Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nederlandse Gasunie
-TOI Ravenstein-Ravenstein Ganzenweg 10 te Ravenstein, en
-TOI Ravenstein-Zweekhorst Zweekhorstweg 2 te Zevenaar
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 30 mei 2018 en 12 juni 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio IJsselland het bedrijf Nederlandse Gasunie TOI Ravenstein-Ravenstein en Ravenstein-Zweekhorst
(verder te noemen Gasunie TOI Ravenstein en Zweekhorst). De resultaten zijn in kaart gebracht en aan het einde
van beide inspectiedagen bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasunie TOI Ravenstein en Zweekhorst?
Gasunie TOI Ravenstein en Zweekhorst zijn compressorstations, die nodig zijn om de gasdruk in het landelijke
hoofdgastransportnet op peil te houden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Gasunie locatie Ravenstein (op 30 mei) en locatie Zweekhorst (op 12 juni) de
volgende onderdelen:
- De opvolging van de actiepunten uit de inspecties in 2016 en 2017;
- De vakbekwaamheid van, en het veilig werken door, eigen en ingehuurd personeel;
- De geleerde lessen uit het incident in 2017 in Baumgarten (Oostenrijk);
- De voorzieningen om veilig te werken bij grootschalige stroomuitval;
- Een visuele inspectie van de staat van de installaties op het terrein.
Deze inspecties zijn een vervolg op de inspectie op het hoofdkantoor van de Gasunie die op 13 en 14 maart 2018
heeft plaatsgevonden. Tijdens deze locatie-inspecties zijn vooral de aanwezige maatregelen en de implementatie
van de op het hoofdkantoor beoordeelde procedures en werkinstructies beoordeeld.
Resultaten
Wat was op orde?
- Alle actiepunten waren uitgevoerd;
- De op het hoofdkantoor beoordeelde procedures en instructies voor organisatie, personeel en menselijk
gedrag zijn aantoonbaar geïmplementeerd;
- Er is een gedegen onderzoek uitgevoerd naar het ongeval op het gasverdeelstation Oostenrijkse Baumgarten
an der March.
- Alle met Baumgarten overeenkomstige openingen van de gasreinigers en scrapertraps zijn geïnspecteerd. Op
dit moment is nog geen definitief onderzoeksresultaat van het incident bekend, waardoor de openingen van de
gasreinigers en scrapertraps niet mogen worden geopend, zoals blijkt uit de aangebrachte labels.
- De noodvoorzieningen om veilig te werken bij grootschalige stroomuitval op de locatie Ravenstein en
Zweekhorst zijn voldoende gerealiseerd zodat er geen onveilige situaties op de locaties worden verwacht.
Wat waren de verbeterpunten?
Er moet beter worden geborgd dat alle formulieren voor interne inspecties van werkvergunningen volledig worden
ingevuld.

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

