
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij: 

• Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein 
Ganzenweg 10 te Ravenstein. 

• Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Wijngaarden 
Wingerdse Donk 1a te Wijngaarden. 

 
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 oktober (online), 5 november 2020 (locatie Ravenstein) en 11 november 2020 (locatie Wijngaarden) 
controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein en Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Wijngaarden (verder 
te noemen Gasunie).  
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie? 
Gasunie locatie Ravenstein en Wijngaarden 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 de volgende onderdelen: 
- De mate van uitvoering van de actiepunten uit de inspectie van 2019; 
- Drukapparatuur (actuele status); 
- De wijze, waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MoC); 
- De veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden; 
- Het noodplan en de noodorganisatie. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Er is voldoende invulling gegeven aan het opvolgen van de bevindingen van de Brzo inspectie van 2019; 
- De classificatie en indeling van de drukapparatuur is voor Gasunie CS Ravenstein en Wijngaarden aantoonbaar 

uitgevoerd; 
- De aanpassing binnen het TMC proces is gecommuniceerd naar de betrokken medewerkers; 
-  Eigen personeel is voldoende opgeleid voor de door hen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden; 
- Het digitale werkvergunningensysteem borgt dat alle benodigde stappen voor het verlenen van een 

werkvergunning worden doorlopen; 
- De beoordeling van het werkvergunningenproces en de naleving van de werkvergunning worden in 

overeenstemming met de hiervoor opgezette werkwijze uitgevoerd; 
- Er is geborgd dat personen, die aanwezig zijn binnen de installatie, op de hoogte zijn van de algemene- en 

specifieke installatie-veiligheidsregels;  
- De opkomsttijd van de wachtdienst bij noodsituaties is binnen de door de Gasunie gestelde criteria. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 



- Op het opleidingen dashboard moeten de gegevens van alle opleidingen nog juist worden weergegeven; 

- Medewerkers, die de herhalingsopleiding voor het veiligstellen van gasvoerende installaties niet tijdig hebben 
afgerond, mogen deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. Dit moet in het systeem beter worden geborgd; 

- Bij het veiligstellen van gasvoerende installaties moet de daarvoor bestemde lijst volledig worden ingevuld 
conform de eigen procedure; 

- Het uitvoeren en beheersen van het werkvergunningenproces moet verbeterd worden; 
- Maak de documentatie ten behoeve van de voorbereiding en bestrijding van noodsituaties meer beknopt en 

eenduidig. Positioneer de rol van Calamiteitenleider duidelijk en stem gerelateerde documenten één op één op 
het noodplan af; 

- Toon navolgbaar aan binnen hoeveel tijd na het ontstaan van een brand/lekkage in een bovengrondse leiding 
zodanige maatregelen zijn genomen, dat de stralingscontouren van de brand (10 en 3 kW) tot binnen de 
terreingrenzen zijn gereduceerd. Neem deze reducerende maatregelen op in het bedrijfsnoodplan; 

- Breng de risico van de condensaat verlading in beeld en draag zorg voor effectieve training van de 
noodorganisatie om in geval van een LOC of brand tijdens de condensaat verlading de eerste maatregelen te 
kunnen nemen om escalatie te voorkomen. 

 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de 
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een 
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke 
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging 
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2 (locatie Ravenstein): 
 

Gasunie houdt bij de uitvoering van de calamiteitenorganisatie en het verstrekken van informatie voor het 
veiligstellen van de omgeving ten behoeve van de eigen werknemers en derden geen rekening met de 
scenario’s met de grootste effectafstanden. Hiermee is de noodorganisatie onvoldoende afgestemd op de 
voorzienbare noodsituaties. 
 

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3 (locatie Ravenstein): 
 

Een risicobeoordeling op milieutechnische aspecten in relatie met een kosten-batenanalyse vindt plaats, 
maar een risicobeoordeling naar de gevaren die gaslekken met zich meebrengen, in verband met een 
mogelijke explosieve atmosfeer, wordt niet uitgevoerd. 

 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen op de locatie Ravenstein geconstateerd. Het 
bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook 
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn 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+. 
 
 

 


