Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij compressorstation
Wijngaarden
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 Brzoinspectie.
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 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie (verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn
in kaart gebracht en op 3 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasunie?
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Zij verzorgen het transport van aardgas en groen
gas in Nederland en Noord-Duitsland. Hiervoor beschikt Gasunie over diverse leidingen en installaties
in Nederland. Een compressorstation van de Gasunie zorgt voor het verhogen van de druk in de
aardgasleiding, zodat verder transport plaats kan vinden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:
• De opvolging van de bevindingen uit 2015;
• Hoe er door Gasunie omgegaan wordt met opleidingen en trainingen van interne en externe
medewerkers;
• Hoe er door Gasunie wordt omgegaan met wijzigingen;
• Hoe er door het bedrijf is omgegaan met het drainen van aardgascondensaat na een
incident in 2015.
Resultaten
Wat was op orde?
• Het bedrijf heeft een uitgebreid registratiesysteem voor het bijhouden van opleidingen en trainingen
van de werknemers;
• Het bedrijf heeft een nieuwe procedure en werkwijze voor het behandelen van wijzigingen.
• De documentatie die opgesteld is naar aanleiding van het incident met de aardgascondensaattank in
Ommen, is zeer volledig.
Wat waren de verbeterpunten?
• Gestelde functieprofielen moeten eenduidig en inzichtelijk overeenkomen met de terminologieën
zoals opgenomen in de Opleidingsmatrix
• Stel duidelijke instructies voor derden op hoe er gehandeld dient te worden bij calamiteiten waarbij
de Gasunie medewerker niet in staat is de alarmprocedure uit te voeren
• De risico-afweging van de wijzigingen dienen transparanter gemaakt te worden.

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

