Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diergaarde Beheer B.V. te
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 6, 9 en 20 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Diergaarde Beheer B.V. (verder te noemen
Diergaarde). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Diergaarde?
Diergaarde is een bedrijf dat gevaarlijke stoffen op- en overslaat in bulk en emballage. Daarnaast worden
andere goederen, geen gevaarlijke stof zijnde, herverpakt en doorgezet naar klanten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Diergaarde de volgende onderdelen:
Voortgang opvolging actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2017.
De manier waarop gevaren worden geïdentificeerd.
Orde en netheid van de opslagloodsen.
Hoe ervoor gezorgd wordt dat wijzigingen op een veilige manier plaats vinden.
Het bedrijfsnoodplan en de geoefendheid van de noodorganisatie.
Resultaten
Wat waren de verbeterpunten?
Het vervangen van beschadigde stellingen.
Het invoegen van de nieuw gemaakte actiepuntenlijst in de bestaande actiepuntenlijst.
Het beoordelen of lekkage van een brandbare vloeistof in een lekbak explosierisico kan veroorzaken.
Het periodiek onderhouden van de rioolafsluiter.
Het aanbrengen van extra maatregelen om ongecontroleerde lozing op het oppervlaktewater te
voorkomen.
Het aanpassen van de werkinstructie voor gebruik rioolafsluiter.

Het plegen van onderhoud aan de opvangkelder.
Het niet accepteren van- en het op de juiste plaats plaatsen van beschadigde emballage.
Het etiketteren van alle aanwezige emballage met gevaarlijke stoffen.
Vergroten van de bekendheid van medewerkers met de BHV-organisatie en het bedrijfsnoodplan.
De bereikbaarheid van kleine blusmiddelen.
Het in goede staat houden van de nooddouche.
Oogspoelmiddel ter beschikking stellen waarvan de houdbaarheidsdatum niet verlopen is.
Een juiste definitie voor zwaar ongeval gebruiken.
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 1 overtredingen in categorie 1:
Het in gebruik hebben van afgekeurde stellingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
Het inspectieteam constateerde 9 overtredingen in categorie 2:
De afhandeling van actiepunten uit het brzo-inspectierapport van 2017 is onvoldoende.
Het onvoldoende zicht hebben op zaken die aandacht behoeven waardoor maatregelen onvoldoende
getroffen worden.
Het onvoldoende indelen en afhandelen van actiepunten volgens op risico gebaseerde prioritering.
Het onvoldoende zicht hebben op eigen prestaties waardoor Diergaarde is blijven werken met een
afgekeurd brandblus- en brandmeldsysteem.
Het ontbreken van procedures voor het inventariseren en beoordelen van gevaren.
Het niet kunnen laten zien van veiligheidsstudies.
Het niet volgen van de wijzigingsprocedure voor de bouw en het in gebruik gaan nemen van de nieuwe
gevaarlijke stoffen loods.
Het niet oefenen van ongevalsscenario's uit het bedrijfsnoodplan en het niet actueel houden van het
bedrijfsnoodplan.
Het onvoldoende controleren of de opslag in de gevaarlijke stoffen loods voldoet aan wet- en
regelgeving.
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:
Het onvoldoende toepassen van de procedure voor het uitvoeren en beoordelen van wijzigingen.
Het onvolledig inventariseren van verouderde apparatuur.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico’s onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de
eisen, wat leidt tot twaalf overtredingen. Het bedrijf moet direct actie ondernemen om de risico's te
beheersen en de veiligheid te borgen. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de
gestelde of nog te stellen termijn moet verhelpen. 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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