Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vivochem bv te Darwin 5,
Almelo
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 18 en 19 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Vivochem bv (verder te noemen ViVoChem). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 19 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is ViVoChem?
ViVoChem is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en afgevuld.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ViVoChem de volgende onderdelen:
- de wijze waarop ViVoChem bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie heeft opgevolgd;
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
Resultaten
Wat was op orde?
- ViVoChem heeft opvolging gegeven aan de bevindingen uit de vorige BRZO-inspectie;
- ViVoChem herziet proactief de scenario-analyse zodat duidelijk is wélke opgevoerde maatregelen een
directe invloed hebben op het scenario en welke niet;
- gevaarlijke stoffen staan praktisch op dezelfde locatie als het voorraadsysteem aangeeft;
- de uitgangspunten over de (afstroom van) product- en bluswateropvang klopt.
Wat waren de verbeterpunten?
- ViVoChem moet op een gestructureerde wijze uiteenzetten wat de langetermijnvisie (gevolgen) is onder
gelijkblijvende Corona-omstandigheden;
- ViVoChem moet bij een installatiescenarioselectie de mogelijke effecten meewegen bij de overweging of
het samenvoegen van scenario's kan (bijvoorbeeld de scenario's C06 en E02)
- ViVoChem moet de navolgbaarheid en actuele stand van zaken van een MOC beter beschrijven;
- ViVoChem dient er beter op toe te zien dat hun eigen veiligheidsvoorschriften (PBM's) worden
opgevolgd.
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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