Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Service Terminal Rotterdam
te Torontostraat 20, 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 23, 24 en 25 oktober 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Service Terminal Rotterdam (verder te noemen
STR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is STR?
STR slaat bunkerolie en mengproducten op in landtanks. Schepen kunnen bij STR vloeistoffen overslaan, dit
wordt boord-boord verlading genoemd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij STR de volgende onderdelen:
- Veroudering van installaties (ageing) zowel algemeen als ook ten aanzien van corrosie onder isolatie
alsook veroudering van de blus- en koelvoorzieningen.
- Onderzoek incidenten
- Implementatie maatregelen ten aanzien van risico's voor het oppervlaktewater.
- Voorbereiding op de noodsituatie en calamiteiten.
Ook is er gekeken naar de algemene controle op de exploitatie.
Resultaten
Wat was op orde?
- Het intern registreren van (bijna) incidenten.
- Het algemene beleid ten aanzien van ageing.
- Het beleid ten aanzien van ageing van koel- en blusvoorzieningen.
Wat waren de verbeterpunten?
De voorbereiding op de noodsituatie was grotendeels in orde, maar op het gebied van de volgende punten
zijn er aanbevelingen:
- Het eenduidig doorvoeren van wijzigingen van het noodplan;
- Het consequent invullen van aftekenlijsten
- Schriftelijk borgen van opgeladen portofoons
- De taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hoofd bedrijfshulpverlener en de niet
hoofd bedrijfshulpverlener onderscheiden.
- Het niet oefenen van alle scenario's uit het noodplan.
- Het heroverwegen van het gebruik van ademlucht door de bedrijfshulpverleners.
Ten aanzien van corrosie onder isolatie zijn de volgende verbeterpunten geconstateerd:
- er moet ook bepaald worden of er niet keuringsplichtige leidingen op het terrein zijn waar wel de
zorgplicht op van toepassing is.

-

acties die leiden uit onderzoekrapporten moeten worden vastgelegd.

Ten aanzien van de algemene op de exploitatie zijn er een aantal verbeterpunten geconstateerd zoals:
- hydranten stonden dusdanig in het grindbed dat de afsluiters lastig te bedienen waren;
- Van meerdere blokafsluiters was de open/dicht stand niet af te lezen;
- een flens op het terrein was niet volledig voorzien van bouten, dit heeft het bedrijf op de zelfde dag
nog opgelost;
- deksels op peilbuizen ontbraken in de tankput, deze zijn binnen de inspectietermijn hersteld.
Ten aanzien van het analyseren van (bijna) incidenten zijn de volgende verbeterpunten geconstateerd:
- het versiebeheer van documenten kan ook voor dit onderdeel verbeterd worden;
- gekeken kan worden om de trending van incidenten over een langere periode te doen.
- Er zijn binnen de procedure voor dit element een aantal categorieën van incidenten genoemd die in
de rest van procedure niet terugkwamen.
- Aanbevolen wordt om de bij de incidentonderzoek gevonden verbeterpunten, te betrekken bij het
reviseren van de risicostudies.
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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