Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Diergaarde Beheer B.V.
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 16 en 17 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Diergaarde Beheer B.V.
(verder: Diergaarde) te Amsterdam. De inspecteurs 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. Op 17 november 2015 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 een bedrijf is Diergaarde B.V.?
Diergaarde is een bedrijf dat op de locatie in Amsterdam chemische stoffen op- en overslaat in bulk en
emballage. Daarnaast worden er andere goederen herverpakt en doorgezet naar klanten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Diergaarde B.V. de volgende onderdelen:
- Of het bedrijf werkt volgens de eigen procedures;
- De opvolging van acties die in het Brzo-inspectierapport uit 2014 zijn gevraagd;
- Brandwerende constructies in opslaggebouwen;
- Opleiding en vaardigheden van medewerkers;
- De manier waarop het bedrijf zorgt dat verbeteringen op tijd worden gerealiseerd.

Resultaten
Wat was op orde?
- Het bedrijf heeft verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen, die geschikt zijn voor de
werkzaamheden met gevaarlijke stoffen die op het bedrijf worden uitgevoerd.
Verbeterpunten (geen overtredingen):
- Het bedrijf heeft geen overzicht van alle veiligheidsbeheersmaatregelen die moeten worden
aangebracht of verbeterd.
- Veel brandwerende constructies zijn beschadigd en worden niet gerepareerd.
- In de chemicaliënloods zijn verschillende afwijkingen gevonden.

Bij Diergaarde Beheer B.V. zijn drie overtredingen aangetroffen.
-

-

De opgeslagen goederen in de PGS 15 opslagloods zijn op meerdere plaatsen opgeslagen
boven de maximale toegestane stapelhoogte.
De uitpandige opslagloods voor gevaarlijke stoffen is gesitueerd aan de erfgrens waarmee
een brandwerendheid van de loods van 60 minuten vereist is conform de PGS 15. De loods is
niet voldoende brandwerend om een brand 60 minuten in het pand te houden.
De actiepunten vanuit de Brzo-inspectie 2014 zijn onvoldoende afgehandeld, waarmee .
de veiligheidsbeheersing bij het bedrijf onvoldoende is.

Eindoordeel

Diergaarde Beheer B.V. heeft zich in de afgelopen jaren niet verbeterd op het gebied van
veiligheidsbeheersing. Er is sprake van terugkerende overtredingen.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen
uitspraken over doen.

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.

