Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Estron Holding B.V te Rotterdam-Botlek
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 milieu-eisen 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 inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij Estron
Holding B.V. die in september 2014 is uitgevoerd.
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 of milieu te maken hebben. In het rapport
staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 15 september 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Estron Holding B.V. te Rotterdam Botlek.
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 15 september 2014 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 Estron Holding B.V.?
Estron is een bedrijf waar voornamelijk verpakte goederen, waaronder chemicaliën, worden op- en
overgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs?
Bij deze inspectie zijn de volgende onderwerpen behandeld:
•

•
•

•

Planning voor noodsituaties. Met het oog op het lopende vergunningtraject naar een Veiligheids
1
Rapport (VR)-plichtige inrichting , heeft het inspectieteam besloten om het noodplan van Estron voor
wat betreft volledigheid te controleren aan de eisen zoals die gelden voor VR-plichtige inrichtingen.
Tijdens de inspectie is de stoffenlijst voor de externe hulpdiensten beoordeeld op volledigheid.
Toezicht op de prestaties:
 Estron registreert alle incidenten in een tabel met per incident een bijbehorend dossier. Er heeft
zich (nog) geen zwaar ongeval voorgedaan. Zodoende is er ook geen analyse uitgevoerd.
 Estron heeft recent een eerste monitoring van de vorig jaar vastgestelde doelstellingen uitgevoerd.
Daarbij bleek dat de monitoring verbeterd kan worden. Verder is een deel van de doelstellingen
niet gehaald. In vervolg op de monitoring zijn acties vastgelegd en zal eind 2014 een nieuwe
monitoring uitgevoerd worden.
2
Audit en beoordeling. Het VBS wordt via interne audits door een extern adviseur beoordeeld op
gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd. Inmiddels zijn er twee auditrapporten opgesteld. De
onderwerpen zijn te relateren aan alle onderdelen die deel uitmaken van het VBS.
Bij Estron is recent een eerste directiebeoordeling uitgevoerd. Op dit moment is deze beoordeling

1
Een VR-bedrijf is een PBZO-bedrijf met extra verplichtingen, omdat ze mogen werken met grotere hoeveelheden of
met gevaarlijkere stoffen. Daarom moet een VR-bedrijf ook nog een veiligheidsrapport (VR) maken. Dat rapport laat
zien dat het voorkómen en beheersen van de gevaren van zware ongevallen op orde zijn.
2
Veiligheidsbeheerssysteem (VBS): Het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met
gevaarlijke stoffen. Dit moet het bedrijf systematisch geborgd hebben met procedures waarin afspraken staan wie wat
wanneer moet doen. Het systeem moet ervoor zorgen dat er maatregelen zijn genomen en dat die ook blijven werken.
Het gaat daarbij om technische maatregelen (ventilatie, filters, brandblussers, etc.) en organisatorische (afspraken over
regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als er iets misgaat?). Elk bedrijf dat onder het Brzo 1999 valt
moet zo’n VBS hebben en bijhouden.

nog vrij algemeen. Het VBS is als geheel beoordeeld en niet per onderdeel (ook wel element). Er
bestaat wel een koppeling tussen de acties uit de audits en de VBS-elementen.
Resultaten
Wat is op orde?
• De stoffenlijst voldoet aan de regels die staan in het BRZO’99 en de bijbehorende Regeling
(RRZO’99).
• Het onderwerp auditering en de directiebeoordeling is inhoudelijk voldoende aangetoond. Wel wordt
van Estron verwacht dat een volgende directiebeoordeling een uitspraak doet over het functioneren
van alle veiligheidsbeheerselementen.
Verbeterpunten
Het noodplan van Estron voldoet nog niet aan de eisen zoals die gelden voor VR-plichtige bedrijven. Het
dient, voordat zij onder het VR-regime vallen, aangepast te worden.
Het onderzoek naar zware ongevallen kon niet getoetst worden omdat er geen zware ongevallen hebben
plaatsgevonden. De invoering van onderdelen die iets zeggen over de geleverde prestaties is voldoende
aangetoond. Dit betrof echter een eerste monitoring. De uitvoering moet dan ook nog op een hoger niveau
gebracht worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs twee verbeterpunten en geen overtredingen.
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.

