Samenvatting Brzo-inspectierapport bij ProDelta Environmental
Support B.V. locatie Rotterdam-Pernis en Spijkenisse
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 milieu-eisen 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 15 april 2015 controleerde een inspectieteam twee locaties van ProDelta Environmental Support B.V.
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.
Aansluitend aan de inspectie 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 ProDelta?
ProDelta is een bedrijf dat onder andere vastgoedlocaties verhuurt waar gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen. Op de twee geïnspecteerde locaties (Pernis en Spijkenisse) is ProDelta onder andere
verantwoordelijk voor de vergunningzaken, het onderhouden en keuren van de blusinstallaties en het pand.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ProDelta de volgende onderdelen:
•

•

•

De mate waarin het onderhoud van de blusvoorzieningen systematisch wordt geborgd en in de
praktijk wordt uitgevoerd. Het systematisch borgen doet het bedrijf redelijk, op de daadwerkelijke
uitvoering van het onderhoud van de blusvoorzieningen zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Het onderdeel ‘Altijd alert’ van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf. Een bedrijf als
ProDelta moet altijd alert zijn op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen. Dit doet het
bedrijf goed.
Het onderdeel ‘Controles’ van het VBS van het bedrijf. Het bedrijf controleert goed of medewerkers
zich houden aan de eigen afspraken over veiligheid en milieu.

Resultaten
Wat was op orde?
•
•
•

Het bedrijf is altijd alert op het goed functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem.
Het bedrijf controleert goed of medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over veiligheid en
milieu.
De blusvoorzieningen worden, voor zover is gecontroleerd, goed onderhouden, gekeurd en
gecertificeerd.
- Er is voldoende bluswater beschikbaar voor de stationaire blussystemen, sprinklerinstallaties en
het bluswaternet.
- De opvangcapaciteit voor verontreinigd bluswater is groot genoeg.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
•
•

Het onderhoud van de blusvoorzieningen dient zodanig te worden geborgd in het
onderhoudsmanagementsysteem dat het nodige onderhoud automatisch gesignaleerd wordt.
De prestatie-indicatoren worden conform de procedure voldoende besproken en bijgehouden, wel is
een opmerking gemaakt dat dit beter kan worden vastgelegd.

Overtredingen
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
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.
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