
Samenvatting Brzo-inspectierapport N.V. Nederlandse Gasunie 
Middenmeer en Beverwijk 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo -bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel 
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze Brzo-inspectie.   
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
Op 19 en 20 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf N.V Nederlandse Gasunie te 
Middenmeer en Beverwijk. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op 
het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op 
orde heeft en wat er nog aan schort. Op 20 mei 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun 
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het 
eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Wat voor bedrijven zijn Gasunie te Middenmeer en Beverwijk?  
De Gasunie heeft binnen Nederland een netwerk van ondergrondse leidingen en  stations om aardgas 
te leveren aan de gasleveranciers. De stations in Noord-Holland zijn ondergebracht bij Cluster 
Wieringermeer. Middenmeer en Beverwijk maken onderdeel uit van dit cluster (hierna: OIW) De 
installaties van OIW zijn compressorstations en bedoeld om de druk in het aardgasnet constant te 
houden door drukverliezen te compenseren. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij OIW de volgende onderwerpen: 
• Om een actueel inzicht te houden in veiligheidsrisico’s, voert OIW naast de veiligheidsstudies 

tijdens wijzigingen ook eens per 5 jaar een herbeoordeling uit bij haar installaties. Heeft OIW 
deze studie volledig en met voldoende diepgang uitgevoerd?  

• Om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren heeft de Gasunie de werkwijze vastgelegd in  
procedures, werkinstructies en andere documenten. Houdt OIW zich aan deze werkwijze? 

• Aan contractors die werkzaamheden doen voor de Gasunie worden opleidings- en 
vaardigheidseisen gesteld. Op welke wijze houdt OIW toezicht dat de contractors die bij haar 
stations werkzaamheden uitvoeren, voldoen aan de gestelde eisen?   

• Om inzicht te hebben in de veiligheidsprestaties en de voortgang daarvan, heeft Gasunie 
doelstellingen vastgelegd in het zo genoemde Dashboard en verificatieplan. Heeft OIW de daarin 
opgestelde doelstellingen gerealiseerd en verificaties uitgevoerd?  

• Vanuit de brandweerorganisatie is een landelijk thema gestart om inzicht te krijgen in de risico’s 
met betrekking tot bluswatercapaciteit en bluswateropvang. Beschikt OIW over voldoende 
bluswatercapaciteit en -opvang? 

 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 
• OIW laat zien dat met behulp van het Dashboard en het verificatieplan de veiligheidsprestaties 

worden gemonitord en besproken met de centrale directie van de Gasunie. 



• OIW laat zien dat zij met behulp van de aanwezige middelen toezicht houden op het veilig 
uitvoeren van werkzaamheden door contractors. 

• De beschikbare bluswatercapaciteit en bluswateropvangvoorzieningen zijn voldoende. 
• Er worden verschillende middelen gebruikt om toezicht te houden op werkzaamheden die door 

derden worden uitgevoerd.  
 
 
Verbeterpunten (geen overtreding) 
• OIW moet de verificaties in overeenstemming met het verificatieplan uitvoeren. 
• Om overzicht te houden over lopende werkzaamheden en om zorg te dragen dat deze 

werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, gebruikt OIW een 
werkvergunnningensysteem. OIW moet er voor zorgdragen dat reeds uitgevoerde 
werkzaamheden ook als zodanig bekend zijn in het systeem door deze in het systeem af te 
sluiten. 

• Voor OIW personeel moet duidelijk zijn wanneer voor Gasunie personeel een werkvergunning 
noodzakelijk is. 

 
Overtredingen  
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie  
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste 
overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de 
middelzware 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 bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Overtredingen in categorie 3 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie.  
1) Het betreft het niet nagegaan of de installaties voldoen aan de (huidige) norm die Gasunie 

zichzelf stelt in de Gasunie technische standaarden.  
2) Daarnaast is de herbeoordeling (evaluatie) van de veiligheidsrisico’s onvoldoende van diepgang, 

waardoor mogelijk niet alle gevaren zijn geïdentificeerd en de risico’s zijn beoordeeld. 
 
Eindoordeel 
 
Bij OIW zijn twee overtredingen in categorie 3 aangetroffen. 
 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf 
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook 
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook 
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen 
uitspraken over doen. 

 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 
 
Bij de Gasunie worden ook landelijk inspecties uitgevoerd. De overtredingen zijn grotendeels generiek 
van karakter en zijn ook zijn geconstateerd bij de inspectie op het hoofdkantoor van de Gasunie. 
Landelijke afstemming is noodzakelijk, waardoor de overtredingen door het landelijke inspectieteam 
verder worden opgepakt. 
 


