
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ProDelta Environmental 2 
Support B.V. te Butaanweg, Vondelingenplaat en Dolfijnweg, Maasvlakte.  
 
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 5 juli 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en 
de veiligheidsregio het bedrijf ProDelta Environmental 2 Support B.V. (verder te noemen ProDelta). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is ProDelta? 
Verhuurder van PGS 15 loodsen en is eigenaar van de brandbeveiligingsinstallatie en allerlei andere 
voorzieningen rondom de loodsen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij ProDelta de volgende onderdelen: 

- Wijzigingen; 
- Audits; 
- MRA; 
- Afstroomroutes; 
- Ageing(passieve brandbeveiliging) 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Hoe te handelen bij wijzigingen; 
- Audits 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- ProDelta dient de enkele kleine doorvoeringen die niet brandwerend zijn afgewerkt alsnog 
brandwerend af te (laten) werken door een erkende applicateur; 

- ProDelta dient na te gaan of een LC50 waarde van 1 representatief is voor de opgeslagen 
gevaarlijke stoffen bij de opslagloodsen aan de Dolfijnweg en Butaanweg. Ze dienen dit in de MRA 
goed te onderbouwen; 

- ProDelta dient de MRA's van de opslagloodsen aan de Dolfijnweg en aan de Butaanweg in 
overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


