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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Enviem Oil Nederland B.V. 
(depot Nigtevecht) 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 5 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Enviem Oil Nederland B.V. (depot Nigtevecht) (verder te noemen Enviem). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Enviem? 
Enviem slaat op haar inrichting gasolie, dieselolie en biodiesel op in tanks. Deze brandstoffen worden aan- 
en afgevoerd per schip. Er vinden blendingsactiviteiten met additieven plaats. Op de inrichting is een 
tankautoverlaadplaats waar tankauto's worden beladen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen 
uitgevoerd. De interviews zijn op afstand met behulp van een videobellen uitgevoerd. Ook de terugkoppeling 
van het inspectieteam aan het bedrijf heeft via een videogroepsgesprek plaats gevonden. Er heeft geen  
locatie bezoek plaatsgevonden. De inspecteurs controleerden bij Enviem de volgende onderdelen: 
1. Voldoet het Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo) van Enviem aan de voorwaarden uit het Brzo en het  
    Rrzo? 
2. Kan de opzet van het veiligheidsbeheersysteem (VBS) van Enviem een goede bijdrage leveren aan het  
    beheersen van de risico's op zware ongevallen en het uitvoeren van het Pbzo? 
3. Is er een goede beheersing van de risico's van het scheef staan van tanks? 
4. Hebben de actiepunten uit het Brzo-inspectierapport van het jaar 2020 een opvolging gekregen? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
1. Het Pbzo voldoet aan de voorwaarden uit het Brzo en het Rrzo. 
2. De opzet van het VBS kan een goede bijdrage leveren aan het beheersen van de risico's op zware  
    ongevallen en het uitvoeren van het Pbzo. 
4. Enviem werkt conform het gestelde in het Pbzo ten aanzien van de actiepunten uit het  
    Brzo-inspectierapport van het jaar 2020 aan de continue verbetering van haar  
    veiligheidsprestaties. 
 
 
 
 
 
 



Enviem Oil Nederland B.V. (depot Nigtevecht) 2021 Pagina 2 van 2 
 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
1. Er zijn met betrekking tot het Pbzo wel verbeteringen mogelijk ten aanzien van: 
    a. versiebeheer; 
    b. de wijze van vaststelling van de ernst van een bodemverontreiniging; 
    c. autorisatie tot het wel of niet uitvoeren van beheersmaatregelen. 
2. Er zijn met betrekking tot het VBS wel verbeteringen mogelijk ten aanzien van: 
a. het aantonen van de evaluatie van opleidingsbehoefte van het personeel en vaststelling van de  
    opleidingsbehoefte van het personeel; 
b. het aantonen van maatregelen die genomen zijn om expliciet het bewustzijn van medewerkers te  
    verhogen dat voortdurende verbetering nodig is; 
c. het aantonen van het behalen van de doelstellingen voor Organisatie en Personeel; 
d. het beschrijven van de te gebruiken afwegingscriteria die gelden op het moment dat de procedure voor  
    veiligheid gerelateerde wijzigingen niet onmiddellijk wordt toegepast bij een noodwijziging; 
b. het beschrijven van het uitvoeren van een evaluatie op veilige werking, na doorvoering van een wijziging. 
3. De aantoonbare werking van het VBS m.b.t. de beheersing van risico's door scheefstand van tanks kan   
    worden verbeterd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 
 


