Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Zeeland Refinery, gevestigd op
Luxemburgweg 1 te Nieuwdorp
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de
inspecties, 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 om 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 11 en 12 januari 2016 controleerden inspecteurs van Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie
SZW en de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland het bedrijf Zeeland Refinery. De resultaten
zijn in kaart gebracht en op 20 januari 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Zeeland Refinery
Zeeland Refinery maakt van ruwe aardolie brandstoffen. In een geavanceerd raffinageproces
worden uit de crude, (ruwe aardolie) de volgende brandstoffen gemaakt:
LPG, Benzine, Kerosine, Dieselolie, Stookolie (voor de scheepvaart) en diverse grondstoffen
voor de productie van kunststoffen.
Vanwege het gebruik en de aanwezigheid van veel chemische producten valt Zeeland
Refinery onder het Besluit risico's gevaarlijke ongevallen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Zeeland Refinery de volgende onderdelen:
- Opslag van onder druk opgeslagen vloeibaar gas;
- Pijpleidingensysteem.
Er werd aandacht geschonken aan de volgende elementen uit het
veiligheidsbeheerssysteem:
- Identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- De controle op de exploitatie;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- Het toezicht op de prestaties.
Resultaten
Wat was in orde?
- De manier waarop de risico’s zijn geïdentificeerd en worden beheerst;
- De wijze waarop het proces van wijzigingen vorm is gegeven;

-

De organisatie van de interne controles op het functioneren van het
veiligheidsbeheerssysteem.

Wat waren de verbeterpunten?
- Het uitbreiden van de interne controles met alle VBS elementen;
- Het vastleggen van de einddata bij tijdelijke wijzigingen;
- Het nemen van (extra) beheersmaatregelen bij de pijpleidingen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding.
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.

