Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux B.V.,
locatie Dieren te Kanaalweg 4 e, Dieren
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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 8 maart 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
Linde Gas Benelux B.V., locatie Dieren (verder te noemen: Linde Gas Dieren). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 8 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat vooreen bedrijf is Linde Gas Dieren?
Linde Gas Dieren is een bedrijf waar gasflessen worden gevuld en opgeslagen. Het betreffen industriële en
speciale gassen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Linde Gas Dieren de volgende onderdelen:
- de afhandeling van actiepunten uit de inspectie van 2016;
- thema 'ageing'.
Resultaten
Wat was op orde?
er was een goede medewerking van het bedrijf;
- de actiepunten van de inspectie in 2016 zijn zeer gestructureerd en in voldoende mate opgepakt;
- het buitenterrein en de installaties maakten een verzorgde en nette indruk;
- het bedrijf heeft op een actieve wijze geacteerd op de thema-inspectie, door na te gaan wat men onder
'ageing' verstaat en hoe dit terugkomt in haar veiligheidsbeheersysteem.
-

Wat was een verbeterpunt?
hoewel er beperkte bluswaten/oorzieningen aanwezig zijn op het terrein, kan Linde Gas Dieren meer
aandacht besteden aan de vorming van (microbiologische) corrosie in de metalen onderdelen die in
aanraking kunnen komen met water.
-

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