
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie te 
Wingerdse Donk 1a , Wijngaarden ZH 
 
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 23 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
N.V. Nederlandse Gasunie (verder te noemen Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 23 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden? 
Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden is een compressorstation dat nodig is om de gasdruk op peil te 
houden voor het gas transport. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Gasunie TOI Ravenstein-Wijngaarden de volgende onderdelen: 
Deze inspectie van de locatie is een vervolg op een inspectie op het hoofdkantoor van de Gasunie die op 13 
en 14 maart 2018 heeft plaatsgevonden. 
 
Tijdens de locatie-inspectie zijn vooral de aanwezige maatregelen en implementatie van de op het 
hoofdkantoor beoordeelde procedures en werkinstructies beoordeeld. In dit geval betrof dit: 

- De mate van uitvoering van actiepunten uit de inspectie 2017; 
- De vakbekwaamheid en veilig werken door eigen en ingehuurd personeel; 
- De geleerde lessen uit het incident in 2017 in Baumgarten (Oostenrijk); 
- De voorzieningen om veilig te werken bij grootschalige stroomuitval; 
- Een visuele inspectie van de staat van de installaties op het terrein. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
De op het hoofdkantoor beoordeelde procedures en instructies voor organisatie, personeel en menselijk 
gedrag zijn voor een belangrijk deel aantoonbaar geïmplementeerd.  
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Gasunie moet nog onderbouwen of de huidige startdatum voor inspectie van de isolatie van 
gasleidingen moet worden aangepast. 

- De inspectiefrequentie voor werkvergunningen zal per specifieke locatie worden vastgelegd. 
- Het geautomatiseerde systeem voor de rapportage van de veiligheidsprestaties moet nog worden 

gerepareerd zodat ook de resultaten van eigen veiligheidsrondes worden getoond. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.  
 


