Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kavégas bv 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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 4 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
Kavégas bv (verder te noemen: Kavégas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 april 2019 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Kavégas?
Bij Kavégas vindt opslag plaats van propaan, buteen 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:
- de opvolging van de bevindingen van de inspectie uitgevoerd op 25 juni 2018;
- de status van de onderdelen die verbeterd moesten worden aangaande de lopende overtreding;
- de selectie van de maatregelen die een zwaar ongeval moeten voorkomen, danwel de effecten
ervan moeten beperken;
het onderhoud van de geselecteerde maatregelen;
- een livetest van de bedrijfsnoodorganisatie.
Resultaten
Wat was op orde?
- Kavégas laat zien groeiende te zijn in de Brzo-materie;
- de eerste aanzet om tot een beëindiging van de lopende overtreding te komen wordt als positief
beoordeeld;
- de bedrijfsnoodorganisatie van Kavégas was duidelijk bedreven in het (veilig) bestrijden van een
cabinebrand bij de laad- en losplaats.
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Wat waren de verbeterpunten?
- de laatste 'puntjes op de i' moet Kavégas nog zetten om tot een beëindiging te komen van de
lopende overtreding;
- de actualisatie van de veiligheidsstudie vindt te laat plaats;
- acties voortkomende uit de veiligheidsstudie worden niet aantoonbaar opgevolgd, danwel ontbreekt
de overweging waarom deze niet zijn opgevolgd;
- de herleidbaarheid van de maatregelen;
- de gebezigde werkwijze van de noodorganisatie moet Kavégas in lijn brengen met de in het interne
noodplan beschreven werkwijze.
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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