Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie
Cluster OIW te Noord-Holland (locatie Anna Paulowna) te Grasweg 46a,
Anna Paulowna en (locatie Middenmeer) te Koggenrandweg 4, Middenmeer
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 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 24 en 25 mei 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, het
bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio’s en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie
(cluster Wieringermeer) (verder te noemen OIW). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 mei 2018
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gasunie Cluster OIW?
De Gasunie heeft binnen Nederland en daarbuiten een netwerk van ondergrondse leidingen en stations om
aardgas te transporteren naar de gasleveranciers. De stations in Noord-Holland zijn ondergebracht bij
Cluster Wieringermeer (hierna: OIW). Middenmeer en Anna Paulowna maken onderdeel uit van dit cluster.
De installaties OIW zijn compressorstations en bedoeld om de druk in het aardgasnet constant te houden en
daarmee drukverliezen te compenseren. Het mengstation op locatie Middenmeer kan van H-gas pseudo Ggas gemaakt worden door toevoeging van stikstof. Vanuit locatie Anna Paulowna wordt gas geëxporteerd
naar het Verenigd Koninkrijk.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Gasunie Cluster OIW de volgende onderdelen:
Element i;
De organisatie en het personeel met specifieke aandacht voor menselijke fouten als
oorzaak van een (zwaar) ongeval.
Element vi;
Onderzoek of het incident bij het exportstation van Gas Connect Austria in
Baumgarten an der March (Oostenrijk) van 12 december 2017, of een soortgelijk incident, ook bij
Gasunie kan optreden (op basis van de beschikbare informatie). En welke acties Gasunie ondernomen
heeft om dit risico zo ver mogelijk te minimaliseren. (Het bedrijf waar dit incident gebeurde heeft geen
organisatorische of technische binding met Gasunie.) en
Element v;
De voorbereidingen op de gevolgen van grootschalige en langdurige stroomuitval.

Gedurende de inspectie zijn er ook enkele bevindingen geconstateerd, welke niet in relatie zijn met de
vooraf opgestelde inspectieonderdelen.

Resultaten
Wat was op orde?
Alle bevindingen, genoemd in de rapportage van 2017, zijn door het cluster OIW adequaat opgevolgd.
Het personeel van Gasunie is vakbekwaam en voldoende opgeleid om werkzaamheden op de locaties
te mogen uitvoeren.
Medewerkers van de locaties voeren periodiek diverse controleronden uit om onveilig gedrag en
ongewenste situaties tijdig te signaleren. Afwijkingen worden adequaat opgepakt.
De opgeslagen gevaarlijke stoffen vormen geen grote bedreiging voor het oppervlaktewater.
Voor de (langdurige) stroomuitval heeft Gasunie deugdelijke noodstroomvoorzieningen, die ervoor
zorgen dat de verschillende systemen en installaties veilig kunnen worden bediend of worden
afgeschakeld.
Naar aanleiding van het Baumgarten incident in Oostenrijk heeft Gasunie, na een intern eigen
onderzoek, voldoende maatregelen getroffen, waardoor de kans op herhaling van een soortgelijk
incident minimaliseert.
Wat waren de verbeterpunten?
De lokale beheerders moeten beter worden geïnformeerd over de informatie uit inspecties en
onderhoudswerkzaamheden van de op de inrichting aanwezige installaties.
De opleidingsfase middels Meester-Gezel-principe kan beter gedocumenteerd worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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