Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bertschi B.V. te Theemsweg
27, 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 25 en 30 april 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Bertschi B.V. (verder te noemen Bertschi). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Bertschi?
Bertschi is een op- en overslag bedrijf van gevaarlijke stoffen in (tank)containers. Het transport gebeurt
voornamelijk via het spoor en de weg.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Bertschi de volgende onderdelen:
- De organisatie en het personeel
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- Milieurisicoanalyse (MRA)
- Begidsing en communicatie met de bedrijfsbrandweer
- Het onderhoud en testen van de hemelwaterrioolafsluiters.
Resultaten
Wat was op orde?
- Vbs-element i:
Bertschi heeft voor de opleidingen en trainingen uitgebreide beschrijvingen beschikbaar. Er is sprake
van een samenhang tussen het Pbzo-document en onderliggende procedures en instructies.
- Vbs-element ii en de actualiteit van het VR en daaraan gerelateerde documenten:
Bertschi heeft een actuele Brzo-kennisgeving, Preventiebeleid (Pbzo-document), Kwantitatieve
Risicoanalyse (QRA) en MRA, en de risicomatrix is aantoonbaar gedocumenteerd.
- Bertschi heeft het werken binnen de eisen van de omgevingsvergunning aantoonbaar voldoende
geborgd: de maximaal vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden aantoonbaar periodiek
gecontroleerd.
Wat waren de verbeterpunten?
- Vbs-element i:
Het op juiste wijze registreren van alle opleidingsplannen voor de interne opleidingen en instructies
behoeft de aandacht.
- Vbs-element ii:
Juistheid van de scenario's: De beoordeelde scenario's zijn niet juist of reëel en dienen te worden
aangepast. Het risico reducerende effect van de opgevoerde preventieve maatregelen moeten
herleidbaar worden onderbouwd.

-

-

Milieu risico analyse:
De opgestelde MRA van het bedrijf komt niet overeen met de werkelijke situatie bij het bedrijf; De
MRA dient aangepast te worden zodat deze in overeenstemming is met de werkelijke situatie bij het
bedrijf.
Bertschi dient te borgen dat de hemelwaterrioolafsluiters periodiek onderhouden en getest worden
op de goede werking.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtredingen met
betrekking tot het Brzo. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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