Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EnergyStock B.V.
te Zoutweg 3, Veendam
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.
Aiçiemene 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 8 november 2017 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio
Groningen het bedrijf EnergyStock B.V. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 2017 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is EnergyStock?
EnergyStock is een dochteronderneming van Gasunie en houdt zich bezig met de ondergrondse opslag van
aardgas in zoutcavernes Deze ondergrondse opslag vindt plaats op het mijnbouwwerk Zuidwending AGB.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspectie bij EnergyStock stond geheel in het teken van het landelijke thema Ageing (veroudering).
Eerder in het jaar heeft de inspectie op het hoofdkantoor van Gasunie (moederbedrijf) plaatsgevonden.
Hierbij Is aangegeven hoe Gasunie omgaat met ageing. Tijdens deze inspectie is voornamelijk nagegaan
hoe EnergyStock uitvoering geeft aan het beleid van Gasunie op het mijnbouwwerk en dan met name op de
onderdelen:
Ageing: Algemeen
Ageing: lnstallatieleidirigen / Corrosion Under Insulation
Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
Resultaten
Wat was op orde?
Gasunie en EnergyStock hebben een duidelijk beleid hoe omgegaan moet worden met ageing van haar
procesinstallatie;
Geïsoleerde leidingen en andere aan corrosie onderhevige installatieonderdelen worden overeenkomstig het
beleid onderhouden en geïnspecteerd;
Voor het blusgassysteem is een duidelijk systeembeleidsplan dat ingaat op ageing. Het blusgassysteem
wordt structureel en planmatig geïnspecteerd, getest en onderhouden.
Wat waren de verbeterpunten?
Beter vastleggeri hoe het inspecteren en testen van de ondergrondse bluswaterringleiding met hydranten
uitgevoerd moet worden en wat de afkeurcriteria zijn.
Het veilig betreden van de ruimte waarde blusgascilinders staan opgesteld is een aandachtspunt.
Het treffen van maatregelen om veroudering van hydranten te beperken.
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Tijdens deze inspectie constat
eerden de inspecteurs enkele ver
beterpuriten, maar geen overtredin
inspecteurs verwachten van het
g. De
bedrijf dat het opvolging geeft
aan de verbeterpunten.
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