Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage
B.V. terminal Zwolle te Katwolderweg 10, Zwolle
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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 18 en 19 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Zwolle (verder te noemen Varo). Op 18
mei is de bedrijfsbrandweer geïnspecteerd en op 19 mei 2016 zijn de andere agendapunten geïnspecteerd.
De resultaten zijn op 18 en 19 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat vooreen bedrijf is Varo?
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 door middel van tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:
- De voorzieningen in het kader van de bedrijfsbrandweer;
- De uitvoering van de acties uit de BRZO inspecties van 2015.
- Het toezicht op de prestaties, hierbij zijn de KPli’s en incidenten geïnspecteerd;
- Controle en Analyse, hierbij zijn audits en de directiebeoordeling geïnspecteerd.

Resultaten
Wat was op orde?
- De uitvoering van de acties uit de BRZO inspectie van 2015 zijn voor een groot deel afgerond. De
administratieve borging hiervan is nog niet volledig;
- Er is een start gemaakt met KPI’s;
- Near misses en gevaarlijke situaties worden geanalyseerd en vastgelegd door Varo;
- Audits worden uitgevoerd;
- De directiebeoordeling is uitgevoerd en gecommuniceerd naar de medewerkers.
- De vast opgestelde brandbeveiligingsinstallaties zijn aantoonbaar onderhouden.
Wat waren de verbeterpunten?
- De KPI’s zijn generiek en nog niet per terminal
- Er wordt geen relatie gelegd tussen de verschillende uitgevoerde audits onderling.
- Het nieuwe bedrijfsbrandweerrapport moet worden verbeterd.
- Voor de semipermanente blusmonitoren is het onderhoud niet uitgevoerd en niet geborgd.
- Er zijn geen goede afspraken gemaakt over de bestrijding van de tankputbrand.
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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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