Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services
B.V. - locatie Grijpskerk - aan de Waardweg te Grijpskerk
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 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 6 april 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. te Grijpskerk (verder te noemen Gasunie station
Grijpskerk). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasunie station Grijpskerk?
Op het Gasunie station Grijpskerk wordt aardgas uit het hoofdgastransportnetwerk gecomprimeerd om het
gastransportnet op druk te houden. Daarnaast worden een aantal kwaliteitsparameters van het
getransporteerde gas bepaald. Het inkomende gas wordt eerst ontdaan van eventuele restanten
aardgascondensaat. Het comprimeren geschiedt met elektrisch aangedreven centrifugaal compressoren.
Ook is een reduceerstraat aanwezig voor de koppeling van het gastransportnet met de naburige
ondergrondse gasberging van de NAM.
Wat controleerden de inspecteurs?
Deze inspectie is een vervolg op de inspectie op het hoofdkantoor van NV Nederlandse Gasunie te
Groningen op 8 en 9 maart 2016. Op basis van de aldaar verkregen informatie is gecontroleerd of de
uitvoering van dochteronderneming Gasunie Transport Services B.V. op de locatie te Grijpskerk past bij de
op het hoofdkantoor gepresenteerde werkwijzen en procedures.
De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs de volgende onderdelen:
• opvolging van actiepunten uit incidenten en incidentonderzoek;
• getroffen maatregelen naar aanleiding van het incident aardgascondensaattank in Ommen.
Resultaten
Wat was op orde?
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de opvolging van actiepunten volgend uit incidenten wordt
uitgevoerd zoals die in de procedures is beschreven.
Wat waren de verbeterpunten?
Naar aanleiding van deze inspectie zijn geen verbeterpunten benoemd die relatie hebben met de
gecontroleerde onderdelen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.

