Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Taale Gas Zeeland BV te
Mercatorweg 5, Middelharnis
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 14 december 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Taale Gas Zeeland BV (verder te noemen Taale Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14
december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Taale Gas?
Taale Gas is een bedrijf voor opslag, distributie en handel in gasflessen en het afvullen van gasflessen
(propaan).
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Taale Gas de volgende onderdelen:
•
VBS element iii (Controle op de exploitatie) - Maatregelen
•
VBS element v (Planning voor noodsituaties)
•
•
•

Ageing: Algemeen
Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
Ageing: Koel- en bluswaterleidingen

Opvolging acties Brzo inspectie 2016:
•
PDCA VBS element vi (Toezicht op de prestaties)
•
PDCA VBS element vii (Controle en analyse)
Resultaten
Wat was op orde?
• VBS element iii (Controle op de exploitatie) - Maatregelen
Taale Gas heeft aantoonbaar De controle op de exploitatie goed geborgd: alle vereiste maatregelen
zijn aanwezig en worden aantoonbaar goed onderhouden.
•

VBS element v (Planning voor noodsituaties)
Taale Gas heeft de vereiste preventieve en repressieve maatregelen in voldoende mate geborgd en
de noodorganisatie is passend voor de bedrijfsactiviteiten.

•

PDCA VBS element vi (Toezicht op de prestaties) en VBS element vii (Controle en analyse)

Taale Gas heeft het toezicht op de prestaties verbeterd naar aanleiding van de opmerkingen uit de
Brzo inspectie van vorig jaar en heeft voldoende invulling gegeven aan de "acties bedrijf" ui t de
inspectierapport van vorig jaar.
•

Ageing: Algemeen
Taale Gas besteed aantoonbaar passende aandacht aan de onderwerpen veroudering en corrosie
en voldoet daarmee aan de eisen uit het Brzo 2015.

•

Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
Taale Gas heeft het risico op corrosie en veroudering van het beperkte aantal propaan leidingen en
van de gasflessen, aantoonbaar goed beheerst.

•

Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
Bij Taale Gas is er, door het ontbreken van koel- en bluswaterleidingen, geen risico op corrosie van
het bluswatersysteem.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet - en regelgeving.
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