
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Transterminal Dordrecht B.V. 
te Kreekweg 11, Dordrecht 
 
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 13 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Transterminal Dordrecht B.V. (verder te noemen TTD). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 13 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is TTD? 
TTD is een bedrijf waar voornamelijk kunstmest wordt op- en overgeslagen. TTD mengt verder 
kunstmeststoffen en ook wordt de kunstmest verpakt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij TTD de volgende onderdelen: 

- Visuele inspectie 
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen. 
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. 
- Vijfjaarlijks bezien Veiligheidsrapport. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De inrichting maakt een ordelijke en nette indruk. 
- Kleine handblusmiddelen zijn conform het noodplan bij de toegangsdeuren aanwezig en (periodiek) 

onderhouden. 
- Voor de droge brandblusleiding bij loods 8 is een flowtest uitgevoerd en middels brandkraan 9 is een 

bluswatercapaciteit van meer dan 90 m3/uur gemeten.  
- Er wordt aantoonbaar voorzien in een actuele stoffenlijst. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Breng een pictogram aan bij noodstop voor de transportband in loods 1. 
- Pas technische maatregelen ten behoeve van machineveiligheid toe die niet overbrugd kunnen 

worden bij draaiende onderdelen. 
- Zorg dat alle noodverlichting dezelfde kleur hebben voor de eenduidige herkenbaarheid. 
- Markeer de locatie van de brandblussers op een eenduidige en navolgbare wijze. 
- Plaats de plattegronden ten behoeve van ontruiming en de vakindeling van de opslag van 

meststoffen van groep 2 en 3 bij de ingang van loods 7. 
- Voorzie in een plattegrond ten behoeve van de hulpverleningsdiensten bij de toegang tot de 

inrichting. 
- Onderbouw de geschiktheid en integriteit van de reddingsvesten en voer periodiek onderhoud of 

vervanging uit in lijn met de procedure. 
- Zorg voor eenduidig beleid voor het gebruik van PBM's op het buitenterrein bij de gasflessenopslag. 
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- Onderzoek of middels onderhoud en inspectie de werking van de noodgenerator voldoende kan 
worden gegarandeerd en leg de frequentie en werkwijze hiervoor vast. 

- Pas de concept What-if studie zodanig aan dat alle risico's van zware ongevallen worden 
vastgesteld. 

- Neem de ontbrekende of onjuiste zaken in de procedures voor werkvergunningen op een eenduidige 
manier op. 

- Pas/vul het werkvergunningsformulier en het formulier voor taakrisicoanalyse overeenkomstig de 
procedures aan. 

- Gebruik unieke nummers voor installatieonderdelen zodat onder meer de werkvergunningen ernaar 
kunnen verwijzen. 

- Vul de werkvergunningen voldoende nauwkeurigheid in conform de procedures. 
- Leg het maandelijkse bijhouden van de KPI's procedureel vast. 
- Zorg dat water niet opgehoopt wordt bij de transportband in loods 1 in verband met de gladheid van 

de vloer. 
- Leg de minimaal benodigde BHV-bezetting aantoonbaar vast. 
- Volg alle openstaande acties uit een Management Review nauwkeurig op tot afronding. 
- Leg het vijfjaarlijks bezien van het Veiligheidsrapport procedureel vast. 

 
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 een overtreding in categorie 3: 

- De identificatie van de gevaren en het systematische onderzoek naar de aan de installatie 
verbonden risico's is procedureel onvoldoende geborgd. De procedure risicomatrix voorziet 
onvoldoende in de beoordeling van de risico's en benodigde maatregelen. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+. 
 

 


