Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Stichting Vergunning
Moleneind te Oss
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 3, 22 en 24 september 2015 controleerde een inspectieteam Stichting
Vergunning Moleneind (SVM) en het bedrijf Aspen Oss B.V. (Aspen). 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 13 oktober 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 is SVM en wat voor bedrijf is Aspen?
SVM beheert in opdracht van onder andere Aspen de omgevingsvergunning en ziet
toe op de naleving hiervan. Aspen produceert grondstoffen voor de farmaceutische
industrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij SVM/Aspen de volgende onderdelen:
·
·
·

Het identificeren van mogelijke zware ongevallen en de maatregelen om
deze te voorkomen of beperken;
De beschikbare opvang en capaciteit van koel- en bluswater;
De milieu risico analyse (MRA); deze geeft inzicht in de risico's van
onvoorziene lozingen van schadelijke stoffen voor het oppervlaktewater of
een rioolwaterzuivering.

·
·

De wijze hoe het bedrijf handelt bij wijzigingen (aan installatie of
product);
De analyse van incidenten, waaronder morsingen van product.

Resultaten
Wat was op orde:
·
De opvang van blus- en koelwater op de locatie;
·
De hoeveelheid blus- en koelwater beschikbaar op de locatie;
·
De aanwezigheid van de in de MRA beschreven maatregelen en
voorzieningen.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
·
Het actualiseren van de scenario’s.
·
Structurele analyse van alle incidenten.
Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er
zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1
voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan
plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3
waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze
indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Het inspectieteam constateerde een overtreding in de categorie 2.
De overtreding betreft:
Het procedureel vastleggen van componenten die als veiligheidskritisch zijn
aangemerkt. Aanvullend is er geen doorvoer gemaakt naar het inspectie- en
onderhoudssysteem.
De volgende twee overtredingen betreffen overtredingen in de categorie 3.
·
Werkafspraken tussen Aspen en CBRE en prioriteiten zijn onvoldoende
vastgelegd.
·
De procedures voor de wijze hoe wordt gehandeld bij wijzigingen waren
onvoldoende duidelijk gedocumenteerd en werd niet overal geheel
aantoonbaar toegepast.
Eindoordeel
Bij SVM/Aspen hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de
inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat
het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht.
Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde
overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie.
Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle
overtredingen zijn verholpen

