Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stinoil aan de
Demeterlaan 30 te Veendam
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 30 en 31 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Stinoil Holding B.V. (verder te noemen Stinoil). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 31 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Stinoil?
Stinoil is een inrichting voor de fabricage, beproeving en verkoop van aerosols, (chemische) vloeistoffen,
coatings en vaste stoffen alsmede de opslag van grondstoffen en eindproducten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Stinoil de volgende onderdelen:
• De opvolging van de bevindingen naar aanleiding van de inspectie uit 2016.
• De controle op de exploitatie.
• De wijze waarop Stinoil invulling heeft gegeven aan het thema Ageing/veroudering:
- Veroudering in het algemeen.
- Veroudering door corrosie onder isolatie van installatieleidingen.
- Veroudering in koel- en bluswaterleidingen.
Resultaten
Wat was op orde?
• Opvolging van actiepunten uit de voorgaande inspectie, waarbij één onderdeel nog niet afgerond is.
• De wijze waarop uitgevoerd onderhoud van apparatuur en installaties wordt vastgelegd, gevolgd en
ingepland (controle op de exploitatie).
• Hoe het thema Ageing/veroudering planmatig aangepakt wordt, met als doel in Q3 2017 de uitwerking
afgerond te hebben.
• Dat met de getroffen maatregelen aangetoond werd dat invulling is gegeven aan het thema Ageing.
• Dat de conditie van installaties structureel wordt vastgelegd.
Wat waren de verbeterpunten?
• Dat de leeftijd van (vooral bestaande) apparatuur en installaties beter tot uiting moet komen in de
onderhoudsregistratie.
• Dat nog niet alle onderdelen die onderhevig zijn aan veroudering geïdentificeerd zijn, hierbij moet
gedacht worden aan faciliteiten als infrastructuur en gebouwen.

•

Dat gezien de leeftijd van de gecertificeerde blusinstallatie (inclusief uitbreidingen) Stinoil de mate
waarin voorzien wordt aan de eisen die anno 2017 daaraan gesteld worden inzichtelijk moet maken.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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