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AARDGASCONDENSAAT SPILL 
TANKENPARK DELFZIJL

Status opvolging en vervolgstappen
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AANWEZIGEN NAM

  – Asset Manager Groningen
  – Senior Legal Counsel
  – External Relations Manager
  – HSE manager NAM
  – Operations Manager Groningen
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INLEIDING

Doel bespreking: 
 Huidige status delen van maatregelen die SodM verwacht van NAM (techniek, processen, 

cultuur) [ref. Brief 27 mei,  kenmerk 19131749]
 Bespreken van afronding van deze maatregelen, inclusief communicatie
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AGENDA

1. Inleiding
2. Status Maatregelen die SodM verwacht van de NAM

1. Plan van aanpak veiligheidscultuur NAM 
2. Onderhoud drainsysteem
3. Alarm management
4. Processchema's en HAZOP
5. Techniek:

a) Herontwerp drainsysteem
b) Gap-analyse PGS 29 2016

6. Samenwerking externe partijen
7. Milieu-impact kwik

3. Vervolgstappen











Gewenste resultaat 

• De ultieme uitkomst van genoemde activiteiten en grote focus op nieuwsgierigheid is het 
reduceren van het aantal en de frequentie van ernstige incidenten.

• Daarnaast verwachten wij dat gewenste gedragingen (zoals nieuwsgierigheid/chronic 
unease en alertheid) in Assets en PUs worden vertaald in specifieke intiatieven, sessies 
die bijdragen aan het versterken van die gedragingen. 

• Leaders drive behaviour, behaviours drive culture! 
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2. ONDERHOUD DRAINSYSTEEM

 Status: Gereed
 Korte samenvatting: 
 Onderhoud reviewed voor de afloop naar T-90, calamiteitenbak en 

de retourstroom van T-90 naar de scheidingstank.
 Scope: slabs, afvoerputten, inspectieputten, trechters, pijpwerk en 

drainputten, pompen, elektrisch equipment, instrumentatie loops, 
blanketing T-90 en mechanisch equipment als terugslagkleppen 
meegenomen.

 Belangrijkste verandering is opname van safety kritische 
terugslagkleppen in asset register en (aanverwante) 
onderhoudsroutines.

 Samengevat in notitie (volgende pagina)

 Vervolgstappen NAM: 
 (uitvoeren van onderhoud)

 Vervolgstappen met SodM: 
 Referentie in brief 31 augustus
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3. ALARM MANAGEMENT

 Status: Alarmstudie gereed. Implementatie in DCS on 
track.
 Korte samenvatting: 
 Alarmstudie DLZTP compleet
 De alarmstudie is gebaseerd op de meest recente Groningen 

alarmfilosofie.

 Vervolgstappen NAM: 
 Implementatie alarmstudie (voor 1 September)

 Vervolgstappen met SodM: 
 Referentie in brief 31 augustus

Details alarm managemen
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4. PROCESS SCHEMA’S & HAZOP

 Status: Gereed
 Korte samenvatting: 
 Controle op actualiteit van de PEFS heeft in juni 2019 

plaatsgevonden middels een linewalk door Operaties. 
 Dit rood/blauw is samen met de in 2018 opgemerkte Field Master 

Copy (FMC) vergeleken met de PEFS die gebruikt zijn voor de 
HAZOP van 2017 en de conclusie is dat betreffende HAZOP up-to-
date is. 

 T-90/calamiteitenbassin en V-24 zijn in februari 2019 gehazopt. 
 Op dit moment is de engineering gaande van de upgrade van het 

drainsysteem, waarvan de HAZOP en SIL gepland zijn in september 
2019. De constructie is gepland in 2020 en dan zal ook de gehele 
plant nogmaals worden gehazopt.

 Vervolgstappen NAM: 
 HAZOP nieuwe drainsysteem (September 2019)
 HAZOP gehele plant (2020)

 Vervolgstappen met SodM: 
 Referentie in brief 31 augustus
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5. TECHNIEK: HERONTWERP DRAINSSYTEEM EN GAP-ANALYSE PGS 29 2016 

 Status: Gereed
 Korte samenvatting: 
 Drainsysteem Basis for Design (BFD) gereed op basis van fysiek 

gescheiden drain netwerken (CR,AC,CC & CD)
 Gap-analyse PGS 29 2016 compleet

 Vervolgstappen NAM: 
 Uitvoeren van in gap-analyse geidentificeerde vervolgacties
 Engineering en constructive van nieuw drainsysteem

 Vervolgstappen met SodM: 
 ‘Voorleggen’ door middel van brief 31 augustus met referentie naar

deze presentatie
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5A. HERONTWERP DRAINSYSTEEM

Details 
design

 Fysiek gescheiden drain 
netwerken (CR,AC,CC & CD);

 Herclassificatie effluent area’s;
 Afhandeling AC water via een 

Controlled Discharge Facility 
(CDF);

 Opvang bluswater, capaciteit 
400m3 ipv 200m3 (1 uur 
blusscenario ipv 30 min);

 Buffering bluswater verdeeld 
over CDF en voorm. 
calamiteitenbassin

 Process drain vloeistoffen 
afkoppelen van het CC netwerk 
en leiden naar nieuw proces-
drainvat V-95;

 CC-stromen gaan naar 
dedicated CC drain pits vzv 
truckaansluiting; geen 
verpomping meer naar 
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6. SAMENWERKING EXTERNE PARTIJEN

 Status: Gereed met uitzondering van delen van 
samenvatting
 Korte samenvatting: 
 Diverse gesprekken met bestuurders en op werkniveau
 OIC sessie met Gemeente en Waterschap
 Deelname Wethouder Delfzijl aan Declared Future sessie (zie: 1. 

cultuur)
 Gestructureerde evaluatie met Omgevingsdienst, Veiligheidsregio 

en Waterschap 
 Belangrijkste inzichten NAM gedestilleerd en vervolgstappen 

bepaald

 Vervolgstappen NAM: 
 Samenvatting van NAM inzichten delen met bestuurders

Gemeente, Waterschap, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio
 Implementeren van geidentificeerde vervolgstappen

 Vervolgstappen met SodM: 
 Referentie aan deze presentatie in brief 31 augustus
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VERVOLGSTAPPEN

augu 21

 Afspreken documentatie ten behoeve van afsluiten items 1-7
 Brief NAM 31 augustus, met referentie aan deze bespreking en materiaal
 Communicatie
 Status tijdelijke maatregelen SodM
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TIJDELIJKE MAATREGELEN

augu 23

Met alle verbeteringen die zijn doorgevoerd is de DZLTP aantoonbaar weer in control. Met de aangepaste
alarmen, settingen en operator acties kan de locatie vanuit HCDC bestuurd worden en is er geen noodzaak
meer om continu een medewerker op DZLTP te stationeren. Voorstel is dan ook om deze tijdelijke maatregel te 
laten vervallen.

Ref. Brief SODM dd 27-5-2019:



24

Alarm management: Achtergrond

Uit een recent incident (DZLTP condensaat spill) en een korte studie die is uitgevoerd is gebleken dat er inconsistentie zit 
in de classificatie van alarmen en niet alle Variable Table operator acties juist en compleet zijn vastgelegd. De laatste 
review van de alarmfilosofie en rationalisatie is uitgevoerd in 2013 voor de Asset Groningen. 
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Alarm filosofie (cont.):

Gebruik van verzamelalarmen voor de doormelding van lokale alarmen naar de controlekamer HCDC in 
Hoogezand.

Wanneer een verzamelalarm binnen komt op FWDCS kan er vanaf HCDC op het scherm van het lokaal niveau 
(lokaal DCS) 
gekeken worden welk specifiek alarm het betreft. Voor dit alarm is een actie gedefinieerd in de Variable Table
van de locatie.

Uitgangspunt verzamelalarmen:
• Critical verzamelalarm bevalt alleen onderliggende critical alarmen
• Standard verzamelalarm bevalt alleen onderliggende standard alarmen

Een alarm accepteren (acknowledgen) leidt onveranderd tot de plicht voor de opvolging te zorgen!
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Drainsysteem

1. Inleiding
2. Stand der Techniek
3. Herontwerp Area Classificatie DZLTP
4. Stroomschema & overzicht herontwerp Drainsystemen
5. Timeline
6. Q&A
7. Back Up Slides
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1. Inleiding

In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 oktober 2018 is het calamiteitenbassin van NAM-locatie Delfzijl 
Tankenpark (DZLTP) overgelopen naar het industrieel regenwaterriool, het zogenoemde Nedalco-riool. In een 
tijdbestek van 2 uur en 12 minuten is circa 30 kubieke meter aardgascondensaat het riool in gestroomd en 
uitgemondt op het afwateringskanaal Duurswold.  

De volgende eigenschappen van het ontwerp van het drainsysteem hebben bijgedragen aan het incident:
- De verschillende soorten drainsystemen waren niet fysiek gescheiden van elkaar, waardoor er een connectie 

was tussen het CC-systeem, calamiteitenbassin en het Nedalco-riool.
- Vloeistof uit het calamiteitenbassin stroomt bovenlangs over rechtsreeks op het Nedalco-riool.

NAM heeft een grondige review uitgevoerd op het ontwerp en gebruik van het drainsysteem en getoetst aan de 
huidige stand der techniek. De conclusies en aanbevelingen uit deze analyse zijn nader uitgewerkt in een 
herontwerp van het drainsysteem.
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2. Stand der Techniek
Een ‘state of the art’ civiel drainsysteem dient aan een aantal basis criteria te voldoen:

4 ju

- Gescheiden drain netwerken: De gescheiden stromen dienen op verschillende manieren te worden 
behandeld en afgevoerd, waarbij deze drain netwerken strikt gescheiden zijn van elkaar en interconnectie 

  

- Area Classificatie : Gebieden waar regenwater valt dienen geclassificeerd te worden op basis van de mogelijke 
verontreinigingen die dit regenwater kan opnemen tijdens het afstromen naar het drainsysteem. Te 
onderscheiden:

- CR – Clean Rainwater - CD – Closed Drains (Gesloten process drains)
- AC – Accidentally Contaminated rainwater
- CC – Continiously Contaminated rainwater

- Ontwerp principes civiel drainsysteem: 
- Preventie van verontreiniging bij de bron (het drainsysteem is “secondary containment”)
- Ontwerp van het drainsysteem op basis van inventarisatie en classificatie
- De systemen zijn strikt gescheiden, er kan geen “cross-contaminatie” plaatsvinden.
- Het drainsysteem is atmosferisch, ondergronds, horizontaal en met vloeistof gevuld om gasdoorslag en 

brandescalatie te voorkomen.
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4. Stroomschema herontwerp drainsystemen DZLTP  



34

Overzicht herontwerp drainsystemen
 Fysiek gescheiden drain 

netwerken (CR,AC,CC & CD);
 Herclassificatie effluent area’s;
 Afhandeling AC water via een 

Controlled Discharge Facility 
(CDF);

 Opvang bluswater, capaciteit 
400m3 ipv 200m3 (1 uur 
blusscenario ipv 30 min);

 Buffering bluswater verdeeld 
over CDF en voorm. 
calamiteitenbassin

 Process drain vloeistoffen 
afkoppelen van het CC netwerk 
en leiden naar nieuw proces-
drainvat V-95;

 CC-stromen gaan naar 
dedicated CC drain pits vzv 
truckaansluiting; geen 
verpomping meer naar 
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BACK UP SLIDES
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Controlled Discharge Facility (CDF)
 De CDF heeft 5 compartimenten:
- Inlet (V-96): Het inlaatcompartiment 

vzv schotten om het AC netwerk 
vloeistof gevuld te houden;

- Obervatiebassins V-97A/B: 
Buffercompartimenten voor opvang 
van hemelwater. Na monstername 
kunnen deze worden geloosd, of 
dienen te worden afgetruckt.

- FFW Bassins (V-98A/B): 
Buffercompartimenten bestemd voor 
opvang van bluswater ttv een brand 
bij de verlaadstraat. 

- Outlet (V-99): Via het 
uitlaatcompartiment wordt het 
schone water verpompt naar het 
openbaar riool.

De CDF zorgt voor een gecontroleerde afvoer van de AC-stromen 
van de lokatie:
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Gesloten process drainvat V-95

Het gesloten process drainsysteem wordt fysiek gescheiden van het open “civiel” CC drainsysteem en 
aangesloten op een nieuw gesloten process drainvat: V-95
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6. SAMENWERKING EXTERNE PARTIJEN – GESTRUCTUREERDE EVALUATIE

Gesproken met drie partijen: Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Waterschap.
Uitkomst van deze gesprekken is verwerkt en voor goedkeur met de betreffende instanties gedeeld.

Vragen
1. Wat hadden NAM en O/V/W anders in de samenwerking kunnen doen in de eerste week van 

Oktober (1 t/m 7 Okt)? Wat zijn onze lessons learned van elke partij?
2. De periode na vaststelling aardgascondensaat gedurende eerste acties, van reiniging en 

tijdelijke pompopstelling tot herstel van het riool, zijn de rollen goed en duidelijk geweest, wat had 
hier anders of beter gekund?

3. Wat is er veranderd tav organisatie, protocollen, netwerk, communicatielijnen (stel er is nu een 
incident wat gaat er dan anders...)? 
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OMGEVINGSDIENST/VEILIGHEIDSREGIO/WATERSCHAP

Direct betrokkenen
Omgevingsdienst: 
Veiligheids regio:  of OvD 
Waterschap:  en

Vragen
1. Wat had NAM en O/V/W anders in de samenwerking kunnen doen in de eerste week van Oktober (1 t/m 7 

Okt)? Wat zijn onze lessons learned van elke partij?
2. De periode na vaststelling aardgascondensaat gedurende eerste acties, van reiniging en tijdelijke 

pompopstelling tot herstel van het riool, zijn de rollen goed en duidelijk geweest, wat had hier anders of 
beter gekund?

3. Wat is er veranderd tav organisatie, protocollen, netwerk, communicatielijnen (stel er is nu een incident wat 
gaat er dan anders...)? 
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OMGEVINGSDIENST

Positief: Start onderzoek vanaf de zaterdagmiddag als positief en meewerkend ervaren.
Positief: Eerdere ervaringen met de NAM zijn altijd positief geweest. De NAM wordt ervaren als een betrouwbare partij die kennis van zaken 
heeft/had en actief mee werkt(e).
Leerpunt: Nadat er op zaterdag avond opgeschaald was en de operator van de shift NAM op DZLTP werd afgelost ontstond er een 
andere dynamiek tussen de aanwezige NAM operators en omgevingsdienst/waterschap en de gemeente. De samenwerking vanaf dat 
moment wordt door de Omgevingsdienst niet als positief ervaren. NAM was op dat moment in de veronderstelling dat het niet om 
aardgascondensaat ging omdat er geen actieve lekkage gevonden werd op DZLTP. De eerste dag (vanaf vrijdag) was de aanname nog
van alle betrokkenen dat het om een actieve lekkage zou gaan. Hier is naar gezocht, maar deze is niet gevonden. Dit bleek achteraf een 
verkeerde aanname te zijn geweest. Zondag werd met de komst van de Groningen ECT liason de samenwerking weer als positief en 
constructief ervaren, waarbij NAM initiatief nam om monsters versneld te laten analyseren.
Geleerde les: NAM gaat nu anders om met meldingen. Er wordt pro actiever op gereageerd en pas gestopt met het onderzoek als zeker is 
dat de NAM niet de veroorzaker is. Indien voor het onderzoek noodzakelijk wordt er direct opgeschaald (bijv. richting het laboratorium 
voor analyses).
Leerpunt: De Omgevingsdienst kreeg de eerste avond niet het idee dat er opgeschaald was aan de kant van de NAM (ECT in Assen). Dit is
echter wel gebeurd, maar niet goed gecommuniceerd naar de betrokken instanties op de avond.
Leerpunt: NAM heeft de meeste kennis en middelen over de producten waar ze mee werken en om snel in te kunnen spelen op situaties, 
ook op gebied van veiligheid. Het direct inzetten van deze kennis en middelen om de instanties te assisteren en mee te werken is een 
belangrijk leerpunt.
Leerpunt: Opschalen calamiteit, inzet van de juiste instanties.
Positief: Sterk netwerk overgehouden aan het incident.
Positief: OCI’s gedaan met eigen personeel, Gemeente/Waterschap en de (SBE) omliggende bedrijven.
Positief: Opstelling van de NAM om de samenwerking te evalueren en alles goed af te willen sluiten.
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VEILIGHEIDSREGIO

Leerpunt VR: Eerder opschalen naar GRIP; dan zijn dezelfde partijen aan tafel, maar is direct meer structuur en helderheid in 
verantwoordelijkheid.
Leerpunt NAM: Bij een incident snel daadwerkelijke feiten op tafel brengen en hier naar handelen. NAM is te lang ontkenning geweest, 
terwijl tekenen wel wezen op aardgascondensaat. De houding van NAM was onvoldoende transparant en open op het vlak van zeer 
relevante feiten voor de incidentbestrijding. Volledige transparantie is noodzakelijk voor de meest efficiënte en effectieve incidentbestrijding 
in de volle omvang.
Leerpunt: De Veiligheidsregio is niet bij het incident betrokken geraakt vanuit een alarmering, maar meer in een dienstverlende rol dit geeft 
een andere insteek.
Leerpunt: Operationele Scherpte als focus gebied bij de NAM. Meldingen worden serieuzer genomen en direct onderzocht. 
Positief: OCI’s (incident learning sessies) gedaan met eigen personeel, Gemeente/Waterschap en de (SBE) omliggende bedrijven.
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WATERSCHAP

1. Wat had NAM en O/V/W anders in de samenwerking kunnen doen in de eerste week van Oktober (1 t/m 7 Okt)? Wat zijn onze 
lessons learned van elke partij?
Leerpunt: In het begin blootstelling van mensen aan schadelijke stoffen. Op maandag zijn er PAPRs geregeld door de NAM. 
Leerpunt:Vanaf begin wijzen op potentiele gevaren van mogelijke gelekte stoffen (risico’s) en beheersmaatregelen nemen in 
overleg en adviseren door NAM richting overheden die minder bekend zijn met deze stoffen. 
Leerpunt: Meer aandacht voor eigen veiligheid en die van anderen. Waterschap heeft nu zelf ook maskers in de auto liggen en is 
zich meer bewust van potentiele risico’s van stoffen (bijv. bij drugsafval).
Positief: Netjes ontvangen, behulpzaam.
Leerpunt: Waterschap herkende stank calamiteitenbak op DZLTP met de geur bij het kanaal en verzocht operator mee te gaan 
naar kanaal. Dat is niet gebeurd. Leerpunt: dit soort verzoeken indien niet direct in te willigen, opspelen zodat er assistentie
ingeschakeld kan worden voor nader onderzoek.
Leerpunt: Bij onbekende stof is het lastig om op korte termijn analyse resultaten beschikbaar te hebben, met name in het 
weekend. 2de lab achter de hand hebben, maar ook dat helpt niet altijd.
Leerpunt: Achteraf gezien had het vroegtijdig opgeschaald moeten worden. Ook omdat het niet bekend was om wat voor stof 
het ging.
Positief: Dezelfde mensen van verschillende partijen waren aanwezig bij de meetings. In eerste week en weekend wisselde dit nog.

2. De periode na vaststelling aardgascondensaat gedurende eerste acties, van reiniging en tijdelijke pompopstelling tot herstel 
van het riool, zijn de rollen goed en duidelijk geweest, wat had hier anders of beter gekund?
Leerpunt: Gebrekkige en gebrek aan tekeningen heeft tot vertraging geleid. Leerpunt: snel en adequaat aanleveren van 
benodigde tekeningen door diverse partijen.
Positief: Houding NAM als gestructureerd en positief ervaren (o.a. dagelijkse voortgangsmeetings incl. terugkoppeling). Ondanks 
kleine tegenslagen postieve reactie als team. Aandachtspunt: Vrijdag opslag regenwater in T-1 (in tweede week). Positief directe 
terugkoppeling dag na deze discussie. 
Positief: Betrekken Cleaning Specialist  werd als zeer positief ervaren (kennis en ervaring delen).
Actie: Onderzoek Shell Health delen m p.

3. Wat is er veranderd tav organisatie, protocollen, netwerk, communicatielijnen (stel er is nu een incident wat gaat er dan 
anders...)? 
Leerpunt: Direct opschalen bij nieuw incident.
Positief: Netwerk is sterk verbeterd, lijntjes zijn veel korter en directer, geen drempels meer om elkaar te benaderen. O.a. zichtbaar 
bij sanering Put 10 van June/Juli 2019.
Positief: Operationele Scherpte als focus gebied bij de NAM. Meldingen worden serieuzer genomen en direct onderzocht. 
Positief: Positief, oplossingsgerichte insteek (o.a. bij de voortgangsmeetings).

terug
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Tekst uit Groningen generieke RIGG
2.7 Veiligheidscultuur 
Conform het VGM-beleid dient de bedrijfscultuur te bevorderen dat alle NAM-medewerkers zich de beleidsuitgangspunten eigen maken. Hiervoor en ter verdere verbetering 
worden veel verschillende methoden gebruikt, zowel top down als bottom up. Algemeen is er ook veel aandacht voor Process Safety ter preventie van zware ongevallen. 
Voorbeelden Top down maatregelen voor het opbouwen en handhaven van een sterke veiligheidscultuur: 
- Systematisch uitgedragen beleid, ondersteund door veiligheidscampagnes; 
- Aandacht voor het gedrag van het management (ondersteund door trainingen);
- Goed voorbeeldgedrag van de leiding; 
- Gestructureerde Management Veld bezoeken (‘GoSees’); 
- Het promoten van het actief meedenken van medewerkers; 
- Rapporteren van verbeterpunten op basis van ‘near misses’ en incidenten en het promoten van ‘learning from incidents’ (LFI / reflective learning); 
- Belonen (als individu maar ook als collectief), daarnaast aandacht voor specifieke prestaties, bijvoorbeeld aandacht voor ‘Goal Zero Hero’s en in (digitale) nieuwsbulletins;
- Life Saving Rules implementatie en ‘consequence management’; 
- Process safety Fundamentals implementatie; 
- Promoten van ‘chronic unease’ (het voorkomen van risico normalisatie en bewust blijven van het feit dat kleine storingen/afwijkingen een signaal kunnen zijn dat er iets aan de 

hand is); 
- Jaarlijkse ‘Safety Day’; 
- Jaarlijkse (contractor) veiligheidsdagen 
- Verplichte deelname aan de Safety Center training voor eigen- en contractor personeel werkzaam op de locaties om toegang tot de lokaties te krijgen.

Voorbeelden bottom up maatregelen voor het opbouwen en handhaven van een sterke veiligheidscultuur: 
- Attitudeveranderingen (van individu naar collectief en vice versa), bv door de betrokkenheid van medewerkers te vergroten door een ongeval uit directe omgeving te belichten 

en te bespreken; 
- ‘Safety briefings voor start van werkzaamheden; 
- Last Minute Risk Assessments (incl. terugkoppeling naar de groep); 
- Melden en onderzoeken van incidenten en ‘near misses’
- Goede vakkennis, opleiding en training (bv ‘Training Bewust Veilig Leiding Geven’, Front Line Barrier Management (FLBM)
- Competentie vereisten en borging gekoppeld aan functies;
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