
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Enviem Oil Nederland B.V. te 
Kanaaldijk Oost 11, Nigtevecht 
 
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 vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 24 januari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf Enviem Oil Nederland B.V. (verder te noemen EON). De resultaten zijn in kaart gebracht en op  
24 januari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is EON? 
De hoofdactiviteit van EON is de opslag van gasolie, dieselolie en biodiesel en overslag van en naar 
schepen en vrachtwagens. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij EON de volgende onderdelen: 
1. De betrouwbare werking van de tankput; 
2. De betrouwbare werking van de bodembeschermende voorzieningen bij de laad/losperrons voor  
    tankwagens en de loswal voor schepen; 
3. De betrouwbare werking van de blussystemen; 
4. De betrouwbare werking van de thermische beveiligingen op pompen; 
5. De betrouwbare werking van de overvulbeveiliging van de laad/losperrons; 
6. Het uitvoeren van wijzigingen in de techniek of de organisatie van het bedrijf. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
ad 3. Het blussysteem wordt goed onderhouden en getest. 
ad 4. De thermische beveiligingen worden onderhouden en geïnspecteerd. 
ad 5. De overvulbeveiliging wordt onderhouden en geïnspecteerd. 
ad 6. Wijzigingen werden op een eenduidige werkwijze beoordeeld en uitgevoerd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
ad 1. De betrouwbare werking van de tankput moet worden verbeterd door te zorgen dat ook periodiek wordt  
         gecontroleerd op gesloten leidingdoorvoeringen in de tankputdijken. EON heeft dit verbeterpunt  
         inmiddels verholpen;  
ad 2. De betrouwbare werking van de bodembeschermende voorzieningen laad/losperrons en loswal  
         schepen moet worden verbeterd door alle inspectielijsten duidelijk en volledig in te vullen. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


