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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Wolff Vuurwerk BV  
locaties Engelenburgstraat 31 en Terwoldseweg 9 te Twello 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Wolff Vuurwerk BV (Engelenburgstraat) (verder te noemen Wolff). De inspectie is 
fysiek uitgevoerd. In de uitvoering is rekening gehouden met de COVID-19 pandemie en de maatregelen van 
RIVM en GGD. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Wolff? 
Wolff Vuurwerk BV (verder te noemen Wolff) is een vuurwerkbedrijf en slaat consumentenvuurwerk op. Wolff 
heeft twee opslaglocaties in Twello, aan de Engelenburgstraat en de Terwoldseweg. Vanwege de 
hoeveelheid opgeslagen vuurwerk vallen beide opslaglocaties onder het Brzo 2015. Vanwege de onderlinge 
verwevenheid van beide bedrijven is één inspectierapport opgesteld. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Wolff de volgende onderdelen: 
 Opvolgen van verbeterpunten van voorgaande inspecties. 
 VBS-element iv 'Omgaan met wijzigingen' 
 Stoffenlijst 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 Enkele bevindingen uit de inspectie van 2020 zijn opgevolgd. 
 Wolff heeft een procedure voor het doorlopen van wijzigingen. 
 De lijst waarop is opgenomen hoeveel gevaarlijke stoffen Wolff heeft opgeslagen, is actueel en geeft 

inzicht in de gevaren.  
 Uit de rondgang blijkt dat de vuurwerk-opslagloodsen een verzorgde indruk maken. 

 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
 De opvolging van bevindingen van vorige inspecties. 
 Vastleggen wie welke taak heeft bij een wijziging.  
 Vastleggen op welke punten een wijziging moet worden beoordeeld. 
 Borgen dat wijzigingen in een team worden besproken. 
 Het vastleggen in het veiligheidsbeheersysteem van Wolff dat bij wijzigingen alle huidige risico’s en 

eventuele nieuwe risico’s en de daarbij behorende maatregelen systematisch worden beoordeeld op 
veranderingen en dat deze beoordeling navolgbaar wordt vastgelegd. 

 De omschrijving in het veiligheidsbeheersysteem van Wolff waar de afweging (of een wijziging nader 
beoordeeld moet worden) en de conclusie worden vastgelegd. 



Wolff Vuurwerk BV (Engelenburgstraat en Terwoldseweg) 2021 Pagina 3 van 13 
 

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


