Samenvatting Brzo-inspectierapport bij European Liquid Drumming te
Oosterhout
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens
de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo bedrijven werkt, vindt u op
www.brzoplus.nl.
Algemene informatie:
Doelstelling van de inspectie:
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. Inspecties
door samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting:
Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van deze
Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats.
Tijdens de inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid,
arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is
aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op dinsdag 1 en woensdag 2 december 2015 controleerde een inspectieteam van
Inspectie SZW, de samenwerkende veiligheidsregio’s in Noord-Brabant en het
bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bedrijf European
Liquid Drumming te Oosterhout (hierna: ELD). De inspecteurs inspecteerden
steekproefsgewijs naar onderwerpen op het gebied van veiligheid en milieu. Ze
brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog
aan schort. Op donderdag 7 januari 2016 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 ELD?
ELD is een bedrijf voor het afvullen en opslaan van zogenaamde ADR geklasseerde
en niet-ADR geklasseerde goederen. ADR geklasseerde stoffen dienen te worden
beschouwd als stoffen met gevaarskenmerken en worden ook wel ‘gevaarlijke
stoffen’ genoemd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ELD onder meer de volgende onderwerpen:
•
Hoe is het bedrijf voorbereid op noodsituaties?

Hoe handelt het bedrijf bij het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen
(lekkages)?

Hoe controleert het bedrijf of haar interne procedures en werkinstructies
worden nageleefd?





•

Heeft het bedrijf voldoende bluswater beschikbaar en is voldoende opvang
aanwezig voor vervuild bluswater?
Welk beleid hanteert het bedrijf voor het verzekeren van een veilige
werkomgeving voor haar medewerkers en haar omgeving?
Heeft het bedrijf de afstromingsrisico’s die kunnen optreden naar het milieu
juist in beeld en heeft zij de maatregelen om dit risico te beheersen geborgd?
Hiervoor is de Milieurisicoanalyse (MRA) beoordeeld. Dit is een document
waarin de risico’s van ongewenste lozingen naar het oppervlaktewater
inzichtelijk worden gemaakt.
Inspectie van een scenario. Een scenario is een beschrijving van een situatie
die als het fout gaat aanleiding is voor een incident, tevens zijn in het
scenario maatregelen beschreven om het niet zo ver te laten komen Bij deze
inspectie is gecontroleerd of de door ELD beschreven maatregelen
daadwerkelijk getroffen zijn, of en hoe deze onderhouden worden en of het
onderhoud ook voor de toekomst geborgd is.

Resultaten:
Wat is op orde?
•
Het bedrijf heeft haar beleid voor het verzekeren van een veilige
werkomgeving voor haar eigen medewerkers en haar omgeving goed
beschreven. De verantwoordelijkheid hiervoor is neergelegd op het hoogste
niveau binnen de organisatie.

Het bedrijf heeft haar instructies op welke wijze op een veilige manier moet
worden omgegaan met lekkages juist beschreven. De medewerkers zijn
daarbij goed op de hoogte van deze instructies.

Het bedrijf heeft de wijze waarop zij controleert en laat controleren of haar
eigen beleid en procedures, die moeten zorgen voor een veilige
bedrijfsvoering, worden nageleefd goed beschreven en geeft hier op een
juiste manier invulling aan.

ELD heeft de maatregelen die verwacht mogen worden om verontreiniging
naar het milieu te voorkomen allen getroffen. Deze maatregelen en
voorzieningen worden tevens goed onderhouden.

ELD heeft voldoende bluswater voor het bestrijden van een grote brand.
Daarbij is voldoende opvang voor vervuild bluswater aanwezig.

De medewerkers binnen ELD zijn goed voorbereid op noodsituaties en bekend
met het bedrijfsnoodplan. De hiervoor aanwezige BHV middelen voor
hulpverlening zijn aanwezig en worden goed onderhouden.

Van het onderzochte scenario zijn de maatregelen juist gekozen en allemaal
getroffen. De maatregelen worden goed onderhouden, zijn opgenomen in een
onderhoudssysteem waardoor het onderhoud ook voor de toekomst is
geborgd.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
•
Alhoewel ELD beschikt over een actueel en goed leesbaar bedrijfsnoodplan
waarin alle aspecten zijn benoemd, dienen er nog enkele aspecten aangepast
te worden.

De bedrijfsnoodorganisatie dient nog op een enkel punt aangevuld te worden







ELD houdt een overzichtslijst bij van lekkages die zich binnen het bedrijf
hebben voorgedaan en neemt haar acties om herhalingen te voorkomen. Om
nog meer inzicht kunnen krijgen in achterliggende oorzaken is uitbreiding van
deze overzichtslijst mogelijk.
Voor het voorkomen van afstromen van verontreinigd bluswater naar het riool
is een afsluiters aangebracht. Buiten werktijd moet deze afsluiter handmatig
dichtgezet worden. ELD gaat onderzoeken of hiervoor een betere werkwijze
gemaakt kan worden.
ELD heeft de veiligheidsinstructies van leveranciers over hoe om te gaan met
gevaarlijke stoffen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen hiervoor te
treffen, voor haar medewerkers beschreven in werkplekinstructies. Voor een
enkele gevaarlijke stof bleek de veiligheidsinstructie van de leverancier niet
aan te sluiten op de werkplekinstructie.

Eindoordeel:
Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie ervaren dat er binnen ELD de laatste
jaren goede stappen zijn gemaakt op het gebied van veiligheid. Dit als gevolg van
betrokken medewerkers die zijn geïnterviewd en een pro-actieve houding ten
aanzien van veiligheid die werd ervaren. Het inspectieteam constateerde tijdens
deze inspectie enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs
verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het
inspectieteam geen uitspraken over doen.

