Samenvatting
Op 23 iiovember 2015 controleerde een inspectieteam
het bedrijf Gasolieopslag De Marssteden
Enschede (GOME) te Enschede. De inspecteurs inspecteerden
steekproefsgewijs vooral
onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs
brachten in kaart op welke punten het
bedrijf de taken op orde heeft en wat er nog aan chort. Op
1 december 2015 lieten de inspecteurs
hét bediijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samen
vatting staan de belangrijkste resultaten
van deze inspectie ên het eindoordeel van het inspectieteam
.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samen
werken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.b
rzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie &zo
Bedrijvn moeten aan strenge veHigheids- en milieueisen voldoe
n. De inspectié heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelste!Iing van de samenvatting
Deze samenvatting heéft als doel om inzicht te geven in
de resultaten van deze BRZO-inspectie
Hoe môet de beoordeling van de inspecteurs worden gezien
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijk
s plaats. Tijdens een inspectie
contiöleren Inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid,
arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens
deze inspectie.
Inleiding
Wat voor een be&ijfisGOE
GOME is een mijnbouwlocatie vöor ondergrondse opslag van gasolie
(diesel) in zoulcavernes. In
bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strateg
ische 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?
GOME is een nieuwe inrichting. Daarom hebben de inspecteurs
in dit stadium gecontroleerd of bij
GOME:
• alle procedures zijn beschreven waarmee de risico’s worden
geïdentificeerd en beoordeeld;
• de beheersmaatregeiën rden aangë.bèht;:
• het management tôezicht houdt op het veilig werken met de installa
ties;
• het management stappen onderneemt om waar nodig verbete
rmaatregelen te treffen.
Tevens is een visuele Inspectie op de locatie uitgevoerd.
Hoe moet u de beoordeling van de Inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid (binne
n en buiten het bedrijf),
arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoord
eelt steekproefsgewijs en
verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een period
e van vijf jaar. In deze periode
komen alle onderdelen aan bod. Bevindingen kunnen leiden tot verbete
rpunten en of tot
overtredingen.
Verbeterpuriten zijn geen wettelijke overtredingen maar kunnen het
bedrijf helpen bij het continue
verbeteren van hun veiligheidsbeheersysteem dan wel de beheersing
vah de risico’s.
Overtredingen zijn handelingen die in strijd met de wettelijke bepalin
gen (in dit geval de bepalingen
van het besluit risico’s zware ongevallen; Brzo 2015).
Het inspectieteam beoordeelt de ernst van de overtredingen aan de
handvan vastgèstelde criteria. Er
zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven.
Categorie 1 voor de zwaarste
overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsv
inder. Categorie 2 voor de
middélzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van
een ongeval aan de orde is. Als
laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van
een ongeval. Op basis van
deze indeling bépalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
Indien er overtredingen worden geconstateerd worden deze confor
m het interventiebeleid van de
betreffende inspectiediensteri beoordeeld en afgehandeld. Het interve
ntiebeleid van de verschillende
inspectiediensten is te vinden op de internetsite van de betreff
ende diensten.
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Resultaten
Wat was or orde?
Volgens het inspectieteam heeft COME alle rislcos verbonden aan de installaties geïdentificeerd en
beoordeeld. De management heeft alle benodigde middelen beschreven en in gebruik genomen om
toe te zien dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd en waar nodig corrigerende maatregelen
getroffen worden. Hiertoe benodigde procedures en de rapportages zijn ingezien.
Wat waren de verbeterpunten?
De verbeterpunten hebben met name betrekking op het aanpassen en aanvullen van documenten.
Verder zijn tijdens de visuele inspectie een aantal maatregelen ten aanzien van schoon en veilig
werken niet zijn getroffen. Dit betreft voornamelijk maatregelen die niet tot grote incidenten kunnen
leiden maar toch naar het oordeel van het inspectieteam verbeterd dan wel opgevolgd moeten
worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpuriten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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