Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy
Tankstorage B.V. (Utrecht) te Gelderlantlaan 9, Utrecht
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 14 en 15 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en
de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) (verder te noemen Varo). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Varo?
Varo Energy Tankstorage B.V. (hierna Varo) is een bedrijf voor opslag van brandbare vloeistoffen in
opslagtanks (benzine- en diesel producten). Voorts vindt er ook opslag plaats van vloeibare
chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze
producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:
- Het opvolgen van de acties uit de BRZO inspectie van 2014-2016, waaronder de risico’s bij de
loskade van schepen;
- Rondgang over het terrein met aandacht voor veroudering van installaties;
- Ageing: Hoe gaat Varo in het algemeen om met veroudering en in het bijzonder van pijpleidingen
waaronder blusleidingen
- VBS element v (De planning voor noodsituaties): Het bedrijfsnoodplan en oefenen van noodsituaties.
Resultaten
Wat was op orde?
- De monitoring van acties uit Brzo inspecties is verbeterd.
- De aspecten die met veroudering te maken hebben zijn aantoonbaar geborgd in de
onderhoudsprocedures.
- De veiligheidskritische equipment en apparatuur met potentie voor veroudering zijn in beeld
gebracht.
Inspectie en onderhoud van deze apparatuur vindt periodiek plaats.
- Voor inspectie en onderhoud aan coating van tanks en leidingen wordt gebruik gemaakt van
specialistische
bedrijven die gecertificeerd zijn om de specifieke werkzaamheden te mogen uitvoeren.
- Het onderhoud en de werking van de brandbestrijdingsinstallatie is geborgd middels het
onderhoudsplan en de jaarlijkse hercertificering.
- Het bedrijfsnoodplan is aangepast en er worden regelmatig oefeningen gehouden onder realistische
gesimuleerde omstandigheden.

Wat waren de verbeterpunten?
- De werkwijze ten aanzien van cybersecurity is niet duidelijk in procedures aangegeven en dit aspect
moet
beter in het beleid worden geborgd.
- Varo moet nagaan welke specifieke methodes kunnen worden toegepast om trends of zaken die
spelen
met betrekking tot de conditie van de apparatuur te identificeren.
- Varo moet op korte termijn de MRA aan te passen vanwege het effect van de terminal op de
wateropnamepunt gelegen aan de Amsterdam-Rijnkanaal.
- Het PBZO moet worden geactualiseerd ten aanzien van de toegepaste veiligheidsstudies.
- De afkeurcriteria met de daarbij behorende risico’s ten aanzien van de inspectie aan leidingen
moeten
duidelijker in procedures en werkinstructies te worden geborgd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

