
 

 

Samenvatting Brzo-inspectie bij  Taale Gas Zeeland te Middelharnis 
 
Informatie over wat BRZO 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 24 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Taale Gas Zeeland te Middelharnis. 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 24 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf ook 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 Taale Gas Zeeland? 
De hoofdactiviteit van Taale Gas bestaat uit het op- en overslaan van gasflessen en het afvullen van 
propaan. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Taale Gas de volgende onderdelen: 
 

 Onderdelen van het algemene beheerssysteem (incl. de veiligheidscultuur). 

 Visuele terreininspectie (maatregelgericht en goodhousekeeping). 

 Controle op de exploitatie. 

 Handelen bij wijzigingen (MOC). 

 Planning voor noodsituaties. 
 

Resultaten 
 
Wat is op orde? 
 

 Er wordt voldoende aandacht besteedt aan de interne veiligheidscultuur en aan de good-
housekeeping. 

 
Verbeterpunten (geen overtreding): 
 

 VBS iv: Handelen bij wijzigingen (MOC): 
Omdat het zelden of nooit voorkomt dat er nieuwe gassen in opslag worden genomen is nog geen 
MOC procedure doorlopen. Omdat het nuttig is om ervaring op te doen met het toepassen van de 
MOC procedure, wordt aanbevolen om MOC's uit te voeren voor het veranderen van de propaan vul 
installatie en de diverse aanpassingen op het terrein. 

 VBS v: Planning voor noodsituaties: 
De planning voor de interne noodorganisatie is redelijk gedocumenteerd en de stoffenlijst en het 
interne noodplan zijn actueel. Er wordt wel geoefend, maar er ontbreekt nog een planning met 
oefenprogramma voor het beoefenen van de interne noodorganisatie. De interne noodorganisatie is 
goed geschikt en aantoonbaar geïmplementeerd. 
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Overtredingen: 
 

 VBS a: Onderdelen van het algemene beheerssysteem: 
Er ontbreken procedures in het VBS voor het veilig werken onder verschillende bedrijfscondities 
(normaal, onderhoud en onderbrekingen), het periodiek (her)beoordelen van het preventiebeleid, het 
VBS, de procedures en de instructies; en het onderhoud en beheer van apparatuur.  
Dit is een overtreding van het Brzo 2015. 

 VBS iii: Controle op de exploitatie: 
De controle op de exploitatie is onvoldoende als gevolg van het ontbreken van een procedure voor 
het relateren van de juiste veiligheidsvoorzieningen aan de verschillende geïdentificeerde installaties 
onder verschillende bedrijfsomstandigheden, het ontbreken van een geschikte strategie voor 
systematisch onderhoud en het ontbreken van een procedure voor de periodieke herbeoordeling van 
de effectiviteit van de maatregelen.  
Ook dit is een overtreding van het Brzo 2015. 

 
Hoewel Taale Gas in praktijk de juiste maatregelen heeft aangebracht en heeft ingevoerd en deze ook 
aantoonbaar onderhoud, is het ontbreken van de procedures aangemerkt als een overtreding van VBS 
element a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem) en het niet implementeren van een procedure 
voor de controle op de exploitatie als een overtreding van VBS element iii (Controle op de exploitatie). Het 
niet kunnen implementeren van een procedure voor dit VBS element is een gevolg van het ontbreken van de 
verschillende procedures als geconstateerd onder VBS element a en wordt daarom aangemerkt als een en 
dezelfde overtreding in het kader van VBS element a. 
 
Het risico op de dreiging van een zwaar ongeval als gevolg van het ontbreken van deze procedures is zeer 
gering, De ernst van deze overtreding is dan ook beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging 
zwaar ongeval.  
Taale Gas onderkend de noodzaak voor een betere borging en de veiligheidscultuur bij Taale Gas is goed. 
Het inspectieteam heeft er daarom vertrouwen in dat Taale Gas deze afwijkingen vóór de eerstvolgende 
periodieke Brzo inspectie zal hebben opgesteld en geïmplementeerd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding en een tweetal verbeterpunten 
geconstateerd. Het bedrijf zal worden aangeschreven op het opstellen van de ontbrekende procedures 
en het implementeren daarvan vóór de eerstvolgende periodieke Brzo inspectie. De inspecteurs 
verwachten ook van het bedrijf dat de verbeterpunten worden opgepakt. Er zijn ook onderwerpen die de 
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. 
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen 
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 


