
 

 

Samenvatting BRZO-inspectierapport Schouten Olie BV te Alphen aan 
den Rijn 
 
Informatie over wat Brzo 2015 betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe 
het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te 
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van 
deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
Op 1 en 3 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Schouten Olie BV te Alphen aan den 
Rijn. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De 
inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. 
Op 1 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze 
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is Schouten Olie B.V.? 
Schouten Olie is een tankterminal voor de op- en overslag van dieselolie en slaat smeermiddelen in vaten 
op. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij  Schouten Olie B.V. de volgende onderdelen: 
 

• de situatie op het terrein; 

• de opvolging van actiepunten uit een eerdere Brzo-inspectie; 

• de maatregelen bij het lossen van een tankschip; 

• de maatregelen die worden getroffen bij een morsing tijdens het lossen van een schip; 

• de maatregelen om verontreiniging van het oppervlakte water te voorkomen in geval van lekkage 
van een opslagtank; 

• de laadplaats voor tankwagens; 

• de blus- en koelwatercapaciteit en blus- en koelwaterwateropvang; 

• het onderhoud van blusmiddelen; 

• opvang capaciteit voor koelwater. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 

• Situatie op het terrein: 
Schouten Olie B.V. besteedt veel aandacht aan het terrein; het terrein is goed onderhouden, vrij van 
afval en zonder zichtbare gebreken. 

• De actiepunten uit de vorige Brzo-inspectie zijn opgevolgd, met uitzondering van het opleiden van 
interne auditeurs. Overwogen wordt hiervoor externe deskundigen in te huren. 

• Er zijn voldoende maatregelen getroffen om een tankschip veilig te kunnen lossen. 

• Er zijn in de tankput voldoende maatregelen getroffen om in geval van brand vrijgekomen dieselolie 
of blusschuim te kunnen opvangen.  
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• De laadplaats voor tankwagens is zodanig ingericht dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om 
morsingen en verspreiding van dieselolie te voorkomen. Daarnaast is er een procedure opgesteld 
om het laden van tankwagens dieselolie op veilige wijze uit te voeren. 

• Het systeem voor koel- en bluswater wordt door een pomp gevoed die met een dieselmotor wordt 
aangedreven. De capaciteit aan koel- en bluswater is voldoende om het grootste scenario, een 
tankputbrand, op voldoende wijze te kunnen bestrijden. Daarnaast wordt aan de eisen uit de 
omgevingsvergunning voldaan. 

• Het onderhoud van het koel- en bluswatersysteem wordt op voldoende wijze uitgevoerd. Ook wordt 
het systeem  regelmatig op de goede werking getest.  
 

Verbeterpunten (geen overtredingen) 
 

• Er moet een duidelijk besluit worden genomen of voor het uitvoeren van interne audits medewerkers 
worden opgeleid of dat externe deskundigen hiervoor worden ingehuurd. Dit moet ook in een 
procedure worden vastgelegd. 

• Er moeten maatregelen worden getroffen bij het laadpunt voor de tankschepen om in geval van een 
morsing op het water de verspreiding van dieselolie tegen te gaan. 

• De documentatie van uitgevoerde testen van het koel- en bluswatersysteem moet worden verbeterd. 
 
Overtredingen 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs 
verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs 
niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
 
  


