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Samenvatting Brzo-inspectie bij Rotterdam Rijn
Pijpleidingmaatschappij
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten
van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 9 en 11 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Rotterdam Rijn Pijpleiding
Maatschappij (RRP) te Venlo. De inspecteurs van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en van de
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op
het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op
orde heeft en wat er nog aan schort. Aansluitend aan de inspectie lieten de inspecteurs het bedrijf
weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze
inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor bedrijf is RRP?
RRP slaat aardolieproducten op in bovengrondse tanks en verpompt deze naar Duitsland.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij RRP de volgende onderdelen:
• De wijze waarop RRP de gevaren en de risico’s heeft geïdentificeerd;
• De maatregelen die RRP heeft getroffen om de gevaren en de risico’s te beperken;
• De manier waarop RRP zich heeft voorbereid op noodsituaties.
Resultaten
Wat was op orde
• RRP wil toonaangevend zijn in veiligheid en milieu. Deze missie is terug te zien in de
bedrijfsvoering, met name in investeringen in de hardware. Het bedrijf speelt hier een proactieve rol
in en pakt de verbeteringen gestructureerd aan.
• De cyclus van het identificeren van mogelijke ongewone voorvallen, het beoordelen van de risico's,
het bepalen van de te nemen voorzorgsmaatregelen en het borgen dat de maatregelen
daadwerkelijk worden getroffen wordt goed uitgevoerd.
• Het noodplan met de voorzienbare noodsituaties voldoet aan de wettelijke eisen. Het noodplan is
goed bereikbaar voor alle betrokkenen.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
• RRP heeft veel aandacht voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van het personeel. Om
de cultuur verder om te kunnen buigen van berekenend naar proactief is het inspectieteam van
mening dat investeringen in het personeel (verlagen werkdruk, inspelen op vergrijzing) nodig zijn.
Dit heeft RRP deels zelf al onderkend en aangegeven in de management matrix.
• Om alle mogelijke ongewone voorvallen te kunnen onderkennen adviseert het inspectieteam aan
RRP om de methodiek van deze periodieke identificatie af te wisselen en de uitvoering van deze
studie over meerdere jaren te verdelen.
• RRP organiseert regelmatig oefeningen voor hoe te handelen bij noodsituaties. Doordat RRP niet
vastlegt welke medewerkers aan de oefeningen deel heeft genomen, kan het voorkomen dat
medewerkers lange tijd niet oefenen. Iedereen krijgt wel een terugkoppeling van de leerpunten.
• De ademluchttoestellen waren niet goed bereikbaar. Hoewel deze niet bedoeld zijn voor acute
noodsituaties is het inspectieteam van mening dat persoonlijke beschermingsmiddelen goed
bereikbaar moeten zijn.
Overtredingen
Het inspectieteam heeft geen overtredingen geconstateerd.
Eindoordeel
RRP geeft zichtbaar invulling aan de visie om toonaangevend te zijn in veiligheid en milieu. Met name
in de installatie (hardware) is dit goed waarneembaar. Voor wat betreft de medewerkers (cultuur) heeft
het bedrijf nog stappen te zetten. Het inspectieteam heeft er vertrouwen in dat het bedrijf binnen
afzienbare tijd het stadium "proactief" van de hearts and minds filosofie kan bereiken.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten. De verbeterpunten zijn in het
rapport opgenomen. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Bij
de eerstvolgende Brzo-inspectie wordt nagegaan hoe RRP hier invulling aan heeft gegeven. Er zijn
ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen
uitspraken over doen.

