
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Primagaz Nederland B.V. 

Plaats: Venray 
Inspectiedag: 12 november 2019 
Close out: 6 december 2019 

Definitief rapport: 20 december 2019 



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Primagaz Nederland BV, 
locatie Venray, Nijverheidsstraat 2 te Venray 

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 12 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Primagaz Nederland BV, locatie Venray (verder te noemen Primagaz). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

 
Wat voor een bedrijf is Primagaz? 
Primagaz Nederland B.V. is een distributiebedrijf voor propaan. De bedrijfsactiviteiten van Primagaz 
Nederland B.V., locatie Venray bestaan uit opslag en distributie van propaan. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 
Primagaz Nederland B.V. maakt voor alle vestigingen gebruik van één 
veiligheidsmanagementsysteem. Tijdens de Brzo inspectie van Primagaz locatie Zutphen 
(hoofdvestiging) heeft een beoordeling plaatsgevonden van het veiligheidsmanagementsysteem op de 
aspecten gedocumenteerd en geschikt. Het in de praktijk toepassen van het 
veiligheidsmanagementsysteem (implementatie) voor de locatie Venray is tijdens deze inspectie nader 
beoordeeld voor de volgende onderwerpen: 

- verbetercyclus (afhandeling actiepunten laatste Brzo-inspectie); 
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen; 
- het onderhoudssysteem; 
- Ageing (veroudering van installaties): 

 algemeen met name identificatie, inventarisatie en monitoring van ageing aspecten; 

 drukapparatuur, voorheen zorgplicht; 

 het faalmechanisme mechanische en thermische vermoeiing. 

 
 

Resultaten 
 

Wat was op orde? 
- Primagaz heeft voor de locatie Venray aantoonbaar navolging gegeven aan de diverse actiepunten 
die zijn geconstateerd tijdens de laatste Brzo-inspectie in 2016; 

- geschikte methodieken om de risico’s in kaart te brengen zijn in de procedure beschreven; 
- Primagaz heeft in 2015 aantoonbaar een veiligheidsstudie uitgevoerd voor de installatie Venray; 
- bij de herkeuring van de installatie in 2014 zijn de juiste risico’s in kaart gebracht door middel van 
een Taak Risico Analyse; 
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- het onderhoudsmanagementsysteem Ultimo wordt gebruikt zoals bedoeld; 
- Primagaz heeft beleid met betrekking tot Ageing; 
- degradatiemechanismen zijn in kaart gebracht waaronder thermische en mechanische vermoeiing; 
- inspecties en keuringen in het kader van Ageing worden uitgevoerd; 
- inventarisatie van drukapparatuur heeft plaatsgevonden en herclassificatie van drukapparatuur, als 
gevolg van in werking treden van de Wbda 2016, is niet aan de orde. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Actiepunten uit eerdere Brzo-inspecties dienen sneller opgepakt te worden; 
- procedure “identificatie gevaren en evaluatie risico’s” herzien en mogelijk aanpassen; 
- betrek bij de HAZOP ook een uitvoerende medewerker en borg dat actiepunten binnen een gestelde 

termijn afgehandeld worden; 
- verdeling van jobplannen is te veel afhankelijk van de uitvoering door 1 functionaris, waardoor de 

uitvoering onvoldoende is geborgd; 
- restlevensduuranalyses van installaties in het kader van Ageing worden niet uitgevoerd; 
- specifieke storings- en trendanalyses in het kader van Ageing worden niet aantoonbaar uitgevoerd; 
- interne audits met betrekking tot het thema Ageing / degradatie van installatieonderdelen worden niet 

aantoonbaar uitgevoerd; 
- specifieke doelstellingen m.b.t. Ageing zijn niet aantoonbaar vastgesteld. 

 
 

Eindoordeel 
 

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


