Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVEBE locatie Foxhol te
AVEBE-weg 1, Foxhol
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 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 25 en 27 augustus 2020 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Coöperatie AVEBE U.A. locatie Foxhol
(verder te noemen AVEBE locatie Foxhol). Deze inspectie is uitgevoerd ten tijde van het coronavirus
(COVID-19). Daardoor wijkt deze inspectie af van een reguliere Brzo-inspectie. De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 27 augustus 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AVEBE locatie Foxhol?
De hoofdactiviteiten binnen de inrichting van AVEBE locatie Foxhol bestaan uit de productie, opslag
en overslag van zetmeel en zetmeelspecialiteiten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AVEBE locatie Foxhol de volgende onderdelen:
- De opvolging van bevindingen van de BRZO inspectie 2019
- De organisatie en het personeel
Resultaten
Wat was op orde?
- De organisatiestructuur is inzichtelijk
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het personeel zijn vastgelegd.
- Vereiste opleidingen en trainingen zijn inzichtelijk
- Vastgelegd is hoe over de risico's binnen AVEBE locatie Foxhol gecommuniceerd wordt.
- De middelen die ingezet worden om personeel bewust te houden van de risico's.
Wat waren de verbeterpunten?
- Om het risico op kennisachterstand te voorkomen zou AVEBE locatie Foxhol moeten bepalen
wanneer personeel opnieuw getoetst moet worden aan de eigen standaard om zelfstandig
werkzaamheden uit te mogen voeren.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs één verbeterpunt en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt wordt opgepakt.

