Samenvatting
Brzo-inspectierapport bij OWTC Olieopslag te Katwijk.
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 milieueisen voldoen. De inspectie heeft
als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier 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 een
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 10 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf OWTC Olieopslag te Katwijk
nb. 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. Op 10 februari 2015 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 OWTC?
Het bedrijf bestaat uit vier opslagtanks voor diesel, twee laadperrons alwaar tankwagens
kunnen laden en een aanlegsteiger voor schepen waarmee de diesel wordt aangevoerd.
Via leidingwerk wordt de diesel naar één van de vier opslagtanks verpompt. De diesel wordt
vanuit de opslagtanks per tankauto afgevoerd naar de klanten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:
- hoe OWTC de actiepunten uit de vorige inspectie heeft opgepakt;
- hoe OWTC de gevaren binnen de inrichting identificeert en de risico’s daarvan
beoordeeld;
- hoe OWTC de bediening van de installatie en het onderhoud daarop uitvoert;
- hoe OWTC omgaat met wijzigingen binnen de inrichting.
- de beschikbaarheid van bluswater, de beschikbare hoeveelheid en de opvang van het
bluswater.

Resultaten
Wat was op orde:
- OWTC heeft een geschikte procedure vastgesteld voor het uitvoeren van
veiligheidstudies. OWTC heeft de gevaren onderzocht, het risico’s beoordeeld en
geschikte maatregelen getroffen. Dit is vastgelegd in het document “Installatiescenario’s
OWTC te Cuijk".
- De belangrijkste procedures voor laden en lossen zijn geschikt en opgenomen in het
veiligheidsbeheerssysteem.
- De procedure voor wijzigingen is aanwezig maar kan verbeterd worden. Een wijziging
wordt momenteel uitgevoerd. Deze wordt conform de procedure doorlopen.
- De hoeveelheid blus- en koelwater voor de bestrijding en beheersing van een eventuele
brand is voldoende. Daarnaast is er voldoende opvang rondom de diesel opslagtanks
voor blus- en koelwater in een vloeistofdichte tankput.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
- De toepassing van de risico-matrix moet voor een aantal scenario’s opnieuw uitgevoerd
worden.
- De procedure voor wijziging van de installatie kan verbeterd worden ten aanzien van de
beschrijving van tijdelijke wijzigingen en noodwijzigingen. Er is ook verbetering mogelijk
in de borging dat alle stappen daadwerkelijk doorlopen worden.

Overtredingen
Bij OWTC zijn geen overtredingen aangetroffen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs 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.

