Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CTT Rotterdam BV te
Propaanweg 91, Vondelingenplaat RT
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 14 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf
CTT Rotterdam BV (verder te noemen CTTR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2017
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is CTTR?
CTTR slaat op een bedrijventerrein in Pernis (tank)containers met onder andere gevaarlijke stoffen op. Aanen/of afvoer van de (tank)containers gebeurt met schip, trein of vrachtwagen.
CTTR valt onder het Brzo 2015 vanwege de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in wisselende hoeveelheden
worden opgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij CTTR de volgende onderdelen:
- Ageing: Algemeen
- Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
- Samenhang met andere systemen: Veiligheidscultuur
Resultaten
Wat was op orde?
- Ageing: algemeen
CTTR heeft beleid vastgelegd ten aanzien van ageing dat passend is voor de activiteiten van het
bedrijf. Onderdelen en apparatuur die de potentie hebben om te verouderen heeft CTTR in kaart
gebracht. CTTR heeft aan veroudering gerelateerde prestatie indicatoren gedefinieerd die
regelmatig bijgehouden worden. Het onderhoudssysteem met betrekking tot ageing is goed geschikt.
De uitvoering van het onderhoud en de monitoring is goed geïmplementeerd.
- QRA
Er is voldoende documentatie beschikbaar om te toetsen of de toetsen of de hoeveelheden
opgeslagen gevaarlijke stoffen voldoen aan de uitgangspunten van de QRA. De beschreven
toelatingsprocedure functioneert goed in de praktijk en door verdere automatisering wordt deze
verder verbeterd.
- Veiligheidscultuur
CTTR bevindt zich wat betreft veiligheidscultuur in een uitvoerende fase.
Wat waren de verbeterpunten?
Tijdens de rondgang zijn er diverse verbeterpunten geconstateerd ten aanzien de calamiteitenbak, de
brandwerendheid van de besturingskast voor de blusleidingen, de windvanen en de routering van het
vrachtwagenverkeer op het bedrijfsterrein.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een aantal verbeterpunten geconstateerd. Het inspectieteam
verwacht van het bedrijf verwacht dat het die uitvoert. Tijdens deze inspectie is geen overtreding van de
Brzo geconstateerd, wel een overtreding in het kader van de omgevingsvergunning, waarvoor separaat een
handhavingstraject wordt gestart.

CTT Rotterdam BV 2017

Pagina 2 van 2

