
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Eemshaven B.V. te 
Ranselgatweg 2, Eemshaven 
 
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 te 
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 20 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteits-
beheerders en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Eemshaven B.V. (verder te noemen 
VTEH). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is VTEH? 
De hoofdactiviteit van het bedrijf is de strategische opslag van brandstof (brandstofdepot). Het betreft 
op- en overslag van benzine en diesel en het, zeer laagfrequent, laden en lossen van schepen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij VTEH het thema Ageing. Ageing van installaties is het effect, waarbij 
een component lijdt aan één of meerdere vormen van materiaal verslechtering en beschadiging. 
Ageing gaat niet alleen over hoe oud de installatie is, maar vooral over wat je weet over haar staat en 
hoe deze verandert in de tijd. Daarnaast is aandacht geweest voor de risico’s voor het 
oppervlaktewater. 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 

• De bevindingen van de voorgaande inspectie zijn opgevolgd. 

• Het onderwerp ageing is opgenomen als een onderdeel van het managementsysteem, maar 
niet als specifiek onderwerp benoemd. 

• Ageing is een integraal onderdeel van het onderhoudssysteem. 

• Er is een goed beeld van de belangrijkste degradatiemechanismen die kunnen optreden.  

• Er is een aantoonbare structuur waarmee de integriteit van leidingen met gevaarlijke stoffen 
en van het blussysteem is geborgd.  

• Visueel zijn tijdens de inspectie geen noemenswaardige degradatieverschijnselen 
geconstateerd aan de productleidingen en de leidingen van het blussysteem. 

• Voor het beperken van het effect van een eventuele lekkage op het oppervlaktewater 
(Julianahaven) heeft het bedrijf duidelijke afspraken gemaakt. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Naast de voorgeschreven verplichtingen kan het testen en inspecteren van het blussysteem 
op onderdelen uitgebreid worden zodat veroudering nog eerder gesignaleerd wordt. 

• De milieurisicoanalyse moet op onderdelen worden aangepast. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een aantal verbeterpunten en geen overtreding.  
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


