
 

 

 

  

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Merwetank B.V. te 
Avelingen-Oost 14, Gorinchem 
 
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 
Aan het bedrijf is een vergunning verleend waardoor het Brzo niet meer van toepassing is op de 
locatie. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf  voldoende waarborgen heeft om onder 
de drempelwaarden van het Brzo te blijven. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze 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 19 en 25 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Merwetank B.V. (verder te noemen Merwetank). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 19 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Merwetank? 
De Inrichting betreft een tankopslag met mengfaclliteit. De hoofdactiviteit betreft de opslag in 
bovengrondse opslagtanks. In deze tanks worden verschillende grondstoffen en halffabricaten voor 
onder andere de voedingsmiddelenindustrie en de veevoederindustrie. 
Een deel van de stoffen welke worden opgeslagen betreffen gevaarlijke stoffen. 
De diverse stoffen worden in bulk aan- en afgevoerd vla vrachtwagens, tankwagens en schepen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Merwetank de volgende onderdelen: 
Op 19 maart 2019 is aan Merwetank een vergunning verleend met daarin een aantal veranderingen. 
Deze veranderingen betreffen onder andere het terugbrengen van de maximale hoeveelheid 
gevaarlijke stoffen. De hoeveelheid is dusdanig teruggebracht dat het Brzo niet meer van toepassing 
is op Merwetank. 
De inspectie heeft zich erop gericht te controleren of er voldoende waarborgen zijn dat Merwetank in 
praktijk de Brzo-drempel niet zal overschrijden. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Merwetank heeft een procedure waarmee organisatorisch gewaarborgd kan worden dat de Brzo-
drempel niet zal worden overschreden. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Er is geen trend te maken van de opslaghoeveelheden in de mierenzuurtank. Merwetank heeft 
daarmee niet inzichtelijk wat de trend is van de opslaghoeveelheden in het verleden. 
Merwetank zou een dergelijke trend voor zichzelf kunnen maken om dit inzichtelijk te krijgen. 

 

 In de controlekamer stond een kast met daarin maskers met filterbussen. De maskers en 
filterbussen waren niet meer geschikt voor gebruik, omdat deze vervuild waren. Bewaar de 
maskers en filterbussen op de voorgeschreven wijze. 

 



 

  Blad 2 van 2 

  

 Nabij de verlaadplaats was een houten ladder aanwezig om een slang in een lekbak op 
hoogte op te bergen. Deze ladder stond voor de deur van de controlekamer en was gezekerd 
door middel van een spanband. De ladder was eveneens erg vervuild met olie. Dit is 
onwenselijke situatie en Merwetank zal na moeten gaan wat een veilige manier is om de 
drainslang op te bergen. 

 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie 
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste 
overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de 
middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als 
laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van 
deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtredingen in categorie 3 met een Brzo relatie: 

1) Merwetank was ten tijde van de tweede controle Brzo-plichtig, omdat er meer dan 50 ton 
Mierenzuur 94% werd opgeslagen. Dit is een significante wijziging waarvoor een kennisgeving 
had moeten worden ingediend. 

 
Het inspectieteam constateerde daarnaast drie overtredingen vanuit overige wet- en regelgeving: 

1) Merwetank volgt haar eigen procedure niet en heeft er bewust voor gekozen een tankwagen 
met mierenzuur 94% te lossen, waardoor de Brzo-drempel en maximale vergunde 
hoeveelheid werd overschreden (omgevingsvergunning); 

2) Merwetank heeft geen technische maatregel getroffen ter voorkoming van overschrijding van 
de maximaal vergunde hoeveelheid mierenzuur 94%, in de opslagtank 
(omgevingsvergunning); 

3) Valgevaar voor medewerkers (Arbo besluit) 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook 
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt 
gevolgd is beschreven op de website van BRZO+. 


