Samenvatting BRZO-inspectie bij Yara Vlaardingen B.V. te Vlaardingen
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 milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om 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 14 en 15 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Yara Vlaardingen B.V. te
Vlaardingen. 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. Op 15 december 2015 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 Yara Vlaardingen B.V.?
Yara Vlaardingen B.V. vervaardigt kunstmest en droog ijs.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Yara de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Het PBZO document
De wijze waarop moet worden gehandeld bij wijzigingen.
De bluswatercapaciteit
De bluswateropvang
De orde en netheid op het terrein
De identificatie van de risico's en de gevaren

Resultaten
Wat was op orde?






Yara heeft zich zelf ten doel gesteld de focus op veiligheid te willen vergroten. Dit komt terug in
verschillende aspecten binnen het bedrijf.
Er zijn procedures aanwezig waarin wordt vastgelegd hoe moet worden gehandeld bij wijzigingen.
Yara beschikt over voldoende bluswatercapaciteit en –opvang.
Het terrein maakt een opgeruimde indruk.
Yara heeft een systeem waarbij de risico's worden beoordeeld en waar de noodzaak tot het treffen
van maatregelen om deze risico's te beperken, wordt bepaald. Omdat Yara een internationaal
opererend bedrijf is, wil het hoofdkantoor dat alle vestigingen op dezelfde manier werken. Daarom is
Yara Vlaardingen nu druk bezig om de identificatie van de risico's volgens de wereldwijde Yarastandaard opnieuw te beoordelen. Verbeterpunten hieruit worden voor eind 2016 doorgevoerd in de
bedrijfsvoering

Wat waren de verbeterpunten?



De veiligheidsdoelstelling is onvoldoende zichtbaar in het PBZO document.
Voor het optimaliseren van het wijzigingsproces en het vastleggen van procedure stappen zijn
aanpassingen in de procedure en bijbehorende checklisten noodzakelijk.

Overtredingen
Tijdens deze inspectie 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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