Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Aardolie Opslag Groningen
gevestigd op Van der Hoopstraat 15 in Groningen
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 Brzoinspectie.
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 20 en 21 januari 2016 controleerden inspecteurs van de inspectie SZW, de Veiligheidsregio
Groningen, het Waterschap Hunze en Aa's (namens Waterschap Noorderzijlvest) en de
Omgevingsdienst Groningen (namens de Provincie Groningen) het bedrijf Aardolie Opslag Groningen
te Groningen, verder AOG te noemen. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 januari op
hoofdlijnen bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AOG?
AOG is een opslagdepot voor benzine, (bio)ethanol en diesel. Deze brandstoffen worden per
binnenschip aangevoerd, opgeslagen in tanks en vervolgens met vrachtwagens naar tankstations en
andere afnemers afgevoerd. Bij het vullen van de vrachtwagens worden vaak additieven toegevoegd
om de brandstof aan de bedoelde specificaties te laten voldoen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AOG de volgende onderdelen:
• Het beleid wat is opgesteld ter voorkoming van zware ongevallen;
• De wijze waarop gevaren worden geïdentificeerd en de risico's worden beoordeeld;
• De wijze waarop wordt omgegaan met wijzigingen.
Resultaten
Wat was op orde?
• Er is een PBZO-document waarin de huidige wettelijke verplichte onderwerpen aan bod komen;
• Ten aanzien van de identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's heeft AOG een
inhaalslag gemaakt met de uitvoering van veiligheidstudies en het opstellen van procedures en
werkwijzen hiervoor.
Wat waren de verbeterpunten?
• De wijze waarop risico's worden beoordeeld is niet geheel eenduidig;
• De uitvoering van veiligheidsstudies kan worden verbeterd;
• De samenhang tussen de documenten van het veiligheidbeheerssysteem kan worden verbeterd.
Eindoordeel
Tijdens de 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.
Hoewel er ten opzichte van de vorige inspectie sprake is van een significante verbetering dient nog
wel een verdere verbeterslag te worden gemaakt.

