
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Estron B.V. te Wolgaweg 3, 
Europoort Rotterdam 
 
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 9, 11 en 17 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Estron B.V. (verder te noemen Estron). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 17 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Estron? 
Op- en overslag van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen in emballage. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Er is een initiële inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn de afzonderlijke VBS-elementen, het Pbzo-document en de 
MRA beoordeeld.  
 
Resultaten 

 
Wat was op orde? 

- Estron heeft voorzien in de planning voor controle en analyse middels audits. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Het Preventiebeleid voor zware ongevallen moet worden gecommuniceerd met de werknemers. 
- In het verkeersplan dient de belijning rondom de acculaders, rondom brandblusmiddelen en de 

bereikbaarheid hiervan worden meegenomen. 
- Er dient te worden voorzien in signalering van kleine blusmiddelen, handbrandmelders, 

brandslanghaspels en nooduitgangen. 
- Er moet worden geborgd dat beschadigde drums worden beoordeeld aan de hand van de 

werkinstructie afkeurcriteria emballage en emballage wordt vastgezet. 
- Estron dient te voorzien in de planning om de procedures, werkinstructies en formulieren geschikt te 

maken voor de nieuwe locatie. 
- Estron dient het onderhoudsprogramma compleet te maken inclusief controle op de status van 

onderhoud van de veiligheidskritische maatregelen van de verhuurder. 
- Estron dient een werkvergunning op te stellen die passend is voor het bedrijf. 
- Estron dient te borgen dat er toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden 

binnen het bedrijf. 
- Estron dient de werknemers waaronder ook de noodorganisatie aantoonbaar bewust te maken van 

de gevaren van CO2. Tevens dienen de risico’s, die geïdentificeerd zijn als onderdeel van de RI&E, 
gecommuniceerd te worden met de werknemers. 

- Estron dient met betrekking tot het bedienen van de vlinderklepafsluiters te beoordelen of de 
batterijen die hiervoor gebruikt worden krachtig genoeg zijn en dit periodiek te  
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- Estron dient zo spoedig mogelijk het lozen van het hemelwater uit de laad- en loskuilen (mogelijk 
verontreinigd hemelwater) te melden en hiervoor een Watervergunning aan te vragen bij het 
Waterschap. 

- Estron dient bij de producenten van de gevaarlijke stoffen te achterhalen of er nieuwere 
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar zijn en de gedateerde veiligheidsinformatiebladen te 
vervangen. 

- Estron dient een berekening te maken van de nieuwe stellingconfiguratie van de stellingen waar een 
extra ligger is toegevoegd. 

- Estron dient in een systeem te borgen dat stellingen niet zwaarder belast kunnen worden dan 
volgens de fabrikant is vastgesteld. 

- Estron dient naastgelegen bedrijven die binnen de effectgebieden liggen te informeren, te 
analyseren welke effecten bedrijven op Estron hebben en dit verwerken in het VR, het Pbzo-
document, het VBS en het noodplan. 

 
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 twee overtredingen in categorie 2: 
 

- Estron heeft onvoldoende voorzien in procedures voor de planning voor noodsituaties op basis van 
een systematische analyse van de voorzienbare noodsituaties en om de noodplannen voor 
dergelijke noodsituaties uit te werken, te beproeven en te toetsen voor de nieuwe locatie van het 
bedrijf.  

 
- Het MoC-proces is onvoldoende gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd. Tijdens de 

inspectie zijn de directe gevolgen hiervan vastgesteld. 
 
Het inspectieteam constateerde zeven overtredingen in categorie 3: 
 

- Estron heeft in het Pbzo-document onvoldoende de aard en de omvang van de risico’s van zware 
ongevallen, in hoofdlijnen en de criteria die worden toegepast bij de vaststelling van de risico’s van 
zware ongevallen beschreven. Tevens is er onvoldoende voorzien in een concrete uitwerking en 
beoordeling van het preventiebeleid voor zware ongevallen.  

 
- Estron heeft geen veiligheidsprestatie-indicatoren opgesteld voor de permanente beoordeling van 

het VBS en niet vastgelegd op welke wijze het onderzoek en correctie plaatsvindt indien de 
doelstellingen niet gehaald worden. Informatie betreffende het toezicht op de prestaties aan de hand 
van KPI’s en afwijkingen wordt niet vastgelegd. Hierover vindt er geen communicatie plaats naar de 
werkvloer. 

 
- Estron heeft onvoldoende voorzien in het opstellen en toepassen van procedures om het 

preventiebeleid voor zware ongevallen en de effectiviteit van het VBS periodiek te beoordelen in een 
directiebeoordeling. 

 
- Estron heeft een grote hoeveelheid lege ongereinigde gasflessen opgeslagen in een laadkuil. Dit is 

geen vergunde locatie. Estron heeft de gasflessen tijdens de inspectie verplaatst en een deel 
hiervan op laten halen. Deze overtreding is direct ongedaan gemaakt. 

 
- Estron heeft procedureel onvoldoende voorzien in het beoordelen van alle gevaren en risico's die 

van toepassing zijn bij de opslag van gevaarlijke stoffen en onvoldoende geborgd dat 
veiligheidsstudies uitgevoerd worden door voldoende opgeleide medewerkers. Estron heeft niet alle 
gevaren en risico’s geïdentificeerd. Estron heeft geen veiligheidsstudies uitgevoerd voor de nieuwe 
locatie.  
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- Estron is vanaf 2019 gestart met haar activiteiten in de loodsen op de nieuwe locatie aan de 
Wolgaweg. Door Estron is geen nieuw VR opgesteld. 

 
- Estron is vanaf 2019 gestart met haar activiteiten in de loodsen op de nieuwe locatie aan de 

Wolgaweg. De door Estron ingediende Milieu Risico Analyse (MRA) is niet juist en niet volledig. Er is 
bij de start van de activiteiten geen nieuw MRA opgesteld die overeen komt met de huidige situatie 
m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negen 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+. 
 


