Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVR-Afvalverwerking B.V. te
Prof. Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 6, 7 en 8 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het
bedrijf AVR-Afvalverwerking B.V. (verder te noemen AVR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op
14 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is er
enkel een Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd op dinsdag 6 oktober 2020. Op 7 en 8 oktober 2020 is
gekozen voor een inspectie-op-afstand.
Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
 De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
 De terugkoppeling (close out) heeft via videobellen plaatsgevonden.
Wat voor een bedrijf is AVR?
De hoofdactiviteiten van AVR bestaan uit het verwerken van huishoudelijk afval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval
en gevaarlijk afvalwater. AVR is een lagedrempel Brzo inrichting vanwege de overschrijding van de
drempelwaarde van een aantal Brzo-stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AVR de volgende onderdelen:
Inspectieonderwerpen:

Visuele inspectie;

PDCA cirkel: Uitvoeren acties BRZO inspecties 2019;

VBS element vi (Incidenten onderzoek):

Procedure incidenten onderzoek;

Uitgevoerde incidenten onderzoek.
 VBS element vii (Controle en analyse):
 Procedures VBS vii;
 Audit Team;
 Directiebeoordeling;
 Audit resultaten en opvolging.

Resultaten
Wat was op orde?
 Visuele inspectie:
 AVR heeft de good-housekeeping goed voor elkaar.
 PDCA cirkel:
 Alle acties van de BRZO-inspectie 2019 waren uitgevoerd.
 VBS element vi (Incidenten onderzoek):
 Procedure incidenten onderzoek;
 Uitvoering van incidenten onderzoek.
 VBS element vii (Controle en analyse):
 Procedures VBS vii;
 Audit Team;
 Audit Resultaten en opvolging.
 Domino-effecten:
 Communicatie domino-effecten met buurtbedrijven.
Wat waren de verbeterpunten?
 Visuele inspectie:
 De ondersteuning van de bekabeling bij de branders van de Vortex ovens;
 De Atex-aanduiding van de gasverdeelstations bij de Vortex ovens;
 De wegrijd-beveiliging van de tankauto RFO lossing;
 Bij RFO Tankautolossing "zwevende" contactdoos bevestigen;
 Bij de bediening van de Ammoniak verlading:
 Slang veroorzaakt struikelgevaar;
 De nood-douche staat niet op een juiste plaats.
 VBS vi Incidenten onderzoek:
 De maatregelen (acties) uit de incidenten onderzoeken dienen allemaal te worden afgerond.
 VBS vii controle en analyse:
 De monitoring van de verschillende VBS-elementen.
 De uitspraak over het functioneren van het VBS en de afzonderlijke elementen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerde de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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