
 

 

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 
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 11 en 13 september 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Merwetank B.V. (verder te noemen Merwetank). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 september 2018 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 voedingsmiddelen-industrie en de veevoeder-industrie. 
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: 
Deze inspectie betrof een initiële inspectie. De eerste initiële inspectie is een geplande inspectie waarbij een 
globaal beeld van het bedrijf wordt gevormd. Naar aanleiding van deze inspectie wordt bepaald welke 
onderwerpen bij de komende inspecties aanbod komen. 
De verschillende onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn bekeken in hoeverre zij zijn vastgelegd 
en beschreven. Daarnaast is de veiligheidscultuur binnen Merwetank beoordeeld. 
 
Tijdens de inspectie heeft Merwetank aangegeven de opslaghoeveelheid van gevaarlijke stoffen terug te 
brengen. Deze hoeveelheid wordt teruggebracht tot een hoeveelheid, waardoor het Brzo niet meer 
toepassing zou zijn. Merwetank heeft een vergunningprocedure gestart om deze nieuwe opslaghoeveelheid 
te borgen in de vergunning. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Het Preventiebeleid zware ongevallen is voldoende door Merwetank vastgelegd. 
Merwetank heeft voor alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem procedures opgesteld. Het vbs is 
dus redelijk volledig gedocumenteerd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Het preventiebeleid zware ongevallen is nog in concept en daardoor nog niet ondertekend. Uit de 
ondertekening van het Pbzo document blijkt de formele commitment van de directie van het bedrijf. 
Voor onderhoud, kpi's en doelstellingen moeten nog procedures worden gemaakt. Het 
veiligheidsbeheerssysteem is nog niet geïmplementeerd. Dit komt mede doordat Merwetank graag niet 
langer onder de Brzo-plicht wil vallen en daaraan werkt. 
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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. 


