Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Uniper centrale Maasvlakte te
Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam
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 vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 16 en 17 januari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Uniper centrale Maasvlakte (verder te noemen Uniper). De resultaten zijn in kaart gebracht en op
17 januari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Uniper?
Een energiecentrale met als belangrijkste brandstof kolen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Uniper de volgende onderdelen:
- Element veiligheid beheerssysteem i (personeel & organisatie);
- Element veiligheid beheerssysteem v (De planning voor noodsituaties);
- Ageing(Veroudering) - Koel en blusvoorzieningen.
Resultaten
Wat was op orde?
- Hoe Uniper noodsituaties identificeert, en deze periodiek beoefent;
- Het bluswaternet is in goede staat;
- Het procedureel vastleggen van het vbs element personeel en organisatie.
Wat waren de verbeterpunten?
- Het uitgangspunten documenten voor de blusvoorzieningen dient geactualiseerd te worden;
- Het spoelprogramma dient geactualiseerd te worden;
- Het noodplan dient op een aantal punten verduidelijkt te worden;
- De regie op opleiding en training van noodorganisatiefunctionarissen en scenario's dient verbeterd
te worden;
- De controle op middelen voor de noodorganisatie dient verbeterd te worden;
- Zorg dat beheerder van de matrix minder afhankelijk is van andere binnen Uniper bij eventuele
wijzigingen;
- Actueel houden opleidingsmatrix;
- Stel één trainingsmatrix op voor alle functionarissen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

