
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Taale Gas B.V. 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  29 september 2021 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Taale Gas  B.V. 
(verder te noemen Taale Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 oktober 2021 bekend gemaakt 
aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Taale Gas? 
Het vullen van propaanflessen en distributie van allerlei andere gassen in cilinders en opslag van propaan in 
een ondergrondse tank. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Taale Gas de volgende onderdelen: 

- Visuele inspectie; 
- Actuele stoffenlijst; 
- Opvolging van acties; 
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen; 
- Juistheid kwantitatieve risicoanalyse (QRA); 
- Veiligheidsprestatie-indicatoren; 
- Preventiebeleid zware ongevallen; 

- Kennisgeving Brzo 2015. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Taale Gas voorziet middels het ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’ 
(OIGS) in een actuele stoffenlijst en bijbehorende plattegrond; 

- De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) maakt onderdeel uit van de vergunning d.d. 28 mei 2019. 
Daarmee is geborgd dat de QRA in overeenstemming met de vergunde situatie is opgesteld; 

- De subselectie in de QRA is in overeenstemming met de aanwezige gevaarlijke stoffen en 
uitgevoerde activiteiten; 

- In de praktijk wordt aan voor wat betreft de aanwezigheid van giftige stoffen voldaan aan de QRA. 
- Naar aanleiding van de inspectie heeft Taale Gas een aangepaste kennisgeving Brzo 2015 met 

vermelding van vergunde hoeveelheden ingediend. 
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Wat waren de verbeterpunten? 

- Het management moet het veiligheidsbeleid uitdragen door het toepassen van de benodigde PBM's 
op het bedrijfsterrein; 

- V&G signalering bij het opslagvak voor inerte- en brandbare gassen aanpassen; 
- De locatie van de losplaats voor de gastankauto in overeenstemming brengen met de 

omgevingsvergunning en het bedrijfsnoodplan; 
- Voorzien in een instructie dat tijdens tankautolossingen er geen vervoersbewegingen op het terrein 

plaatsvinden; 
- Bij de vulinstallatie voor propaanflessen de calamiteiteninstructie op de schakelkast aanpassen; 
- De zichtbaarheid van de noodstoppen verbeteren door het aanbrengen van (grote) pictogrammen; 
- De instructie vulstation aanpassen ten aanzien van de beschrijvingen van de noodstoppen en de 

instructies voor het bedienen van de handafsluiters bij calamiteiten; 
- De instructies aanpassen dat bij noodsituaties het calamiteitennummer moet worden gebeld dan wel 

een CIN-melding moet plaatsvinden; 
- In het bedrijfsnoodplan eenduidig vastleggen bij welke noodsituaties een CIN-melding wordt gedaan 

en wie hiervoor bevoegd is; 
- De bereikbaar van het calamiteitennummer procedureel borgen; 
- Periodiek controleren of de brandkraan voldoende zichtbaar is en indien nodig vrijmaken van 

begroeiing; 
- De opslag van brandbare gassen zodanig aanpassen dat het risico van brandoverslag naar 

naastgelegen opslagvakken kleiner wordt; 
- Aantoonbaar voorzien in de borging van de opvolging van de acties; 
- De structuur van het VBS zodanig aanpassen, dat de samenhang van de verschillende documenten 

van het VBS tot uiting komt; 
- Bij wijzigingen het wijzigingsformulier volledig invullen; 
- Bij risicovolle werkzaamheden een Taak risico analyse (TRA) opstellen; 
- Voorzien in 'smart' geformuleerde veiligheidsdoelstellingen en bijbehorende veiligheidsprestatie-

indicatoren; 
- Stel veiligheidsprestatie-indicatoren op die geschikt zijn voor het monitoren van VBS element ii; 
- Borg in het VBS dat de veiligheidsprestatie-indicatoren periodiek worden besproken; 

- De instructie voor tankvullingen aanpassen ten aanzien van de vullingsgraad van 
de opslagtank en dat geen tankauto lossingen door het eigen personeel worden 
uitgevoerd. 

 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die 
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct 
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen 
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een 
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan 
handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3: 

- Er is in 2020 en in 2021 meer propaan verladen dan is vergund. Er is niet geborgd dat niet meer 
verladingen plaatsvinden dan zijn toegestaan; 

- Er is onvoldoende voorzien in het vaststellen en toepassen van procedures voor de planning van 
wijzigingen; 

- In het Pbzo-document is onvoldoende voorzien in een beschrijving van de aard en 
omvang van de risico's in hoofdlijnen. De criteria die worden toegepast bij het 
vaststellen van de risico's zijn onvoldoende vastgelegd. De beginselen die ten 
grondslag liggen aan de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van zware 
ongevallen en die inzicht bieden in de samenhang tussen de getroffen maatregelen 
en de risico’s van zware ongevallen zijn onvoldoende vastgelegd. 

 
Eindoordeel 
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Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 


