Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen B.V. te
Smidsweg 24, Westmaas
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. Deze initiële 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 Brzoinspectie.
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 6 en 7 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen B.V. (verder te noemen Van
Iperen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Van Iperen?
Van Iperen levert adviezen en producten voor de land- en tuinbouw en voedingsindustrie. De
inrichting bestaat uit een afsluitbaar open terrein met een kantoorgebouw, diverse loodsen voor de
opslag van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en tankputten met stationaire tanks voor de
opslag van vloeibare kunstmeststoffen.
Als gevolg van een classificatiewijziging van de stof Salpeterzuur, is Van Iperen recent tot een
hogedrempelinrichting geworden ten aanzien van rubriek H2.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen:
• Pbzo documentatie;
• VBS element i (De organisatie en het personeel);
• VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen);
• VBS element iii (De controle op de exploitatie);
• VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen);
• VBS element v (De planning voor noodsituaties);
• VBS element vi (Het toezicht op de prestaties);
• VBS element vii (Controle en analyse);
• Milieu Risico Analyse (MRA).

Resultaten
Wat was op orde?
• Pbzo documentatie:
Dit beleid is volledig gedocumenteerd en wordt uitgevoerd met een veiligheidsbeheerssysteem.
• VBS element i (De organisatie en het personeel):
Geborgd is dat tijdig de juiste certificering, opleiding en training aan het personeel wordt gegeven.
• VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen):
Geborgd is dat gevaren geïdentificeerd en beoordeeld worden. Voldoende maatregelen zijn
gedefinieerd om de risico's tot een acceptabel niveau te mitigeren.
• VBS element iii (De controle op de exploitatie):
Procedureel is geborgd dat inspectie en onderhoud gecontroleerd worden uitgevoerd.
• VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen):
Het doorvoeren van wijzigingen is procedureel geborgd.
• VBS element v (De planning voor noodsituaties):
Er is een lijst van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf aanwezig. Deze kan digitaal opgevraagd
worden.
• VBS element vi (Het toezicht op de prestaties):
De doelstellingen om de prestaties qua veiligheid te beoordelen, zijn geformuleerd en het
opvolgen van de gedefinieerde acties is geborgd.
• VBS element vii (Controle en analyse):
De tijdigheid en volledigheid van de audits en de beoordelingen door het management zijn
procedureel geborgd.
• Milieu Risico Analyse (MRA):
Het bedrijf bezit een MRA.
Wat waren de verbeterpunten?
• VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen):
Aanbevolen wordt om in de VBS ii procedure te verwijzen naar de risicomatrix en de bijbehorende
criteria.
• VBS element iii (De controle op de exploitatie):
Aanbevolen wordt om een lijst met kritische installatie-onderdelen op te stellen.
• VBS element v (De planning voor noodsituaties):
De frequentie van de oefeningen van de noodorganisatie dient verhoogd te worden. Het
bedrijfsnoodplan moet geactualiseerd worden.
• VBS element vi (Het toezicht op de prestaties):
Aanbevolen wordt om in de procedure op te nemen welke informatie als input wordt gebruikt voor
de beoordeling van de prestaties.
• Milieu Risico Analyse (MRA):
De MRA komt niet overeen met de werkelijke situatie. De risico's naar oppervlaktewater zijn niet
voldoende inzichtelijk gemaakt.
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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