
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 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 17 en 18 maart 2021 voerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, 
Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio een inspectie uit bij het hoofdkantoor van het 
bedrijf NV Nederlandse Gasunie Groningen (verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 22 april 2021 via videobellen 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 de inspectie 
worden gedocumenteerdheid van beleid, relevante documenten, procedures en werkinstructies 
beoordeeld. Vanwege de Covid-19 beperkingen is de inspectie van het hoofdkantoor dit jaar volledig 
digitaal uitgevoerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen: 

• Identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico’s zware ongevallen 

• Scenario’s 

• Interne audits 

• Management reviews 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• De uitgangspunten voor de selectie van veiligheidsstudies. 

• De vastgestelde termijn voor de herbeoordeling van veiligheidsstudies. 

• Het uitvoeren van interne audits en management review volgens planning. 



• Het beleid ten aanzien van gebruik, onderhoud en meten en registratie van afblaassystemen 
is gedocumenteerd en geschikt. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Uitvoeren van volledige validatie aan GTS-en. 

• Uitvoeren en/of valideren van veiligheidsstudies van de verschillende (sub)systemen. 

• Toepassen eenduidige risicomatrix. 

• Duidelijker integreren van de VBS-elementen in de interne audits en management reviews. 
 
Eindoordeel 
 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Op basis 
van de getoonde documenten heeft Gasunie nog niet aantoonbaar kunnen maken dat de 
risico’s van alle subsystemen, met name ook de risico’s die verband houden met het tappen 
en verladen van aardgascondensaat, volledig zijn beschouwd en beschreven. Of dit aspect 
leidt tot handhaving wordt tijdens de locatie-inspecties beoordeeld. 
 

 


