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Datum 22 november 2018
Betreft Inspecties bestuurlijk traject Tankenpark Delfzijl 

Geachte

Op 12 en 31 oktober 2018 zijn door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
inspecties uitgevoerd op het mijnbouwwerk Delfzijl Tankenpark. Beide 
inspecties werden uitgevoerd in het kader van het bestuurlijk onderzoek naar 
aanleiding van het ongewone voorval van 2 oktober 2018, waarbij 
aardgascondensaat in het oppervlaktewater terecht is gekomen.
Tijdens deze inspecties is door mijn inspecteurs informatie ingewonnen die 
relevant is voor dit onderzoek.
Daarnaast hebben mijn inspecteurs op 31 oktober 2018 beoordeeld of de 
maatregelen, zoals opgelegd na het overleg van 25 oktober 2018 tussen SodM 
en de NAM, door NAM zijn getroffen. Deze (tijdelijke) maatregelen zijn:

1. Een aanpassing van de prioriteit van de niveau-alarmeringen van de CC 
drain (T-90) en de calamiteitenbak (T-30) zijn aangepast naar het hoogste 
niveau;

2. Een fysieke afsluiting (balg) die geplaatst is tussen het civiele bassin en het 
hemelwaterriool;

3. Een operator die buiten kantooruren gestationeerd is op het Tankenpark 
Delfzijl.

Verder is in het procesbesturingssysteem DCS geconstateerd dat pompen 
(P-90A&B) en afsluiters (71-UZ-090A&B) van het drainsysteem zijn hersteld en 
naar behoren werken. Daarnaast is aangetoond dat de procesbesturing zodanig 
is gewijzigd dat deze afsluiters in de persleiding van T-90 zullen sluiten, zodra 
de pompen stoppen of stilstaan.
Ook is door NAM aangetoond dat een defecte terugslagklep, die ten tijde van 
het incident niet kon sluiten is vervangen.

De brief wordt in afschrift verzonden aan Omgevingsdienst Groningen, 
Gemeente Delfzijl en Waterschap Hunze & Aa's.
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Met vriendelijke groet.

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