
 

 

 
 
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DVR Warehousing 
Maasvlakte BV te Dolfijnweg 20 -32, Maasvlakte Rotterdam 
 
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 3 en 8 juli 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder 
het bedrijf DVR Warehousing Maasvlakte BV (verder te noemen DVR). De resultaten zijn in kaart gebracht 
op 8 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is DVR? 
De activiteiten van DVR omvatten aan- en afvoer, opslag en overslag en intern transport van goederen 
waaronder gevaarlijke stoffen. De aan- en afvoer van deze goederen vindt uitsluitend plaats over de weg. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij DVR de volgende onderdelen: 
- VBS element i ( personeel en organisatie); 
- VBS element iii ( De controle op de exploitatie); 
- MRA (Milieu Risico Analyse). 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Good housekeeping; 
- Procedures dagelijks werk; 
- Onderhoud van middelen. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- DVR dient de looppaden vrij te houden; 
- DVR dient de opleidingenmatrix en de functieprofielen goed op elkaar af te stemmen. 
- DVR (huurder van de locatie) dient te borgen dat er niet meer aqua toxische stoffen binnen de 

inrichting worden opgeslagen dan beschreven in de MRA (worst case) en gemodelleerd in Proteus; 
- DVR dient na te gaan of de gebruikte MSDS-en nog actueel zijn. Indien de MSDS-en verouderd zijn 

dan dienen deze te worden vervangen; 
- DVR dient in het bedrijfsnoodplan duidelijk te omschrijven op welke wijze er met de afsluiters dient te 

worden omgegaan zodat er geen onvoorziene lozing van aqua toxische stoffen naar het 
oppervlaktewater kan plaatsvinden. Daarnaast dient de bediening van de afsluiters, uit het 
bedrijfsnoodplan, te worden geïmplementeerd binnen het bedrijf; 

- DVR dient de werkwijze, met betrekking tot het bedienen van de afsluiters langs de waterkant, te 
beschrijven in het bedrijfsnoodplan en deze werkwijze te implementeren binnen de inrichting; 
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Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


