
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij De Waard Dieselopslag B.V. 
 

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties 
bij Brzo- bedrijven, 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 onderde-
len aan bod. 
 
Inleiding 
Op 31 januari 2107 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, 
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf De Waard Dieselopslag B.V. 
(verder te noemen DWD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 januari 2017 bekend 
gemaakt aan het bedrijf. 
DWD heeft de exploitatie van de Noord Nederlandse Tankopslag (NNT) te Sneek op 1 janu-
ari 2017 overgenomen. 
 
Wat voor een bedrijf is DWD? 
De hoofdactiviteit van DWD is de opslag van brandstof (brandstofdepot). Het betreft alleen 
diesel. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen en tankauto's (bevoor-
raden depot) en het laden van tankauto’s. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DWD de volgende onderdelen: 
- De opvolging van de bevinden uit de Brzo inspectie uit 2016 
- Ageing: Algemeen 
- Ageing: Installatieleidingen / Corrosie onder isolatie 
- Ageing: Koel- en bluswaterleidingen 
- VBS element IV : De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen 
- VBS element V  : Noodplan 
 
Resultaten Wat was op orde? 
- De opvolging van de bevindingen; 
- De wijze waarop is gehandeld bij de wijziging van eigenaar; 
- De uitgevoerde inspecties en het onderhoud om de veroudering van de installatie te be-

heersen; 
- De wijze waarop medewerkers zijn voorbereid op hun rol in het noodplan; 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het afkeurbeleid voor de installatie moet worden beschreven; 
- De eisen aan het verfsysteem van de installatie moet worden beschreven; 
- De veiligheidsstudie moet nog worden geactualiseerd; 
- Het noodplan dient nog op een aantal punten te worden aangepast; 



- Het automatisch verpompen van hemelwater uit de tankput moet worden gestaakt; De 
rioleringstekening moet worden geactualiseerd; 

- Het risico op een lekkage bij de doorvoer(en) door de tankputdijk wegnemen. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen 
overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uit-
voeren. 


