Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NV Nederlandse Gasunie
Groningen te Concourslaan 17, Groningen
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 Brzoinspectie.
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 11 en 12 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo
Staatstoezicht op de Mijnen en de veiligheidsregio het hoofdkantoor van NV Nederlandse Gasunie
Groningen (verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 maart 2020
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasunie?
Gasunie verzorgt via het hoofdgasleidingwerk het transport van aardgas in Nederland. Het beheer van
het netwerk is in handen van 100% dochter Gasunie Transport Services BV (GTS BV). Een aantal
locaties van GTS BV valt onder de werking van het Brzo 2015.
Daarnaast heeft Gasunie een aantal dochterondernemingen (asset-owners) voor ondergrondse
aardgasopslag (EnergyStock BV), een leiding naar Engeland (BBL Company) en opslag van vloeibaar
aardgas (Gasunie Peakshaver BV). Ook deze asset-owners hebben locaties die onder het Brzo 2015
vallen.
Het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen is geen inrichting als bedoeld in het Brzo 2015, maar alle
locaties worden vanuit dit hoofdkantoor aangestuurd en hanteren hetzelfde
veiligheidsbeheerssysteem. De gezamenlijke inspectiediensten voeren jaarlijks een inspectie uit op
het hoofdkantoor ter voorbereiding op de inspectie bij de locaties in het land. Tijdens deze inspectie
wordt met name de gedocumenteerdheid van beleid, relevante documenten, procedures en
werkinstructies beoordeeld.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:
- Veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden;
- Hercontrole handhaving MOC 2019;
- Opkomsttijden van de noodorganisatie en veiligheidscontouren uit het Noodplan;
- Hercontrole handhaving Drukapparatuur 2019.
Resultaten
Wat was op orde?
Veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden:
Gasunie heeft het proces “Veilige uitvoering van de werkzaamheden” op een navolgbare wijze
beschreven in procedures en werkinstructies. Er wordt rekening gehouden met conflicterende
werkzaamheden en de samenwerkings- en coördinatieverplichtingen vanuit het Brzo 2015 en de
Arbowetgeving.

Hercontrole handhaving MOC 2019:
De MoC procedure is zodanig aangepast, waardoor afhankelijk van het type wijziging (TMC, TMB,
TMP) de juiste procedure met de daarbij behorende verantwoordelijkheden wordt doorlopen.
Hercontrole handhaving Drukapparatuur 2019:
Voor de 16 Brzo locaties heeft de Gasunie alle vaten- en leidingclassificatielijsten opgesteld. In deze
lijsten is geïnventariseerd en een beoordeling gemaakt of de afzonderlijke installatiedelen onder de
werkingssfeer van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 valt.
Wat waren de verbeterpunten?
Werkvergunningen:
Het altijd verstrekken van werkvergunningen aan medewerkers op de locaties Maasvlakte en Ommen
is niet opgenomen in de procedure Werkvergunningen en moet worden toegevoegd.
Gasunie moet duidelijker omschrijven wanneer bij niet naleving van de voorschriften genoemd in een
werkvergunning het werk wordt stilgelegd.
Uit de procedure Werkvergunningen blijkt niet op welke wijze Gasunie bij het reduceren van risico’s
rekening houdt met de arbeidshygiënische strategie.
Noodorganisatie:
Een duidelijke risicoafweging vanuit veiligheidsperspectief (voorkomen van zware ongevallen) voor het
bepalen van de maximale opkomsttijden van de bedrijfsdeskundige ontbreekt. Of dit aspect leidt tot
handhaving wordt tijdens de locatie-inspecties nader beoordeeld.
Noodplan:
De weergaven van veiligheidsafstanden op het veiligheidsinformatieblad (zogenaamde Gele-kaart)
zijn onvolledig voor het gebruik voor de Brzo-locaties van Gasunie. Of Gasunie over nadere
veiligheidsinformatie beschikt, zal tijdens de locatie-inspecties worden beoordeeld.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten. De inspecteurs
verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Het ontbreken van een duidelijke
risicoafweging voor de maximale opkomsttijden en onvolledige veiligheidsinformatie zou mogelijk
aangemerkt kunnen worden als een overtreding, maar of deze twee aspecten leiden tot handhaving
wordt tijdens de locatie-inspecties beoordeeld.

