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Betreft

25 september 2015
Inspectie tankenpark Delfzijl naar aanleiding van voorval op 24 juli 2015 ons kenmerk
15134182
Uw/ kenmerk

Geachte heer

,

Bijlage(n)

Op 24 juli 2015 is er een voorval geweest op het tankenpark te Delfzijl. Dit
voorval heeft overlast veroorzaakt voor de omgeving van de inrichting.
inspecteur van
Naar aanleiding van dit voorval heeft de heer
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), op 30 juli 2015 een inspectie uitgevoerd op
de locatie. Hierbij heeft hij zich op de hoogte gesteld van het voorval, alsmede
van de (voorlopige) bevindingen en aanbevelingen van het door uw onderneming
uitgevoerde onderzoek. Op 6 augustus 2015 is uw onderneming verzocht om het
eindrapport aan SodM te zenden (brief met kenmerk 15109734).
Op 4 september 2015 heeft u uw rapport bij SodM aangeleverd. Na het
bestuderen van het rapport kom ik tot de conclusie dat het voorval heeft geleid
tot het in werking treden van noodsystemen en procedures waarbij er geen direct
gevaar was voor de werknemers en het milieu.
Over uw rapport en de verbetervoorstellen heb ik geen verdere vragen. Ik
attendeer u erop dat de voorgestelde verbetervoorstellen en de afhandeling
tijdens een inspectie gecontroleerd kan worden.
Ik verzoek u b y ^ w eventuele schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van
deze brief te/yermeiden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in
verbinding « ^ l l e n / n e t de in de brief vermelde behandelaar.
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