
 

 

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 5 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie (verder te noemen Gasunie Locatie CS Wijngaarden). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 26 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie Locatie CS Wijngaarden? 
De Gasunie locatie Wijngaarden betreft een compressorstation [CS].  
"Een compressorstation is een onderdeel van het gastransportsysteem, dat nodig is om de druk op peil te 
houden als gas over lange afstanden wordt getransporteerd. Als gas door de leiding wordt getransporteerd 
neemt de druk af en daarmee ook de capaciteit. Om de extra doorvoer van gas onder juiste druk mogelijk te 
maken moet de druk daarom ongeveer elke 100 kilometer worden verhoogd. Op een compressorstation 
wordt compressie (druk en capaciteit) geleverd" (bron: website Gasunie) 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Gasunie Locatie CS Wijngaarden de volgende onderdelen: 

- Ageing/vermoeiing, trillingen. 
- Passieve brand beveiliging [PBB]. 
- De wijze waarop wijzigingen worden afgerond. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Ageing/vermoeiing, trillingen. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Het borgen dat de VGM-rondes voldoende aandacht besteden aan de benoemde onderwerpen. 
- Een aantal doorvoeringen door brandwerende scheidingen moet nog worden afgewerkt. 
- Het dashboard kan meer inzicht geven. 
- Het afronden van wijzigingen. 

In 2019 heeft de ISZW handhaving ingezet op de wijze waarop de Gasunie omgaat met wijzigingen. Deze 
inspectie gaat daarom niet nader in op dit onderwerp. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


