Samenvatting
Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services B.V.
Op 19 en 20 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. (voortaan
aangeduid als Gasunie) te Scheemda (locatie Scheemda) en te Drieborg (locatie Oude Statenzijl). De
inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De
inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort.
Op 20 mei 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting
staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Algemene Informatie
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Resultaten
Deze inspectie is uitgevoerd bij een tweetal vestigingen van Gasunie. Op 19 mei 2015 is het exportstation
Oude Statenzijl, onderdeel van Operations Leidingen (beheersgebied Oost, deelgebied Groningen),
geïnspecteerd. Op 20 mei 2015 is het compressorstation Scheemda, onderdeel van Operations Installaties
(cluster Spijk-Oldeboorn), geïnspecteerd.
De functie van het exportstation is het verbinden van internationale netwerken aan het Nederlandse
gastransportnet, waarbij de passerende gasstromen worden bemeten. Ter bescherming van de
meetinstallaties wordt het inkomende gas gereinigd (o.a. met scrubbers), waarbij evt. aanwezig vocht- en
vuildeeltjes worden verwijderd.
De functie van het compressorstation is het op niveau houden van de druk in het gastransportnet. Hierbij
wordt het inkomende gas eerst gereinigd. Vervolgens wordt het gas met elektrisch gedreven compressoren
onder verhoogde druk weer in het gastransportnet gebracht.
Wat controleerden de inspecteurs bij Gasunie?
De inspectie is een vervolg van de inspectie van 25 en 26 maart 2015 op het Hoofdkantoor. Op basis van de
daarbij verkregen informatie is gecontroleerd of de uitvoering op de locaties Oude Statenzijl en Scheemda
past bij de op het hoofdkantoor gepresenteerde werkwijzen en procedures.
De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs in vervolg op de inspectie bij het hoofdkantoor de volgende
onderdelen:
• hoe bevindingen uit de inspectie van 2014 zijn opgevolgd;
• hoe omgegaan wordt met wijzigingen binnen de inrichting;
• hoe werkzaamheden binnen de inrichting veilig uitgevoerd worden;
• hoe de vordering bij de uitvoeringen gemonitord en gerapporteerd worden;
• hoe de resultaten vanuit een project voor de identificatie van risico's bij geïnduceerde aardbevingen zijn
vastgesteld en opgepakt.
Tijdens de inspectie is gecontroleerd welke procedures en werkinstructies gevolgd zijn en in welke mate de
uitvoering daarbij aansluit.
Wat was op orde?
De inspecteurs hebben van de volgende onderdelen de beheersing positief beoordeeld:
• dat wijzigingen binnen Gasunie adequaat gecommuniceerd en opgepakt worden;
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•

dat de projectmatige uitvoering voor geïnduceerde aardbevingen voor de locatie Scheemda is opgepakt
en dat eind 2015 de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

Wat was voor verbetering (geen overtreding) vatbaar?
De inspecteurs hebben van de volgende onderdelen geoordeeld dat Gasunie een goede uitvoering geeft,
maar de beheersing daarvan nog kan maximaliseren:
• dat de procedures en werkwijzen voor het identificeren van (arbo)risico's voor de uitvoering van
werkzaamheden redelijk gevolgd worden, maar dat de eenduidigheid van de procedures, waarvoor
Gasunie al een verbetertraject heeft ingezet, verbeterd kan worden;
• dat het monitoren van de prestaties goed uitgevoerd wordt, maar volgtijdelijk verbeterd kan worden,
waarbij de pilotfase definitief wordt verlaten door de werkwijze procedureel te borgen.
Eindoordeel
In algemene zin heeft Gasunie laten zien dat de op het hoofdkantoor gepresenteerde bedrijfsvoering aansluit
bij de uitvoering op voornoemde locaties.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs
verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs
niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Gasunie Transport Services B.V. 2015

Pagina 3 van 13

