
Samenvatting Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie 
Gasmengstation Pernis 
 
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. 
 
 
Algemene informatie 
 
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 een 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.  
 
 
Inleiding 
 
Op 10 november 2014 controleerde een inspecteur het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie 
Gasmengstation Pernis [verder Gasunie Pernis genoemd] te Vondelingenplaat Rotterdam. De 
inspecteur inspecteerde steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De 
inspecteur bracht in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan 
schort. Op 10 november 2014 liet de inspecteur het bedrijf weten wat haar bevindingen waren. In deze 
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het 
inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie Pernis? 
Het betreft een meng- en reduceerstation. In het bedrijf wordt gas en stikstof gemengd tot gas 
geschikt voor gebruik door consumenten en bedrijven. Het reduceerstation zorgt voor verlaging van de 
druk van het aangevoerde gas.  
 
Wat controleerden de inspecteur? 
De inspecteur controleerde de inventarisatie van de risico's en de getroffen maatregelen. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde 

• Gasunie Pernis heeft de inventarisatie van risico's en getroffen maatregelen vastgelegd.    

• Op basis van de activiteiten heeft men een aantal situaties (scenario's) gekozen, waarbij kans 
op een gebeurtenis met ernstig gevaar voor de omgeving bestaat.  

• De maatregelen voor een tweetal scenario's zijn bekeken, zijn voldoende vastgelegd en 
worden ook toegepast in de praktijk. 
 
 



 
Verbeterpunten (geen overtredingen) 

• Eén van de scenario's heeft geen schadelijk effect voor de omgeving en is daardoor niet 
geschikt om aan te tonen dat met de getroffen maatregelen het risico op een zwaar 
ongeval voldoende wordt beheerst. 

• De vermelde maatregelen kwamen niet geheel overeen met de feitelijke situatie bij het 
bedrijf.  

• De uitgevoerde veiligheidsrondes kunnen eerder en beter vastgelegd worden. Dit betreft 
het noteren van de geconstateerde afwijkingen, de daaraan gekoppelde acties en de 
afhandeling daarvan.  

 
 
Overtredingen  
Bij deze inspectie zijn geen overtredingen van het Brzo 1999 geconstateerd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerde de inspecteur verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteur 
verwacht van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteur 
niet heeft onderzocht. Daar kan de inspecteur geen uitspraken over doen 

 


