Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Calpam SMD
Verkooppunten B.V. te Handelskade 3, Gorinchem
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 Brzoinspectie.
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 1 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Calpam SMD Verkooppunten B.V. (verder te noemen Calpam). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 6 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Calpam?
Calpam is een bedrijf dat dieselolie en herwinbare koolwaterstoffen opslaat in bovengrondse tanks en
petroleum in een ondergrondse tank, gecombineerd met een tankstation.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Calpam de volgende onderdelen:
- Terugkoppeling op de acties van vorig jaar;
- Bluswaternet;
- Beheer P&ID's;
- Keerwand tankput;
- Fit for purpose tank 7.
Resultaten
Wat was op orde?
- P&ID’s zijn actueel;
- Invulling afkeurcriteria;
- Inspectieresultaattank 7 overgenomen in onderhoudssysteem;
- Actiepunten uit SGS rapport tank 7 opgevolgd;
- Bluswaternet gespoeld;
- Bluswaternet geïnspecteerd met camera.
Wat waren de verbeterpunten?
- Documenten beheer;
- MoC procedure geschikter maken voor bedrijf;
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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