Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Oliecentrale Nederland
Zuid te ’s-Hertogenbosch
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en
hoe het toezicht bij Brzo bedrijven werkt, vind u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo bedrijven moeten aan strenge veiligheid- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan deze eisen voldoet.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat er is gecontroleerd en wat er is aangetroffen tijdens deze
inspectie.
Inleiding
Op 3 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Oliecentrale Nederland Zuid (OCNZ)
te ’s-Hertogenbosch. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het
gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op
orde heeft en wat er nog aan schort. Na afloop van de inspectie lieten de inspecteurs het bedrijf
weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze
inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Oliecentrale Nederland Zuid?
Oliecentrale Nederland Zuid is een opslagdepot waar diesel in opslagtanks is opgeslagen. De diesel
wordt over het water met een tanker aangeleverd en met vrachtauto’s naar klanten vervoerd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij de Oliecentrale Nederland Zuid de volgende onderdelen:
- de blus- en koelwater capaciteit;
- de risico’s van een potentiële verontreiniging richting riool en oppervlaktewater;
- Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houden
ze daarbij rekening met de veiligheid en het milieu? Zijn er extra maatregelen nodig?;
- Het resultaat van de inspanningen die een bedrijf levert voor meer veiligheid.
Resultaten
Wat was op orde
- de aanwezige maatregelen om een ongewenste lozing naar het oppervlakte water te
voorkomen;
- de koelsystemen op de bovengrondse (olie)tanks;
- de aanwezigheid van een procedure om wijzigingen op de locatie uit te voeren;
- de planning voor de uitvoering van audits.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
- het beschrijven welke veiligheidstudie wordt uitgevoerd bij het doorvoeren van een wijziging
in het ontwerp van de installatie. Dankzij veiligheidsstudies weet een bedrijf wat de grootste
risico’s zijn van de bedrijfsactiviteiten. Ook blijkt daaruit het wat het resultaat is van de
veiligheidsmaatregelen die het bedrijf heeft getroffen, maar ook welke risico’s er nog
overblijven.
- het verifiëren of een wijziging ook compleet is afgerond en relevante documenten en
instructies zijn aangepast;
- het vastleggen welke functionarissen audits uit mogen voeren en over welke
opleidingen/capaciteiten deze functionarissen dienen te beschikken.

Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste
overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de
middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als
laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van
deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie.
Eindoordeel
Bij de Oliecentrale Nederland Zuid zijn twee overtredingen aangetroffen. De overtredingen betreffen
het onvoldoende uitvoeren van veiligheidsstudies bij een wijziging van de installatie en het
vastleggen van de deskundigheid van de bedrijfseigen auditoren.
Het bedrijf moet deze binnen de nog te stellen termijn ongedaan maken. Van de verbeterpunten die
de inspecteurs constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen
uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

