Staatstoezicht op de Mijnen
Ons kenmerk

Samenvatting van het Brzo-înspectierapport bij AkzoNobel
Gasolleopslag De Marssteden Enschede te Boortorenweg 27,
Hengelo.

18021421

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiedensten samenwerken tijdens inspecties
bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen,
vindt u op www.brzoplusnl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijveri 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.
Inleidin2

Op 14 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en
Veiligheidsregio Twente het bedrijf AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden Enschede
(verder te noemen AkzoNobel).
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2017 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AkzoNobel?
GOME is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes.
In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van
Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze
inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AkzoNobel de volgende onderdelen:
• ageing, identificatie, monitoring en borging;
•
borging putintegriteït;
•
noodplan en noodscenario’s
•
PDCA cyclus.
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Wat was op orde?
•
identificatie, monitoring en borging van ageing;
•
putintegriteit is geborgd in het Well Integrity Management System;
•
noodpian is aangepast aan mogelijke incidenten met putincidenten;
•
noodscenario’s worden geoefend en geëvalueerd.
Wat waren de verbeterpunten?
•
verslaglegging van de (jaarlijkse) visuele inspecties;
• duidelijk beschrijven of (oefen)doelen van de oefening zijn behaald;
•
borging vorstbestendigheid van de blusmiddelen;
• verankereri zouthuisje (overkapping well head).
Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen
OVertreding.

De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Bij dc
eerstvolgende inspectie wordt dit uitvoerig gecontroleerd.
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