Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nederlandse Gasunie-TOI
Ravenstein-Ravenstein te Ganzenweg 10, Ravenstein en Nederlandse GasunieTOI Ravenstein-Alphen te Dijksbaantje 1, Alphen
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 15 en 16 juni 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein en Gasunie-TOI Ravenstein-Alphen
(verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 juni 2016 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasunie?
Gasunie locatie Alphen en Ravenstein zijn compressorstations om de druk in het aardgastransportnetwerk te
kunnen verhogen als er veel vraag is naar aardgas.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:
- Opvolging van actiepunten uit de inspectie van 2015
- De lokale noodorganisatie
- De opvolging van ongevalonderzoek
- Het onderhouds(management)systeem

Resultaten
Wat was op orde?
- Het merendeel van de bevindingen uit 2015 is adequaat opgevolgd.
- Het op de juiste wijze volgen van de procedure voor het melden, rapporteren en afhandelen van incidenten.
- Bekendheid op de locatie van taken en verantwoordelijkheden binnen de noodorganisatie.
- Bekendheid noodstop en doormelding naar de centrale commandopost in Groningen.
- De inzetbaarheid, training en veiligheid van technici bij noodsituaties op locatie.
- Actualiteit en bekendheid van bedrijfsnoodplan op locatie.
- Het onderwerp 'Veiligheid' wordt vanuit het hoofdkantoor onder de aandacht gebracht van de op de locatie
werkende clustertechnici.
- De planning, uitvoering en afronding van het onderhoud vindt op de locatie tijdig plaats.
- De clustertechnici zijn deskundig en voldoende opgeleid om de werkzaamheden uit te voeren.
Wat waren de verbeterpunten?
- De uitvoering van de veiligheidsbeoordeling van het overbruggen van de manometers volgens eigen procedures
moet nog worden afgerond.
- Nog meer inzicht verschaffen in de ontwerpgegevens van de blusinstallaties. Dit wordt in een apart traject verder
opgevolgd.
- Realisatie man-down-systeem voor deelnemers noodorganisatie op de locaties.
- Betere registratie, verslaglegging en opvolging van calamiteitenoefeningen.

- Bij overschrijding van een deadline voor het uitvoeren van een actiepunt naar aanleiding van een
incident(registratie) dient de deadline te worden aangepast met daarbij de onderliggende reden voor uitstel.
- De procedure voor het omgaan met benzeen- en kwik(dampen) dient te worden aangepast om blootstelling te
voorkomen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

