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 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 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf
Transterminal Dordrecht B.V. (verder te noemen TTD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 oktober
2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is deze
inspectie deels op afstand uitgevoerd. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door TTD toegezonden
documentatie.
- De interviews en de terugkoppeling (close-out) zijn op afstand uitgevoerd door middel van
videobellen.
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:
- Opvolging van acties Brzo-inspectie 2019
- Maatregelen
- Veiligheidsprestatie-indicatoren
- Interne audits
- Directiebeoordeling
Resultaten
Wat was op orde?
- Er is sprake van good housekeeping.
- De locatie aanduidingen van bulkopslagen voldoen aan de gestelde eisen in de omgevingsvergunning.
- Er is voorzien in een actuele stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten middels het Centraal registratie
punt gevaarlijke stoffen (CRP).
- De opslag van groep 2 en 3 meststoffen vindt plaats in overeenstemming met de omgevingsvergunning.
Wat waren de verbeterpunten?
- TTD moet overwegen om de frequentie van de monitoring en bijsturing van de veiligheidsprestatieindicatoren (key performance indicators (KPI's)) te verhogen.
- De informatie over in het overzicht van KPI's moet eenduidig zijn en overeenstemming met de
onderliggende rapportages.
- Er moet worden geborgd dat interne auditors voldoende getraind en ervaren zijn.

-

De kwaliteit van de auditrapporten moet verbeteren ten aanzien van de beoordeling van de effectiviteit
van het Veiligheidsbeheersysteem (VBS) en het Preventiebeleid voor zware ongevallen (Pbzo).
Het onderhoud van de rookwarmteafvoerluiken in opslagloods 7 moet aantoonbaar worden geborgd.
TTD moet ervoor zorgen dat struikelgevaar en gevaar voor hoofdstoten wordt weggenomen.
TTD dient ervoor te zorgen dat niemand zich kan verstappen door een te hoge afstap bij een nooddeur.
Er moet meer aandacht worden besteed aan orde en netheid met betrekking tot stofophoping boven
ooghoogte.
De handleiding veiligheid moet zijn afgestemd op de behoefte van bezoekers en de plattegrond moet
worden voorzien van een schaalbalk voor een betere oriëntatie op het terrein.
Er moet worden voorzien in een onderbouwing van de minimaal benodigde Bedrijfshulpverlening (BHV)bezetting.
In het BNP moeten de maatregelen worden beschreven die door de BHV bij een beginnende brand
worden getroffen;
Er moet worden voorzien in een planning en uitvoering van het beoefenen van noodscenario's.
Er moet een overzicht van de grip-faseringen in het Bedrijfsnoodplan (BNP) worden opgenomen.
Procedureel moet de beschrijving voor het treffen van tijdelijke blusvoorzieningen worden aangepast.

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 zes overtredingen in categorie 3:
- De procedure 'Key Performance Indicators' borgt onvoldoende dat de prestaties van het VBS en de
doelstellingen als onderdeel van het Pbzo systematisch zijn beoordeeld.
- De procedure 'Houden van interne audits' en het bijbehorende auditschema borgt onvoldoende dat de
effectiviteit van het Pbzo en het VBS systematisch worden beoordeeld.
- De procedure 'Management Review' is onvolledig waardoor het Pbzo en de doeltreffendheid en de
deugdelijkheid van het VBS niet systematisch kan worden beoordeeld.
- In de directiebeoordeling van 2019 zijn niet de onderbouwingen en overwegingen vastgelegd hoe de
beoordeling van de effectiviteit van het VBS en het Pbzo tot stand is gekomen.
- De gevaren bij de ingang van de loodsen waarin opslag van meststoffen plaatsvindt en bij de dieseltank
zijn onvoldoende aangeduid.
- In het Pbzo-document is geen beschrijving gegeven van de aard en de omvang van de risico’s van
zware ongevallen, in hoofdlijnen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes 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+.
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