Samenvatting Brzo-inspectierapport Estron Holding B.V.
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 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 23 en 24 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Estron B.V. te Rotterdam. 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 september 2015 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 huurder van twee loodsen op een terrein aan de Shannonweg in Botlek Rotterdam. In deze
loodsen en op het terrein worden onder andere gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs ?
•
•
•
•
•
•

Heeft Estron de organisatie en het personeel opgenomen in het veiligheidsbeheerssysteem.
Treft Estron voldoende maatregelen om wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid
goed te beheersen.
Beoordeelt de directie van Estron jaarlijks de werking van het veilligheidsbeheerssysteem.
Voldoet de opslag bij Estron aan de uitgangspunten in de quantitatieve risico-analyse.
Komt hetgeen wat beschreven is in de Milieu risico Analyse (MRA) overeen met de werkelijke
situatie bij het bedrijf.
eeft Estron alle maatregelen getroffen om de gevolgen van onvoorziene lozingen bij een calamiteit of
incident voor het oppervlaktewater te beperken.

Resultaten
Wat is op orde?
•
•
•
•
•
•

De organisatie van Estron is duidelijk vastgelegd en overzichtelijk.
De opleidingsbehoefte is goed vastgelegd in een trainingsmatrix en wordt uitgevoerd conform
procedure.
Vormen van communicatie zijn netjes vastgelegd.
Wijzigingen zijn volgens de procedure getoetst en geregistreerd.
De wijze van uitvoering van een directiebeoordeling is beschreven in een werkinstructie.
De risico’s die Estron in de kwantitatieve risicoanalyse heeft ingeschat, komen goed overeen met de
situatie in de praktijk.

Verbeterpunten (geen overtreding)
•
•
•
•
•

In de implementatie van communicatie is nog een kleine verbeterslag te maken.
Ingevulde MOC formulieren waren niet getekend door de Warehouse manager. Verder was bij een
aantal stappen niet vermeld op welke datum ze afgehandeld waren.
De werkinstructie voor directiebeoordeling kan op een aantal punten aangevuld worden en aan een
procedure gekoppeld worden.
Er was door de directie in 2015 nog geen beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem
uitgevoerd. Men kan hierbij de opmerkingen gemaakt bij de inspectie in 2014 meenemen.
De opgestelde Milieu Risico Analyse van het bedrijf komt niet geheel overeen met de werkelijke
situatie. Het bedrijf dient een nieuwe Milieu Risico Analyse op te stellen.

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 bij Estron een overtreding van de Waterwet met categorie 3.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. 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.
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