Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diergaarde Beheer B.V.,
Latexweg 10, Amsterdam
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 26 en 27 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Diergaarde Beheer B.V. (verder te noemen Diergaarde). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 27 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Diergaarde?
Diergaarde is een bedrijf dat chemische stoffen op- en overslaat in bulk en emballage. Daarnaast worden er
andere goederen, geen gevaarlijke stof zijnde, herverpakt en doorgezet naar klanten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Diergaarde de volgende onderdelen:
- De manier waarop Diergaarde de actiepunten uit voorgaande Brzo-inspectie heeft opgevolgd.
- Het beleid van Diergaarde inzake het landelijke thema ‘Ageing’ (veroudering). Dat wil zeggen de staat en
functionaliteit van installaties en hoe deze veranderen in de tijd.
- De manier waarop Diergaarde de organisatiestructuur heeft beschreven.
- De manier waarop Diergaarde de opleidingen heeft vastgelegd.
- De manier waarop Diergaarde gevaarlijke stoffen in de opslagloodsen voor gevaarlijke stoffen opslaat.
- De staat van de brandveiligheidsvoorzieningen in de gevaarlijke stoffen loods.
- De manier waarop Diergaarde risicovolle werkzaamheden uitvoert.
- De wijze waarop de medewerkers en de BHV-ers zijn voorbereid op incidenten.
- De manier waarop Diergaarde ervoor zorgt dat alle actiepunten worden opgevolgd.
- De wijze waarop Diergaarde haar veiligheidsprestaties monitort en evalueert.
- De wijze waarop de directie van Diergaarde het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) beoordeelt.
Resultaten
Wat was op orde?
- De registratie van de te volgen opleidingen.
- De werkvergunningen worden volledig ingevuld.

-

De BHV-organisatie oefent regelmatig.
Diergaarde maakt gebruik van één actiepuntenlijst voor het opvolgen van actiepunten.
Diergaarde heeft interne audits uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?
- Diergaarde heeft aan alle actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2016 een aantoonbare opvolging
gegeven, echter moeten een aantal actiepunten nog volledig worden afgehandeld.
- Diergaarde heeft een beleid en een procedure voor veroudering opgesteld, echter moet het uitgangspunt
met betrekking tot de levensduur van installaties nog toegevoegd worden aan het beleid.
- Diergaarde heeft een start gemaakt met een inventarisatie van de installaties die aan veroudering
onderhevig kunnen zijn, echter deze inventarisatie moet nog afgerond worden.
- Het overeen laten komen van de procedure ten aanzien van werkvergunning en de werkelijke situatie.
- Het bijhouden van de uitgevoerde BHV-oefeningen per BHV-er en per scenario.
- Het oefenen van vervangende Hoofd BHV-ers in de rol van Hoofd BHV tijdens calamiteiten.
- Het volledig invullen van de actiepuntenlijst.
Geconstateerde overtredingen?
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan
handhaven.
Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen in categorie 3:
1. De vastgelegde organisatiestructuur van Diergaarde komt niet overeen met de werkelijke situatie. De
gebruikte functiebenamingen zijn niet consistent doorgevoerd in de bijbehorende documentatie.
Diergaarde kan niet per medewerker aantonen wat zijn/haar functie(s), taken en te volgen opleidingen
zijn. Hierdoor is niet altijd duidelijk wie waar mag werken en welke opleidingen een medewerker moet
volgen.
2. Tijdens de rondgang in de PGS 15 loods zijn zaken geconstateerd die in strijd zijn met het
uitgangspuntendocument (UPD).
3. Tijdens de rondgang in de PGS 15 loods is geconstateerd dat er andere stoffen opgeslagen worden dan
genoemd in de Omgevingsvergunning d.d. 20 oktober 2010.
4. In de PGS 15 loods zijn beschadigde stellingdelen geconstateerd die in strijd zijn met de
Omgevingsvergunning d.d. 20 oktober 2010.
5. Er geen SMART-doelstellingen per KPI en per VBS-element opgesteld zijn. Niet alle vastgestelde KPI’s
geven informatie over het juist functioneren van het betreffende VBS-element.
6. In haar directiebeoordeling heeft Diergaarde in onvoldoende mate aandacht besteed aan de input, zoals
tekortkomingen, bevindingen, KPI’s en de PDCA-cycli van de verschillende VBS-elementen. Er
ontbreekt een uitspraak over het functioneren en de doeltreffendheid van het PBZO en het VBS.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is
beschreven op de website van BRZO+.
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