
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DHL Supply Chain Rotterdam 
te Oliphantweg 10, Botlek-Rotterdam 
 
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 10 januari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf DHL Supply Chain Rotterdam (verder te noemen DSC). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 
januari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is DSC? 
De activiteiten van de inrichting bestaan uit de distributie en logistiek van gevaarlijke en ongevaarlijke 
goederen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege ontwikkelingen in de markt is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die bij DSC liggen opgeslagen, 
gereduceerd tot onder de drempelwaarden van het Brzo 2015. DSC heeft eind 2017 bij de DCMR 
Milieudienst Rijnmond een vergunningaanvraag ingediend om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen terug te 
brengen, waardoor het Brzo 2015 niet meer van toepassing is op de locatie. Deze (ontvankelijke) aanvraag 
is momenteel in behandeling. Verder heeft het bedrijf een melding ingediend op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en is het bedrijf vanaf 1 maart 2018 een type B-inrichting. 
 
Het inspectieteam heeft besloten om, gezien deze recente ontwikkelingen, af te wijken van de oorspronkelijk 
toegezonden inspectie agenda. De inspectie richtte zich op de controle van de hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen die liggen opgeslagen in relatie tot de Brzo-drempelwaarden. Daarnaast is het onderhoud en 
inspectie van de aanwezige sprinklerinstallatie met schuimbijmenging gecontroleerd. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de opslaghoeveelheid aan gevaarlijke stoffen beneden de 
drempelwaarden van het Brzo blijft. 
Gedurende enige tijd is één van de twee bluswaterpompen defect geweest, deze is inmiddels gerepareerd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving. 


