Samenvatting
Brzo-inspectierapport bij de NAM-locaties Grijpskerk UGS en Norg UGS.
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 inzicht te geven in de resultaten van de BRZO-inspectie bij de
NAM-locaties Grijpskerk UGS en Norg UGS (hierna te noemen GRK UGS respectievelijk NRG UGS), die
in maart/april 2015 is uitgevoerd.
Hoe moet de beoordeling van de inspecteurs worden gezien:
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 31 maart, 1 en 2 april 2015 controleerde een inspectieteam de NAM-locaties GRK UGS en NRG
UGS. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van
veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten NAM de zaken op orde heeft en wat er
nog aan schort. Op 2 april 2015 lieten de inspecteurs aan NAM weten wat hun bevindingen waren. In
deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor bedrijven zijn de NAM-locaties GRK UGS en NRG UGS?
De hoofdactiviteit op beide locaties is het injecteren en opslaan van aardgas in het gasreservoir en het
terug produceren en drogen van aardgas uit datzelfde gasreservoir.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs de volgende onderdelen:
1. Of NAM het gevaar van aardbevingen heeft geïdentificeerd, de risico's heeft beoordeeld en
voldoende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen als gevolg van aardbevingen te
voorkomen en te beheersen. Hierbij is gekeken naar de aansluiting op bestaande procedures
voor aardbevingen.
2. Of NAM voldoende maatregelen heeft genomen om zware ongevallen als gevolg van het
opslaan van aardgascondensaat in bovengrondse tanks, die vallen onder de Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen (PGS 29), te voorkomen. Hierbij is gekeken naar de volgende drie
onderwerpen:
- Integriteit van de tanks en toebehoren;
- Regelingen en beveiligingen op de tanks;
- Brandbestrijdingsvoorzieningen op en rond de tanks;
Resultaten

De NAM-locaties GRK UGS en NRG UGS vallen buiten het door KNMI en NAM bepaalde risicogebied.
Desondanks adviseert het inspectieteam om ook deze locaties aan te laten sluiten op de bestaande
procedures voor aardbevingen.
De integriteit van de tanks en toebehoren, maar ook de regelingen en de beveiligingen op de tanks
zijn op beide locaties over het algemeen goed geborgd.
Op beide locaties zijn brandbestrijdingsvoorzieningen aanwezig, maar enkele afwijkingen ten opzichte
van PGS 29 zijn onvoldoende nader uitgewerkt.
Overtreding (A/B-bevinding)
In de tankput van Grijpskerk UGS is geen gasdetectie aanwezig, zoals aangegeven in voorschrift E3
van de Wabo-vergunning. Dit leidt tot een B-bevinding.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten
geconstateerd. Van NAM wordt verwacht dat zij deze verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of NAM maatregelen neemt om de vastgestelde B-bevinding te verhelpen.
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie.

