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Bijlage(n)  

 
Geachte heer , 
 
Op 2 oktober 2018 vond op Delfzijl tankenpark van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM) een incident plaats waarbij bijna 30 m3 aardgascondensaat is 
gelekt in het oppervlaktewater. Sindsdien staat deze locatie van de NAM onder 
verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het doel van het 
verscherpte toezicht was erop toe te zien dat de NAM onderzoek zou doen om de 
oorzaken van het incident te achterhalen en vervolgens maatregelen te treffen om 
een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zijn extra 
veiligheidsvoorzieningen opgelegd. De NAM heeft aangetoond de juiste 
maatregelen te hebben getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te 
voorkomen. Daarom heft SodM het verscherpt toezicht op dit tankenpark op. 
 
Drie extra veiligheidsmaatregelen  
Naar aanleiding van het ongewone voorval op Delfzijl tankenpark heeft SodM de 
NAM gesommeerd drie extra veiligheidsmaatregelen te treffen ten aanzien van 
deze locatie. Deze (tijdelijke) maatregelen waren: 

1. De NAM past de alarmeringen op het tankenpark aan zodat signalen van 
mogelijke lekkage direct en met de hoogste prioriteit worden opgepakt; 

2. De NAM plaatst een fysieke afsluiting in het riool zodat er in de toekomst 
geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen; 

3. De NAM zorgt ervoor dat er buiten kantooruren een medewerker op het 
tankenpark gestationeerd is, zodat er ingegrepen kan worden bij een 
calamiteit. 

SodM heeft op 31 oktober 2018 geconstateerd dat de extra 
veiligheidsvoorzieningen ook daadwerkelijk zijn getroffen. 
 
Onderzoek de NAM naar oorzaak 
De NAM moest – naast bovengenoemde werkzaamheden – op grond van artikel 
17.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer kort gezegd het incident onderzoeken 
en de resultaten hiervan aan SodM rapporteren.  
 
SodM heeft in de brief van 27 mei 2019 (kenmerk: 19131749) geoordeeld dat het 
onderzoek voldoende zelfkritisch was en inzicht gaf in de oorzaken van het 
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incident. Uit het onderzoek bleek dat een combinatie van factoren heeft geleid tot 
het incident. Hierbij werd onderscheid gemaakt in techniek, processen en de 
veiligheidscultuur. 
 
Maatregelen: 
Op basis van de bevindingen en oordelen op de door de NAM ingediende 
onderzoeksrapporten zijn door de NAM een aantal maatregelen getroffen om een 
dergelijk incident in de toekomst te voorkomen: 
 
Techniek 

• De pompen en afsluiters van het drainsysteem zijn hersteld en 
functioneren naar behoren; 

• Het procesbesturingssysteem is zodanig gewijzigd dat de betreffende 
afsluiters sluiten als de pompen stoppen of stilstaan; 

• De terugslagkleppen zijn vervangen en opgenomen in het 
onderhoudssysteem; 

• Fysieke aanpassingen van de calamiteitenbak (overstortopening in 
calamiteitenbak dicht), verbindingsbuis met nedalcoriool afgesloten met 
afsluiter; 

• De niveaumeter van het vloeistofslot is op een nieuwe locatie geplaatst; 
• Het drainsysteem is herontworpen en wordt verder geoptimaliseerd. 

 
Proces 

• Een nieuwe veiligheidsstudie is uitgevoerd naar het drainsysteem  en de 
calamiteitenbak; 

• Het onderhoudsprotocol van het drainsysteem is aangepast; 
• Een analyse is uitgevoerd in hoeverre het tankenpark voldoet aan de 

nieuwste richtlijn voor tankopslag (Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 29 
versie 2016); 

• Het alarmmanagement is herzien. 
 

SodM heeft tijdens de inspecties op 12 en 31 oktober 2018, 27 maart 2019, 8 mei 
en op 7 oktober 2019 geconstateerd dat de betreffende maatregelen 
daadwerkelijk getroffen waren. 
 
Veiligheidscultuur  
Naast de hierboven genoemde veiligheidsmaatregelen, moest de NAM onder meer 
de veiligheidscultuur op alle locaties op orde brengen en houden. Daarvoor diende 
zij in augustus 2019 een plan van aanpak in.  
 
SodM heeft dit plan goedgekeurd. SodM houdt de resultaten van de inspanningen 
van de NAM in de gaten via indicatoren als statistieken van (bijna-)ongevallen en 
medewerkersonderzoeken. Daarnaast toetst SodM tijdens inspecties of (en wat) 
medewerkers geleerd hebben van het incident in Delfzijl. Hoewel het verbeteren 
van de veiligheidscultuur een langetermijninvestering vergt, is SodM tevreden met 
de inspanningen en de bereikte resultaten van de NAM tot dusver. Wel is het van 
belang dat de NAM haar inspanningen binnen haar gehele organisatie doorzet om 
het verlies aan alertheid en nieuwsgierigheid ten aanzien van de bedrijfsvoering te 
voorkomen.   
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Gezamenlijke inspecties 
Verder heeft SodM in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen in de 
periode 2019 tot 2020 een viertal inspecties uitgevoerd. Bij één van deze 
inspecties waren ook twee medewerkers van de gemeente Delfzijl betrokken. Bij 
deze vier inspecties is aangetoond dat de geïnspecteerde procesinstallaties, 
truckverlading, verlaadsteiger, tanks en de koel- en blussystemen op het Delfzijl 
tankenpark in goede staat van onderhoud zijn en worden gehouden.   
 
Opheffen verscherpt toezicht Delfzijl tankenpark  
Sinds het voorval staat het Delfzijl tankenpark van de NAM onder verscherpt 
toezicht van SodM. Verscherpt toezicht betekent dat SodM met een hogere 
inspectiefrequentie inspecteerde. SodM heeft sinds het voorval in totaal zeven1 
keer een inspectie uitgevoerd op Delfzijl tankenpark. 
 
Zoals hierboven beschreven heeft de NAM tijdens inspecties op het tankenpark en 
door ingediende documentatie aangetoond dat zij goed gevolg heeft gegeven aan 
de aan haar gestelde onderzoeksverplichtingen met betrekking tot het voorval. 
Ook zijn aantoonbaar technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
herhaling van een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Tevens heeft de 
NAM een contract afgesloten met een bedrijf dat calamiteiten bestrijdt. Daarom 
stemt SodM hierbij in met de voorgestelde afbouw door de NAM van de menselijke 
bezetting op Delfzijl tankenpark naar kantooruren. 
 
Ik concludeer dat op alle eerder genoemde punten de tekortkomingen ongedaan 
zijn gemaakt. Vanzelfsprekend blijft SodM in het kader van haar reguliere toezicht 
het tankenpark inspecteren. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van bovenstaande, besluit SodM dat het verscherpte toezicht op 
het Delfzijl tankenpark wordt opgeheven.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon vermeld rechts bovenaan de brief. 
  
Met vriendelijke groet, 
De Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze: 

ing. P.A.M. van den Bergen 
directeur Engineering en Netbeheer 

 
1 12, 31 oktober 2018, 27 maart, 8 mei 2019, 7 oktober 2019 en 13 juli 2020. Ook is op 27 
november 2018 onaangekondigd een emissiemeting (kwalitatief) uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in de van het tankenpark afkomstige (gasvormige) emissies.  




