Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kavégas B.V. te Meikade 61,
Ederveen
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 1 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Kavégas B.V. (verder te noemen Kavégas). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 1 april 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Kavégas?
Bij Kavégas vindt opslag plaats van propaan, butaan en dimethylether (DME) in ingeterpte opslagtanks.
Daarnaast worden gasflessen afgevuld en opgeslagen. Tevens vindt er beperkte opslag van industriële
gassen plaats.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Kavégas de volgende onderdelen:
- maatregelen (algemeen)
- de controle op de exploitatie en
- gevaren geïdentificeerd.
Resultaten
Wat was op orde?
- De planning van een veiligheidsstudie voor de gasflessenvulinstallatie.
- De markering van de aanwezige tanks, waarbij zichtbaar moet zijn wat de status van onderhoud en
vulling van de tanks is.
Wat waren de verbeterpunten?
- Een aanpassing van de oranje sticker die gebruikt wordt voor de markering van de lege, gasvrije tanks.
- Aanpassen van opgestelde voorzieningen rond de terpopslag.
- Herstellen van de belijning en aanduidingen van Ex-zones.
- Nader beschouwen van werkplekken op veiligheid ter voorkoming van zware ongevallen.
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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