Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Expresso B.V. te Waalhaven
N.z. 4, Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op
www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu t e maken
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 5 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW , het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Expresso B.V. (verder te noemen Expresso BV.). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 19 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Expresso BV.?
Expresso is een stuwadoorsbedrijf dat schepen laad en lost en gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke
koopmansgoederen opslaat.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Expresso BV. de volgende onderdelen:
•
Veiligheidsrapport - juistheid
•
Ageing: Algemeen
•
Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
•
Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
•
VBS elemen iii (Toezicht op de exploitatie): Maatregelen
•
VBS element v (De planning voor noodsituaties)
Resultaten
Wat was op orde?
• Veiligheidsrapport - juistheid
Expresso heeft in het VR de vergunde situatie juist beschreven en de loodsen zijn uitgevoerd
conform de eisen uit de milieuvergunning.
• Ageing: Algemeen
Expresso heeft beleid gericht op de gevolgen van ageing en dit is passend voor een P GS 15
bedrijf. De inspecties en keuringen zijn slechts van en deel van het apparatuur gedocumenteerd.
Bij de steekproeven op het onderhoud (inspecties en keuringen) zijn geen afwijkingen gevonden.
Onderhoudswerkzaamheden worden regelmatig gemonitord.
• Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under
Expresso heeft geen installaties met leidingen: de beoordeling van de beheersing van de risico's
van CUI is derhalve niet van toepassing.
• Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
Expresso heeft geen bluswaterleidingen: de beoordeling van de beheersing van de risico's op
corrosie van het bluwatersysteem is derhalve niet van toepassing.

Wat waren de verbeterpunten?
• Veiligheidsrapport - juistheid
Expresso dient het VR op enkele punten m.b.t. de rampenscenario’s aan te vullen.
De opslagloodsen voldoen met betrekking tot de brandwerendheidseisen wel aan de
voorschriften van de vigerende vergunning, maar niet aan de PGS 15; de vergunning dient op dit
punt te worden geactualiseerd.
• VBS element v (De planning voor noodsituaties)
Geconcludeerd wordt dat het bedrijfsnoodplan niet geheel actueel is en dient te worden
aangevuld; dit wordt gezien als een administratieve afwijking.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunt en en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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