Joontjes b.v.

Meppel

Inspectiedag 1 september 2016

Samenvatting Brzo-inspectierapport Joontjes b.v.
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 1 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Joontjes b.v. (verder
te noemen Joontjes). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 september 2016 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Joontjes?
De hoofdactiviteit van Joontjes is de opslag van brandstoffen (brandstoffendepot). Het
betreft de op en overslag van diesel, GTL en petroleum. Activiteiten die hierbij plaatsvinden
zijn het lossen van schepen en tankauto's (bevoorraden depot) en het laden van
tankauto’s.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Joontjes de volgende onderdelen:
 VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)
- Identificatie van wijzigingen;
- Beoordeling en uitwerking van de wijziging.
 VBS element v (De planning voor noodsituaties)
- Systematische identificatie van noodsituaties;
- Noodplan;
- Noodorganisatie.
 MRA (Milieu Risico Analyse)
- Afstroomrisico's naar het oppervlaktewater.
Resultaten
Wat was op orde?
Tijdens de inspectie zijn onder andere de volgende onderwerpen in orde bevonden:
- Joontjes heeft een duidelijke uitleg gegeven over de procedures en formulieren ten
aanzien van de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigen en de planning voor
noodsituaties. Op deze procedures en formulieren zijn slechts op detail niveau enkele
opmerkingen te plaatsen;
- De minimale BHV-bezetting is vastgelegd. De BHV'ers zijn opgeleid en ten tijde van de
inspectie op de locatie aanwezig;
- BHV oefeningen worden al dan niet in samenwerking met de overheidsbrandweer
gehouden;
- De locatie ziet er ordelijk en netjes uit.
Wat waren de verbeterpunten?
Tijdens de inspectie zijn onder andere de volgende onderwerpen aangemerkt als een
verbeterpunt:
- De implementatie van de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen kan beter.
Een duidelijk verbeterpunt is het herkennen, uitvoeren en registreren van
wijzigingen;
- De documentatie van de planning voor noodsituaties kan op kleine details beter. Een
verbeterpunt is het beschrijven van een definitie van een zwaar ongeval en het
vastleggen door wie en wanneer relevante noodsituaties worden geïdentificeerd;
- Tot slot het verbeteren van enkele verwijzingen in het noodplan.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen
overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat
uitvoeren.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde
overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft
het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn
verholpen.

