Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Primagaz Nederland BV - locatie
Tilburg, Abcovenseweg 57a te Goirle
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 30 juni 2020 (onaangekondigd) en 8 september 2020 (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW,
het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Primagaz Nederland BV - locatie Tilburg (verder te
noemen Primagaz). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 en 28 september 2020 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Primagaz?
Primagaz is een distributiedepot voor LPG. De activiteiten bestaan uit bulk opslag en transport van LPG.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Primagaz de volgende onderdelen:
- de opvolging van acties uit de concern inspectie van 2019;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- de planning voor noodsituaties;
Resultaten
Wat was op orde?
- De externe depot beheerder is tijdig op locatie aanwezig ten behoeve van de uitvoering van zijn taken binnen de
noodorganisatie.
- Door deelname aan een oefening en toolbox BHV in 2019 is de externe depot beheerder op passende wijze
voorbereid op noodsituaties.
- Het depot/inrichting is door een geaccepteerde installateur, die voldoet aan de daarvoor geldende Nederlandse
Praktijkrichtlijn, gasvrij gemaakt.
- Het gasvrijmaken en ontmantelen van het gehele depot gebeurt via het wijzigingsproces op een systematische
wijze, zoals beschreven.
Wat waren de verbeterpunten?
Omdat het depot in Goirle ontmanteld wordt dienen de verbeterpunten concernbreed opgepakt te worden.
Verbeterpunten zijn:
- De depotbeheerders voorlichting geven over de procedure van het melden van een ongewoon voorval bij het
bevoegd gezag.
- Inspectierondes vanuit Primagaz dient men vooraf in te plannen.
- Zorg dat er op locatie de meest recente plattegronden voor de noodorganisatie en depot beheer/bediening
aanwezig zijn.
- De bedieninstructie was niet aangepast na wijziging van de gasdetectie. Kleine aanpassingen dienen ook
beoordeeld te worden conform de wijzigingsprocedure.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

