Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasolieopslag De
Marssteden Enschede (GOME) te Hengelo, Boortorenweg 27.
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 27 september 2016 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de
Veiligheidsregio het bedrijf Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen GOME)). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasolieopslag Marsstede Enschede
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 Gasolieopslag Marsstede Enschede (GOME) de volgende
onderdelen:






Controle en bewaking van de hoeveelheden in de caverne (hoeveelheden, annulaire drukken
opsporen lekkages etc);
Alarmeringen in geval van noodsituaties, opvolging en oefeningen;
Integriteit van de putten (controle en bewaking van de integriteit van de putten en
verbuizingen);
Preventie Beleid Zware Ongevallen, doelstellingen, KPI’s en jaarplan;
Rondgang terrein (locaties) en controle opvolging aanbevelingen inspectie 2015.

Resultaten
Wat was op orde?
 GOME heeft het proces van werkvergunningen en de controle op de uitvoering van de
werkvergunningen goed georganiseerd;
 GOME controleert de hoeveelheden, drukken en overige parameters in de cavernes en
rapporteert de resultaten hiervan periodiek aan SodM;
 GOME analyseert de gemeten parameters om eventuele lekkages op te sporen;
 GOME heeft geregeld dat er accuraat gereageerd wordt op alarmeringen en signalering van
onveilige situaties;
 GOME heeft geregeld dat de integriteit van de in gebruik zijnde putten en toebehoren
continue wordt gemonitord en geanalyseerd.
Wat waren de verbeterpunten?




Bescherming van kleine blusmiddelen tegen weersomstandigheden
Werkinstructie en voor handen hebben van middelen om een put af te sluiten
(pluggen).Hierbij wordt opgemerkt dat er voorzien is in de opvang van maximale hoeveelheid
dat kan vrijkomen bij dit scenario.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

