Samenvatting Brzo-inspectierapport bij 2 locaties van de N.V. Nederlandse
Gasunie:



Compressorstation Ravenstein, gevestigd aan de Ganzenweg 10 te Ravenstein;
Compressorstation Alphen, gevestigd aan het Dijks Baantje 1 te Alphen.

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 milieueisen 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 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 15 oktober 2015 controleerde inspecteurs van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, de Veiligheidsregio BrabantZuidoost en het bevoegd gezag Wabo twee locaties van de N.V. Nederlandse Gasunie (gasunie):
•
Compressorstation Ravenstein, gevestigd aan de Ganzenweg 10 te Ravenstein (CS Ravenstein);
•
Compressorstation Alphen, gevestigd aan het Dijks Baantje 1 te Alphen (CS Alphen).
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 oktober 2015 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor bedrijf is de Nederlandse Gasunie?
Gasunie is eigenaar en beheerder van het gastransportnet in Nederland. Zij is onder meer verantwoordelijk voor
het beheer en het gebruik van dit net in Nederland. Op de locaties Ravenstein en Alphen wordt de druk van het
aardgas geregeld zodat het kan worden getransporteerd.
Er bevinden zich vooral aardgas en aanverwante (rest)producten op de locaties die leiden tot brandgevaar.
Wat controleerden de inspecteurs?
Deze inspectie is een vervolg op een inspectie van 25 en 26 maart 2015 op het hoofdkantoor van gasunie. De
inspectie op het hoofdkantoor is uitgevoerd in het kader van de concernaanpak van het Brzo-toezicht bij gasunie.
Hierbij zijn gemeenschappelijke onderdelen van het systeem van gasunie om de veiligheid te beheersen
beoordeeld.
Tijdens deze inspectie zijn de locatiespecifieke BRZO-aspecten van de locaties Alphen en Ravenstein getoetst.
Hierbij is aangesloten bij de behandelde onderwerpen tijdens de inspectie op het hoofdkantoor.
De inspecteurs controleerden onder meer de volgende onderwerpen:
- De opvolging van de actiepunten van de inspectie 2014.
- Het ontwerp van de gasdetectiesystemen en brandblussystemen op beide locaties.
- Heeft het bedrijf voldoende bluswatercapaciteit? En hoe is de opvang van bluswater geregeld? En worden de
brandbestrijdingsvoorzieningen onderhouden en worden capaciteitstesten uitgevoerd?.
- De manier waarop de risico’s van het werken met aardgas en overige gevaarlijke stoffen op beide locaties
worden ingeschat en de maatregelen die zijn genomen om deze te beperken.
- De manier waarop de gevolgen van wijzigingen op de locaties voor de risico’s worden beoordeeld en de
maatregelen worden bepaald om deze risico’s te beperken.
Resultaten
Wat was op orde?
- Gasunie heeft de actiepunten 2014 actief opgepakt. De in 2014 geconstateerde overtreding voor het station
Alphen is beëindigd.
- De condensaattank op de locatie Ravenstein is, naar aanleiding van een incident met een dergelijke tank op een
andere locatie, tijdelijk buiten gebruik gesteld. Deze wordt pas weer in gebruik genomen nadat de risico's
voldoende zijn beperkt.
- De risico's van twee van de beoordeelde wijzigingen zijn goed ingeschat volgens de bedrijfseigen procedures.

Wat waren de verbeterpunten?
- Gasunie moet beter onderbouwen dat de aanwezige blusgasinstallaties op de juiste wijze zijn ontworpen en
aangebracht.
- Gasunie moet beter onderbouwen dat het ontbreken van een adequate koel/bluswater voorziening en
bluswateropvang acceptabel is.
- Gasunie moet zorgen dat haar documentatie over de aanwezige risico's actueel, volledig en juist is en alleen
betrekking heeft op de locatie.
- Gasunie moet het toezicht op de werkzaamheden door externe bedrijven binnen haar inrichting goed uitvoeren.
- Het risico van de wijziging aan de blusgasflessen moet opnieuw worden bepaald volgens de bedrijfseigen
procedures.
Geconstateerde overtredingen?
Er zijn 3 overtredingen aangetroffen die ook al tijdens de inspectie op 25 en 26 maart 2015 op het hoofdkantoor
zijn aangetroffen. Dit zijn de volgende overtredingen:
- Door Gasunie is in onvoldoende mate aangetoond dat het aanwezige watermist blussysteem geschikt is en dat
de gasdetectie in de compressorhal tijdig detecteert.
- De regelmatige bepaling van de risico’s van het werken met aardgas en overige gevaarlijke stoffen vindt
onvoldoende plaats.
- Bij het bepalen van deze risico's is de bepaling of wordt voldaan aan de eigen technische standaard
onvoldoende.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een aantal verbeterpunten en werden de op het hoofdkantoor
vastgestelde overtredingen bevestigd. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de overtredingen
beëindigd en de verbeterpunten gaat uitvoeren.
Handhaving
De inspecteurs controleren via het vervolg op de landelijke inspectie op het hoofdkantoor of het bedrijf
noodzakelijke maatregelen neemt om de landelijk geconstateerde overtredingen binnen de gestelde
hersteltermijnen te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de
landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website
van BRZO+.

