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Samenvatting 
 

In de ochtend van woensdag 2 januari 2019 is er ontzwavelingsvloeistof (processtroom spent Absorbital 
400) vanuit NAM locatie Collendoornerveen (CLDV1) terechtgekomen in een ten westen van de locatie 
gelegen greppel. Er is circa 1.3 m3 ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een deel (oorspronkelijke 
schatting ca. 25-50 liter) terecht is gekomen in de greppel, verder aangeduid als “incidentele lozing”. Deze 
lekkage en incidentele lozing zijn door NAM opgemerkt tijdens een gepland locatiebezoek aan CLDV1. Deze 
ontzwavelingsvloeistof is biodegradable en niet-aquatoxisch.  

Direct volgend op de constatering van de lekkage en lozing in de greppel zijn maatregelen getroffen om de 
lekkage te stoppen en om verdere afloop naar de greppel te stoppen, als ook om schoonmaak- en 
saneringswerkzaamheden te initiëren. Die zelfde middag is begonnen met het wegzuigen van het water uit 
de greppel aan de westzijde van CLDV1 als onderdeel van de schoonmaak- en saneringswerkzaamheden. 
Parallel aan deze werkzaamheden zijn door NAM de autoriteiten op de hoogte gebracht van de 
geconstateerde lekkage en lozing, als ook verdere direct betrokkenen en stakeholders geïnformeerd. Later 
op 2 januari heeft NAM een persbericht geplaatst op haar website betreffende de lekkage en incidentele 
lozing op CLDV1. 
De melding over deze lekkage en incidente lozing zijn in de lokale media verschenen en heeft bij aantal 
(direct) omwonenden zorgen gegeven. 

Dezelfde dag is door NAM besloten om een intern onderzoek te starten om de oorzaak van lekkage en 
lozing te achterhalen, als ook om leerpunten en mogelijke aanpassingen te identificeren om herhaling te 
voorkomen.  

De locatie is na het incident gestopt en was op moment van publicatie van dit incidentonderzoeksrapport nog 
niet opnieuw in bedrijf genomen. De locatie zal pas opnieuw in bedrijf worden genomen wanneer de 
benodigde acties om herhaling te voorkomen (zie 4.1) zijn uitgevoerd. 

 

Oorzaken van de lekkage en incidentele lozing 

Uit het onderzoek blijken de volgende directe oorzaken voor de lekkage en incidentele lozing: 

- Pulsatiedemper-assemblage in persleiding van pomp P-200B (circulatiepomp voor 
ontzwavelingsvloeistof) faalde. Nadat de koppeling scheurde stroomde ontzwavelingsvloeistof uit. 

- Gelekte ontzwavelingsvloeistof kwam via het regenwaterafvoersysteem buiten de locatie terecht. 

Metallurgisch onderzoek van de gefaalde pulsatiedemper-assemblage door een externe partij leidde tot de 
volgende conclusies: 

- Het falen van de koppeling van de pulsatiedemper is een resultaat van vermoeiing, startend vanuit 
de kern van de schroefdraad, 

- Vermoeiing heeft kunnen optreden als gevolg van (te zware) trillingen in het systeem, 
- De NPT schroefdraad van de flens was niet conform specificaties, waardoor de nippel over minder 

schroefdraadsgangen kon worden ingedraaid. Dit heeft geleid tot een verhoogde gevoeligheid van 
deze constructie voor het ontstaan van vermoeiingsscheuren. 

Trillingen in het systeem werden veroorzaakt door dampvorming/cavitatie in pomp en leidingsysteem, terug 
te voeren op het systeemontwerp als ook het mechanisch ontwerp van pomp en leidingen. 



Rapport Incidentonderzoek “Incidentele lozing ontzwavelingsvloeistof op greppel te Collendoornerveen””  

 

Document nr: EP201903200801   Pagina 5 van 35

  

De gelekte ontzwavelingsvloeistof is in het regenwatersysteem terecht gekomen doordat de lekkage 
rechtstreeks op een met het regenwatersysteem in verbinding staand straatdeel terecht kwam dat afliep naar 
de sloot buiten de CLDV1 locatie.  

Een vloeistofkerende voorziening was geïnstalleerd conform Bodem Risico Analyse (BRA), echter de 
capaciteit van de vloeistofkerende voorziening (inclusief bijbehorend incident management, i.e. tijdig 
detecteren en opruimen van lekkage) is niet toereikend gebleken als buffercapaciteit voor deze incidentele 
lekkage. De vloeistofkerende voorziening was niet verder opgelijnd naar een AC- of CC-drains systeem, 
noch naar een separate hoekbak, aanvullende opvangcapaciteit was dan ook niet beschikbaar vanuit deze 
systemen, noch was de noodzaak hiertoe geïdentificeerd in de BRA waarin het bodemrisico ten gevolge van 
onvoorziene lozingen als “verwaarloosbaar” was gesteld. 

Door het onderzoeksteam vastgestelde directe en onderliggende oorzaken zijn verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 2 van dit rapport. 

Naast onderzoek naar de directe en onderliggende oorzaken zijn door het onderzoeksteam ook inzichten 
opgedaan in algemene zin en is gereflecteerd op NAM’s Integriteitsmanagementsysteem, leiderschap ten 
opzichte van integriteit en organisatorische aspecten ten opzichte van integriteit, zie hoofdstuk 3 van het 
rapport. 

Deze door het onderzoeksteam aldus opgedane verdere inzichten kunnen gegroepeerd worden in een 
aantal gemeenschappelijke oorzakelijke thema’s, t.w. risico-beoordeling, normalisatie en acceptatie. Deze 
zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van het rapport. 

Aanbevelingen tot aanpassingen aan het systeem om herhaling te voorkomen zijn door het onderzoeksteam 
teruggekoppeld aan de productie unit en zijn/worden thans uitgevoerd, zie paragraaf 4.1 van het rapport. 

De aanvankelijke bevindingen van het onderzoeksteam zijn voorts in een tweetal interactieve OIC-sessies 
(observaties, inzichten en conclusies) op 14.02.2019 en 25.02.2019, in wijdere kring gedeeld en besproken. 
Uit deze OIC-sessies opgedane aanvullende observaties, inzichten en conclusies zijn voorts meegenomen 
door het onderzoeksteam. Het onderzoek is op 04.03.2019 aan het NAM IRP (Incident Review Panel) 
gepresenteerd, waarna gezamenlijk de volgende thematische verbeterpunten zijn vastgesteld (zie paragraaf 
4.4): 

- Systematische verbetering - Verbeter de cultuur van “nieuwsgierigheid en systematische 
verbetering”, bijv. door: 

o Doorvragen bij storingsmeldigen en notificatie-besprekingen (Z1); 
o Go-sees door supervisors bij weak-signals 

- Control & Assurance - Verstrek duidelijke instructies betreffende: 
o Het beoordelen van situaties waarbij “novel technology (incl. novel application)” wordt 

toegepast, en het vaststellen van benodigde assurance-niveau 
o Verscherpen van de assurance in de post-commissioning fase; formaliseren van kritieke 

beslismomenten zoals de overgang van bemande operatie naar onbemande operatie (24/7 
toezicht op productie is dan vanuit de centrale controle kamer op afstand). 

- Management of Change - Rol duidelijke instructies uit dat gebruik van het eMoC-system verplicht is 
voor management van verandering vanaf het moment dat de installatie met product of hulpstoffen 
wordt gevuld (nadat Statement of Fitness SoF van installatie is getekend). 

- Risico-beoordeling van lekkages naar buiten de installatie 
o Verstrek duidelijke richtlijnen ten aanzien van de beoordeling van het ontwerp en operatie 

van drainsystemen, met specifieke nadruk op technisch en niet-technisch risico van 
lekkages naar buiten de locatie 

o Check drains systemen op bestaande onshore locaties v.a.v. richtlijnen onder punt 1 
verstrekt. 
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- Communicatie bij incidenten - Review compleetheid van communcatieprotocollen voor (meest 
kritische) incidenten en/of locaties, m.n. 

o Verschillende lagen van stakeholders en wijze van benaderen, 
o Te communiceren  informatie omtrent eventueel gelekte/vrijgekomen (schadelijke) stoffen en 

effecten op mens en milieu. 
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1. Wat is er gebeurd 
 

In de ochtend van woensdag 2 januari 2019 is er ontzwavelingsvloeistof (process-stroom spent Absorbital 
400) vanuit NAM-locatie Collendoornerveen (CLDV1) terechtgekomen in een ten westen van de locatie 
gelegen greppel. Er is circa 1.3 kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een deel (circa 25-50  
liter) via het regenwaterafvoersysteem terecht is gekomen in de greppel buiten de locatie, verder aangeduid 
als “(incidentele) lozing”. Deze ontzwavelingsvloeistof is biodegradable en niet-aquatoxisch. Deze lekkage 
en incidentele lozing zijn door NAM opgemerkt tijdens een (niet gerelateerd) gepland locatiebezoek aan 
CLDV1. 

Gedurende de periode direct volgend op de constatering van de lekkage en incidentele lozing in de greppel 
zijn maatregelen getroffen om de lekkage te stoppen en om verdere afloop naar de greppel te stoppen, als 
ook om schoonmaak- en saneringswerkzaamheden te initiëren. ’s Middags 2 januari 2019 is voor de eerste 
keer water weggezogen uit de greppel aan de westzijde van CLDV1 als onderdeel van de schoonmaak- en 
saneringswerkzaamheden. 

Parallel aan deze werkzaamheden zijn door NAM de autoriteiten en overige stakeholders op de hoogte 
gebracht van de geconstateerde lekkage en incidentele lozing, als ook verdere direct betrokkenen 
geïnformeerd. Later op 2 januari heeft NAM een persbericht geplaatst op haar website betreffende de lekkage 
en incidentele lozing op CLDV1. De melding over deze lekkage en incidente lozing zijn in de lokale media 
verschenen en heeft bij aantal (direct) omwonenden zorgen gegeven. 

Dezelfde dag is door NAM besloten om een intern onderzoek te starten om de oorzaak van lekkage en 
incidentele lozing te achterhalen, als ook om leerpunten en mogelijke aanpassingen te identificeren om 
herhaling te voorkomen.  

Op donderdag 3 januari is NAM samen met haar aannemers verder gegaan met sanerings-werkzaamheden 
om verontreiniging uit de greppel te verwijderen. Details van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden zijn 
uitvoering beschreven in ref [4] “NAM-locatie CLDV1: Evaluatieverslag incident lekkage Absorbital 400”, met 
als conclusie: 

 
 

Op donderdag 3 januari ’s ochtends hebben medewerkers van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een 
bezoek gebracht aan CLDV1, ’s middags heeft Omgevingsdienst Ijsselland een bezoek gebracht aan 
CLDV1. 
Op vrijdag 4 januari ’s ochtends heeft een medewerker van Waterschap Vechtstromen een bezoek gebracht 
aan CLDV1, terwijl op dezelfde ochtend ook een eerste bezoek is gebracht aan CLDV1 door de door NAM 
aangewezen onderzoeksleider. 

1.1. Onderzoek 

Het onderzoeksteam heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage en daaruit geresulteerde 
incidentele lozing. Het incident is middels de ‘causal learning’ methodiek onderzocht, waarbij de nadruk ligt op 
oorzakelijk redeneren en op het maximaal leren van het incident, het doorvoeren van deze lering in onze 
bedrijfsvoering en daarmee herhaling voorkomen. Hierbij worden naast technische oorzaken ook 
organisatorische, systeem- en gedragsoorzaken meegenomen. 
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Zie ref [1] voor de onderzoeksopdracht (‘Terms of Reference’). 

Gedurende het onderzoek zijn verscheidene betrokken personen geïnterviewd en een groot aantal 
documenten/tekeningen geraadpleegd. De tijdslijn gaat terug tot 2016.  

Tevens is door NAM gebruik gemaakt van externe instanties voor onderzoek en metingen ten behoeve van 
incidentopvolging en oorzaakvinding: 

- Monstername en -analyses 
- Schadeonderzoek aan gefaalde fitting van pulsatiedemper 

1.2. Beschrijving locatie Collendoornerveen te Collendoorn (gem. Hardenberg) 

 

 

 

De installatie (CLDV1), zwart omlijnd in bovenstaand, ligt aan de Slagenweg in Collendoorn (gemeente 
Hardenberg). Direct ten oosten en westen van de locatie liggen twee greppels, aangegeven middels de 
lichtblauwe lijnen in bovenstaand, welke via duikers uitstromen op een greppel langs de Slagenweg, 
aangegeven in donkerblauw in bovenstaand. 

De gestreepte oranje lijn is de schematische loop van de hoofdbuis van CLDV1 regenwaterafvoersysteem, 
uitkomend op de ten oosten en westen gelegen greppels. 

Middels de rode pijl in bovenstaand is aangegeven op welk punt ontzwavelingsvloeistof in de ten westen van 
CLDV1 gelegen greppel terecht is gekomen (er was geen ontzwavelingsvloeistof in de ten oosten gelegen 
greppel terecht gekomen). 

CLDV1 ligt buiten de bebouwde kom; de dichtstbijzijnde woning bevindt zich op enkele honderen meters van 
locatie CLDV1. 
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1.3. Hoofdprocessen locatie Collendoornerveen 

 

Collendoorneerveen is een door NAM geopereerde (normally unmanned) installatie waar laag- tot mid-zuur 
gas vanuit NAM installatie De Hulte wordt behandeld alvorens doorgestuurd te worden naar NAM installatie 
Coevorden-10 (COV-10). Het op CLDV1 binnenkomende gas wordt op CLDV1 door een 
ontzwavelingsinstallatie geleid, alwaar het aandeel H2S in de gasstroom wordt gereduceerd. CLDV1 was 
oorspronkelijk gebouwd in de jaren ’90 als productie- en gasbehandelingsinstallatie. Als onderdeel van het 
GZI Re-route Project is CLDV1 in 2018 omgebouwd tot haar huidige status, in verband met het uit gebruik 
nemen van gaszuiveringsinstallatie GZI te Emmen. 

Het ontwerp H2S-gehalte voor de inkomende gasstroom op CLDV1 is 0-4500 ppm (CLDV1 design window). 
Eventueel met de gasstroom binnenkomend water-aardgas-condensaat wordt van de gasstroom 
afgescheiden in vaten V-8/V-101 en opgeslagen in tank T-11 voor verdere afvoer per tankwagen. De 
inmiddels van water-aardgas-condensaat ontdane gasstroom stroomt vervolgens door de op CLDV1 
geïnstalleerde ontzwavelingsinstallatie, waar H2S middels een adsorptieproces wordt verwijderd uit de 
gasstroom en het H2S-gehalte in de uitgaande gasstroom daarmee wordt gereduceerd tot < 5 ppm. 

In de ontzwavelingsvloeistofinstallatie wordt de gasstroom in contact gebracht met de ontzwavelingsvloeistof 
in procesvat V-200, waarbij (het overgrote deel van) de in de gasstroom aanwezige H2S aan de 
ontzwavelingsvloeistof wordt gebonden. De ontzwavelingsvloeistof wordt hierbij continu gecirculeerd vanuit 
V-200, via één der vaten T-201/202/203 en één der pompen P-200A/B, terug naar V-200. 
Tijdens normaal bedrijf opereert V-200 op circa 8-10 barg, vaten T-201/202/203 zijn voorzien van N2 

blanketing en opereren op een druk van circa 0.8 barg. 

De verzadigde ontzwavelingsvloeistof (aangeduid op de veiligheidskaarten als “processstroom spent 
Absorbital-400”) wordt afgevoerd per tankwagen naar een erkend verwerkingsbedrijf, en door een nieuwe 
batch ontzwavelingsvloeistof (aangeduid als “Absorbital-400” of ook “fresh Absorbital-400”) vervangen. 
Absorbital-400 is een chemisch product met als voornaamste component een tot de triazinen behorende 
compound, zie paragraaf 1.7 voor verdere details. “Spent Absorbital-400” kan daarnaast verontreinigingen 
van koolwaterstoffen bevatten. 
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1.4. Beschrijving van het vloeistof opvang- en afvoersysteem 

 

Op CLDV1 wordt een viertal drain systemen onderscheiden: 

- Gesloten drain systeem  – Alle vloeistoffen, handmatig gedraind uit het process worden afgevoerd 
via het gesloten proces drain systeem naar drain vessel V-24-1. De vloeistoffen, verzameld in V-24-
1, worden d.m.v. gasdruk handmatig afgevoerd naar tank T-11. 

- Continuously Contaminated (CC) Drains – CC areas zijn bestemd om 
processvloeistoffen/regenwater te verzamelen van pomp slabs, verlaadplaats, HWCU, compressor-
unit en slabs onder vloeistof-afvoerkleppen van vaten. De op deze oppervlakken opgevangen 
vloeistof wordt afgevoerd naar drainput V-21, van waaruit de vloeistof d.m.v. een vacuumwagen 
wordt afgevoerd. 

- Accidentally Contaminated (AC) Drains – Regenwater opgevangen in de bundwall drainput V-20 
wordt met behulp van een afsluiter (NC – Normally Closed) gedraind naar AC drainput V-22. V-22 
heeft een overloop-afvoer naar buiten de locatie gelegen open sloten. Wanneer het water in AC 
drainput V-22 verontreinigd is met koolwaterstoffen wordt de vloeistof afgevoerd m.b.v. een 
tankwagen voor verdere verwerking. 

- Oppervlakte/Regenwater (CR) – Via een gotensysteem (bestrating) wordt regenwater verzameld en 
afgevoerd naar buiten de locatie gelegen open sloten (“greppels”). Bij verontreiniging kan de afvoer 
ingeblokt worden met een handafsluiter. 

- Het puttenterrein heeft een open gotenstelsel met afvoer naar de regenwater-hoekbakken. Vanuit de 
bakken wordt het verzamelde water via een overloop afgevoerd naar buiten de locatie gelegen open 
sloten. Bij verontreiniging kan de afvoer afgesloten worden met een handafsluiter; tijdens putactiviteit 
waarbij het terrein vervuild kan raken, wordt deze afsluiter gesloten (bijv. tijdens boringen/work-
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over). Pas nadat is aangetoond dat het puttenterrein schoon is zal de hoekbakafsluiter weer 
opengezet worden. 

De oorspronkelijke filosofie voor het CLDV1 drainsysteem, zoals opgesteld in de jaren ’90, stelt:  
“Slabs worden alleen aangebracht op die plaatsen waar regelmatig onderhoud aan equipment moet 

worden uitgevoerd. In concreto zijn dat alleen de regelkleppen en LLS-kleppen van V-8, V-101, V-

114, V-104, V-71 en V-118. Daarnaast wordt er een slab aangebracht onder de verlaadpompen P-

11 en P-12. Conform NDG 30-D-0-52 worden de afvoer van deze slabs opgelijnd naar de 

continuously contaminated (CC) drainpit. In alle andere gevallen van onderhoud waarbij mogelijk 

lekkage op kan treden dient er een opvangbak te worden geplaatst.” 

De ontzwavelingsinstallatie is voorzien van een vloeistofkerende voorziening conform daartoe in Bodem 
Riscio Analyse vastgestelde eisen, echter niet in de vorm van een slab en niet aangesloten op het CC drain 
systeem (noch op het AC drain systeem). Hiertoe voorzagen de diverse studies geen noodzaak. Zie 
paragraaf 2.2 voor verdere details. 

1.5. Tijdslijn en technische gebeurtenissen direct voor, tijdens en na de lekkage en incidentele 

lozing 

Alle tijdsindicaties onderstaand zijn plaatselijke tijd (CET – wintertijd). 

Woensdag 02/01/2019 

± 06:40 uur: 
- Begin van een langzame daling van het niveau in vat T-202 is zichtbaar in PI Data Historian, 

mogelijk de 1ste indicatie van het optreden van een lekkage van ontzwavelingsvloeistof. 
N.B. Pas vastgesteld in post-incident analyse; daling van vloeistofniveau in normale operatie is niet aangemerkt als kritische 
parameter, en derhalve niet meegenomen in instrumentele beveiligingen. 

± 08:40 uur: 
- Versnelde daling van het niveau in vat T-202 is zichtbaar in PI Data Historian, aangemerkt als het 

moment waarop lekkage van ontzwavelingsvloeistof definitief plaatsvindt. 
N.B. Pas vastgesteld in post-incident analyse; daling van vloeistofniveau in normale operatie is niet aangemerkt als kritische 
parameter, en derhalve niet meegenomen in instrumentele beveiligingen. 

± 09:00 uur 
- Door LdPS-200-3 gemeten drukverschil viel onder het trip-setpunt, waarop door het systeem onder 

mee de volgende trip-acties cf. Cause & Effect-diagram werden geïnitieerd: 
o Sluiten van afsluiter ROV-111B-1, waarmee de inkomende gasstroom naar de 

ontzwavelingsinstallatie werd afgesloten, 
o Sluiten van afsluiter ROV-111B-2, waarmee de uitgaande gasstroom van de 

ontzwavelingsunit werd afgesloten, 
o Stoppen van de op dat moment operationele pomp (P-200B) waarmee 

ontzwavelingsvloeistof werd gecirculeerd. 
- Door uitvoeren van boven vernoemde trip-acties wordt effectief de productie via CLDV1 gestopt, 

alsook de circulatie van ontzwavelingsvloeistof. 
- Afsluiter ROV-202-A, zich bevindend aan de uitlaatzijde van vat T-202 van waaruit de 

ontzwavelingsvloeistof werd gecirculeerd, bleef (cf. ontwerp) in de open positie. Daarmee bleef een 
verbinding behouden tussen vat T-202 (op 0.8 barg) en het punt van lekkage, waardoor de lekkage 
zich voortzette na de unit trip. 

 
± 09:25 uur 
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- Twee (2) kort daarvoor op locatie aangekomen onderhoudsmedewerkers observeren vanuit CLDV1 
dienstgebouw een lekkage van ontzwavelingsvloeistof op de ontzwavelingsinstallatie. 
 
De lekkage van ontzwavelingsvloeistof trad op via een scheur in de bevestigingsnippel van een op de persleiding van 
circulatiepomp P-200B geïnstalleerde pulsatiedemper, direct aantoonbaar via op locatie verkregen beeldmateriaal. De 
lekkage trad op als een “sproeier van ontzwavelingsvloeistof”, welke daarmee terecht kwam op de stelcon-platen direct onder 
de ontzwavelingsinstallatie, als ook op het direct buiten de ontzwavelingsunit gelegen geasfalteerde straatdeel. 

 
- Één van de twee op locatie aanwezige onderhoudsmedewerkers neemt telefonisch contact op met 

NAM operaties om hen op de hoogte te stellen van de geobserveerde lekkage. 
- In overleg met NAM operaties, die zich op dat moment op locatie Coevorden-24 bevonden,  is 

tijdens dit  telefonisch overleg besloten om een afsluiter stroomopwaarts van het punt van lekkage te 
sluiten om het lek te stoppen. 

- Twee (2) NAM operaties medewerkers reizen direct af naar CLDV1 na beëindigen van het 
telefoongesprek. 

± 09:42 uur 
- In opvolging van het telefonisch onderhoud met NAM operaties, wordt afsluiter ROV-202-A door één 

van de op locatie aanwezige medewerkers handmatig gesloten via de luchtbediening van de klep. 
- Door sluiten van ROV-202-A wordt de verbinding tussen vat T-202 en het punt van lekkage 

afgesloten, waarmee de lekkage wordt gestopt. 

± 09:55 uur 
- De twee (2) medewerkers van NAM operaties arriveren vanaf COV-24 op locatie CLDV1, op welk 

moment het lek zelf al gestopt was; een plas had zich reeds gevormd op de weg nabij de 
ontzwavelingsunit, waarvan een deel inmiddels al was afgelopen in het regenwaterafvoersysteem, 
waarvan voorts een deel was uitgestroomd naar de aan de westzijde van locatie CLDV1 gelegen 
greppel1. 

- De medewerkers van NAM Operaties namen na aankomst op locatie telefonisch contact op met 
andere NAM medewerkers om hen over de lekkage te informeren, en begonnen met 
werkzaamheden om de ontstane spill op te ruimen en verdere uitstroom te voorkomen (de reeds 
onstane spill te controleren en mogelijke volgschade te minimaliseren). 

 
± 10:30 uur 

- De situatie is in zoverre gecontroleerd dat verdere afloop in het regenwaterafvoersysteem en naar 
de greppel niet meer plaatsvindt. 

 

  

                                                   

1 Het CLDV1 regenwaterafvoersysteem staat in verbinding met zowel een greppel aan oost- als ook een greppel aan de west-zijde van 
de locatie. Beide aflopen zijn gecheckt op lekkage vanuit het regenwaterafvoersysteem naar de greppel. Aan de oostzijde werd geen 
lekkage geconstateerd, aan de westzijde werd wel een lekkage geconstateerd; aan beide zijden is de in het regenwaterafvoersysteem 
geïnstalleerde afsluiter geopereerd, waarbij bleek dat de afsluiters moeilijk gangbaar waren en een volledige afdichting niet gerealiseerd 
kon worden. Door middel van extra pluggen en lekbakken zijn maatregelen getroffen om verdere afloop naar de greppel te stoppen. 
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1.6. Samenstelling en omvang van de lekkage en de incidentele lozing 

Hoeveelheid vloeistof gelekt vanuit het proces 

De lekkage is geanalyseerd naar hoeveelheid, vastgesteld op basis van niveauverlies in het proces: 

- V-200 
- T-201/202/203 
- Leidingdelen tussen V-200 en T-201/202/203. 

  

 

Op basis van volume-afname in V-200 en de in operatie zijnde T-201, kan geconstateerd worden dat de 
totale lekkage circa 1.3 m3 is geweest: 

- V-200  ΔV = 3.24 – 2.94  = 0.3 m3 
- T-202  ΔV = 19.40 – 18.38  = 1.0 m3 

Totaal  ΔV = 1.3 m3 
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In de berekening is ervan uitgegaan dat alle volume-afname in V-200 en T-202 heeft bijgedragen aan de 
lekkage, en zijn effecten van volume-afname ten gevolge van carry-over met de gasstroom als 
verwaarloosbaar klein verondersteld. 
 
Leidingdelen tussen V-200 en T-201/202/203 zijn verondersteld als vol te zijn gebleven gezien het blijven 
uitstromen van de lekkage tot 09:42 uur. 
 
Vaten T-201 en T-203 waren niet operationeel ten tijde van de lekkage, en uit bovenstaande PI data 
historian plot kan ook worden bevestigd dat er geen volume-afname in deze vaten is opgetreden. 
 

Hoeveelheid vloeistof binnen de locatie 

Het overgrote deel van de lekkage is binnen de locatie gebleven, deels als vloeistofplas op de geasfalteerde 
weg nabij de ontzwavelingsinstallatie, en deels als stilstaand volume in het regenwater afvoersysteem. 

Hoeveelheid vloeistof uitgestroomd in de greppel 

De hoeveelheid Spent Absorbital-400 terechtgekomen in de greppel is geschat op 25-50 L. Deze schatting is 
gemaakt op basis van de observaties en ervaring van de medewerkers van NAM Operaties welke als eerste 
de uitstroom naar de greppel waarnamen. Het onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat op basis van 
beschikbare informatie en meetgegevens, deze schatting op basis van eerste observaties de beste inzichten 
verschaft.  

1.7. Gevaar van de incidentele lozing 

De gevaren van verzadigde ontzwavelingsvloeistof (processstroom spent Absorbital 400) zijn vermeld in het 
veiligheidsinformatieblad / WIK-kaart 217435, rev. 1.5, ref [2]. De gevarenpictogrammen en van toepassing 
zijnde gevaaraanduidingen (H-zinnen) worden hieronder omschreven, inclusief de gevaaranalyse voor het 
betreffende incident. 

 

NFPA 2012 Classificatie 

Geel : Stabiliteit - 0: stabiel 
Rood : Brandrisico - 1: flashpoint boven 93 C (200F) 
Blauw : Gezondheidsrisico - 2: gevaarlijk 

 

Giftig 
H302 Schadelijk bij inslikken 
H315 Veroorzaakt huidirritatie 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H331 Gifting bij inademing 

 
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H371 Kan schade aan organen veroorzaken 
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling 
 
NAM Occupational Health is geconsulteerd m.b.t. mogelijke impact kortdurende 
blootstelling aan Absorbital: “Overall is er sprake van weining risico en is er maximaal 
wat irritatie en eventuele sensibilisatie te verwachten”. 
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De leverancier van de ontzwavelingsunit is geconsulteerd m.b.t. mogelijke vrijkomen 
van H2S tijdens een lekkage: “There will be virtually zero (low ppb range) H2S present in 
the spent Absorbital 400 (MEA triazine chemical) since all of it would have reacted with 
the triazine in solution. As a result of this, flash out if released to atmospheric pressure 
is zero (low ppb range) since there will be no free or dissolved H2S remaining in solution 
following chemical reaction with the MEA triazine in Absorbital 400”. 
 

 Brand- en Explosiegevaar 

 
Spent Absorbital 400 is geclassificeerd als niet ontvlambaar in het veiligheids 
informatieblad. Bij eventuele verbranding kan vorming van giftige en bijtende 
gassen/dampen optreden (nitreuze dampen, zwaveloxiden, 
koolstofmonoxide.koolstofdioxide). 
 
Met betrekking tot explosiegevaar, zowel indirect als indirect, is geen verdere informatie 
beschikbaar in het veiligheidsinformatieblad. 
 

 Mileuaspecten 

 
Spent Absorbital 400 is niet ingedeeld als milieugevaarlijk volgens de criteria van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008. Veroorzaakt mogelijk een pH verschuiving in 
(oppervlakte)water. Bevat (een) gemakkelijk 
biologisch afbreekbare component(en). Niet in riool of op andere wijze lozen. Niet 
ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009). Geen van 
de gekende componenten zijn opgenomen in de lijst van gefluoreerde broeikasgassen 
(Verordening (EU) nr. 517/2014). 
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2. Waarom is het gebeurd 

2.1. Directe oorzaken 

De volgende directe oorzaken zijn vastgesteld: 

1. Pulsatiedemper-assemblage in persleiding pomp P-200B faalde tijdens bedrijf 
2. Gelekte ontzwavelingsvloeistof kwam in regenwaterafvoersysteem terecht 

Eigenschappen van het ontwerp die bijgedragen hebben aan het incident: 

3. Pomp-en leidingsysteem vertoonden intermitterend verhoogd geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf 
4. Processbeveiligingen en -ontwerp gingen uit van een gesloten systeem 
5. Het drainsysteem voorziet niet in buffercapacitieit t.b.v. incidentele lekkage van ontzwavelingsvloeistof als 

gevolg van gefaalde piping / assemblage 
6. Afsluiter(s) in afloop regenwaterafvoersysteem naar greppel functioneerde onvolledig 
7. CAT-2 alarmering na locatie-trip werd niet gecascadeerd naar SCADA en semafoon waardoor deze niet 

direct zichtbaar werd in de centrale controle kamer 
 

De directe oorzaken zijn onderzocht en in een oorzakenboom geanalyseerd, als ook in een tijdslijn die loopt 
van 2016, het jaar waarin GZI Re-route project is gestart, tot twee (2) dagen na het incident. 
 
N.B. 
Een aantal van de eigenschappen van het ontwerp hebben rechtstreeks bijgedragen aan het incident (items 3, 4 en 5), andere 
onderliggende eigenschappen hebben de actuele omvang van de lekkage niet beïnvloed, maar hadden indien de lekkage niet toevallig 
was opgemerkt bijgedragen aan een grotere omvang van de lekkage. 

2.2. Onderliggende oorzaken 

In deze paragraaf worden de onderliggende oorzaken besproken. 

 

1.  Pulsatiedemper-assemblage in persleiding P-200B faalde tijdens bedrijf 

De directe oorzaak van falen is herleidbaar naar het falen van een geschroefde nippel waarmee een in de 
persleiding van pomp P-200B geïnstalleerde pulsatiedemper in het leidingwerk is ingeschroefd. Hierbij is een 
scheur in de nippel ontstaan op het grensvlak tussen nippel en flens, waardoor ontzwavelingsvloeistof naar 
buiten heeft kunnen lekken. 

De complete pulsatiedemper-assemblage, d.w.z. pulsatiedemper, nippel en flens, zijn door NAM 
overhandigd aan  een externe partij voor schadeonderzoek. De conclusies uit dit onderzoek (ref [3]) zijn: 

- Het falen van de koppeling van de pulsatiedemper is een resultaat van vermoeiing, startend vanuit 
de kern van de schroefdraad, 

- Vermoeiing heeft kunnen optreden als een gevolg van (te zware) trillingen in het systeem, 
- De NPT schroefdraad van de flens was niet conform specificaties, waardoor de nippel over minder 

schroefdraadgangen kon worden ingedraaid. Dit heeft geleid tot een verhoogde gevoeligheid van de 
constructie voor het ontstaan van vermoeiingsscheuren. 

Op basis van de conclusies uit het schadeonderzoek kan worden vastgesteld dat zowel de operationele 
condities (“trillingen tijdens bedrijf”) als ook de toegepaste constructieve uitvoering (“geschroefde 
verbinding”) een bijdrage hebben geleverd aan het falen van de bevestigingsnippel: 
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- Operationele condities – De gefaalde pulsatiedemper is op 20 september 2018 geïnstalleerd als 
interim maatregel om verhoogd geluids- en trillingsniveau op en nabij circulatiepompen P-200A/B te 
reduceren. Tijdens installatie van de pulsatiedemper is er een positief effect vastgesteld t.a.v. 
optredende trillingsniveaus, met hoorbaar en zichtbaar verlaagde trillings- en geluidsniveaus na 
activatie van de pulsatiedemper. Deze vaststelling, met daarbij afwezigheid van visueel 
waarneembare trillingen op de pulsatiedemper zelf, heeft op dat moment geleid tot de conclusie om 
de installatie, met de pulsatiedemper geïnstalleerd en geactiveerd, in bedrijf te houden. 
Verdere informatie inzake verhoogd geluids- en trillingsniveau wordt separaat behandeld onder “3. 
Pomp- en leidingssyteem vertoonden hoog geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf”. 

- Constructieve uitvoering – De gekozen constructieve uitvoering met een niet-afgesteunde demper 
met geschroefde verbinding is relatief gevoelig voor vermoeiingsbreuk. Het niet-afgesteund zijn van 
de demper maakt deze meer trillingsgevoelig, de schroefdraad leidt tot een spanningsconcentratie in 
de verbinding (d.w.z. dat de optredende spanning groter is dan de nominale spanning als bepaald 
door “kracht gedeeld door nominaal oppervlak”). 
 

 In Shell engineering specificaties (de zog. DEP’s – Design & Engineering Practices) voor installatie 
voor leidingsystemen wordt de verhoogde gevoeligheid van schroefdraadverbindingen voor 
vermoeiingsbreuk onderkend. Gebruik van schroefdraadverbindingen in situaties met optredende 
trillingen (“vibrating service”) voor cat. N vloeistoffen is daarbij niet toegestaan; afwijken van deze 
als “process safety” aangemerkte ontwerpeis dient goedkeur te verkrijgen van de Technical 
Authority Level 1. 

In de Basis for Design voor de ontzwavelingsinstallatie (“GZI Reroute low and mid sour to Ten Arlo 
– Part: Collendoornerveen (CLDV)”) worden piping ontwerpspecificaties niet specifiek omschreven 
– “The AMGAS skid design is not part of this BFD, and the requirements shall be covered 
separately in AMGAS procurement specification”. 
 

In de AMGAS Requisition for Quotation worden Shell DEP’s niet specifiek benoemd (behalve 
eenmalig voor las-specificaties), echter worden specificaties daaruit opgenomen in de requisitie, 
w.o.: 

- All piping, fitting components; valves, etc. shall be welded flange. 
- All piping shall be adequately supported and braced (where applicable) to minimize 

vibration induced fatigue failures; VENDOR to submit procedure for review. 

De pulsatiedemper was aangebracht na ingebruikname als een test en vervolgens als tijdelijke 
mitigerende maatregel tegen optredende hoge geluids- en trillingsniveaus, en viel daarmee buiten 
de originele requisitie scope. De pulsatiedemper was aangebracht op een binnen het systeem 
reeds aanwezige flens met schroefdraad verbinding. De wijziging vond plaats tijdens de ‘post-
commissioning’-phase en beoordeeld door het project engineering team. Het formele MoC-process 
was niet gevolgd. NAM’s Technical Authority Level 1 is niet betrokken geweest bij de beoordeling 
van de constructieve uitvoering van de pulsatiedemper, noch was er herkenning van (de noodzaak 
tot) een dergelijke beoordeling getriggered door de bestaande ontwerp- en de organisatorische 
processen. 
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2. Gelekte ontzwavelingsvloeistof kwam in regenwaterafvoer terecht 

De uit het leidingsysteem lekkende Absorbital is buiten de onder de ontzwavelingsinstallatie gelegen stelcon-
platen gekomen. Het staat vast dat een deel van de lekkage rechtstreeks op het direct buiten de 
ontzwavelingsinstallatie geasfalteerde wegdeel terecht is gekomen (“de lekkage had een sproeiervormig 
patroon, direct terecht komend op desbetreffende wegdeel”), daarnaast is wellicht een verder deel via afloop 
op hetzelfde wegdeel terechtgekomen. 

In desbetreffend wegdeel zijn straatkolken aangebracht ter afvoer van schoon regenwater. De 
ontzwavelingsinstallatie is relatief dichtbij bij een drietal straatkolken geïnstalleerd. Een deel van de Absorbital 
is via één of meerdere van deze drie straatkolken in het regenwaterafvoersysteem terecht gekomen. 

Dit regenwatersysteem, geïnstalleerd voor afvoer van schoon regenwater, staat in rechtstreekse verbinding 
met twee buiten de locaties gelegen greppels, één ter westzijde en één ter oostzijde van locatie CLDV1. Ter 
plekke van deze respectievelijke uittredepunten naar de greppels zijn afsluiters aangebracht om het CLDV1 
regenwaterafvoersysteem af te kunnen sluiten van deze greppels, echter omdat het 
regenwaterafvoersysteem is ontworpen voor afvoer van schoon regenwater staan deze afsluiters open 
tijdens normaal bedrijf (zie ook tekst in onderstaand tekstblok, genomen uit een inmiddels verjaarde maar 
nog vaak geconsulteerde2 NAM ontwerpspecificatie voor regenwaterafvoersystemen). 

Het is derhalve evident en aannemelijk dat de op het wegdeel terecht gekomen vloeistof een weg zal vinden 
naar het regenwaterafvoersysteem in een situatie zoals die zich heeft voorgedaan op CLDV1 op 02.01.2019. 

Een verdere analyse van het drainsysteem wordt beschreven onder punt 5, waarbij voorts de vraag wordt 
geanalyseerd of de vloeistof a priori “per ontwerp” terecht had moeten komen op een direct met het 
regenwaterafvoersysteem verbonden wegdeel. 

  
Het schoon hemelwatersysteem voorziet in de afvoer van hemelwater afkomstig van schone 
gebieden naar de plaatselijke sloot of het gemeente riool. Afvoerleidingen vanaf “schone gebieden” 
zullen over het algemeen naar de plaatselijke sloot lopen. Bij voorkeur en indien economisch 
haalbaar, wordt het aantal lozingspunten naar externe lozingsfaciliteiten beperkt tot een enkele 
plaats ten behoeve van (visuele) inspectie- en controledoeleinden. De afvoerleidingen dienen te 
worden voorzien van een afsluiter en inspectieput. 

Aandacht moet besteed worden bij het installeren van noodafsluiters in de uitgaande leidingen 
welke naar de plaatselijke sloot of riolering lopen. Het installeren van deze afsluiters wordt 
aanbevolen voor leidingen welke vanaf gebieden lopen waar verontreiniging zou kunnen optreden, 
d.w.z. wegen grenzend aan proces- en tankwagenverlaadplaatsen en terreinen waar tijdelijk test 
equipment wordt opgesteld. 

 

 

 

3. Pomp- en leidingsysteem vertoonden hoog geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf 

Verscheidene malen is een melding gemaakt in het logboek, en opgenomen in project actie lijst, dat de 
circulatiepompen een verhoogd geluids- en trillingsniveau vertoonden.  

                                                   

2 Omdat verschillende van de NAM installaties oorsponkelijk conform deze ontwerpspecificaties zijn ontworpen. 
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Op 27 augustus 2018 zijn trillingsmetingen uitgevoerd op de circulatiepompen en geassocieerd 
leidingssysteem, waarna de aanbeveling is gemaakt om mogelijke oplossingen uit te werken: 

- Installatie van pulsatiedemper(s) – gebruikte pompen hebben een inherent pulserende 
karakteristiek, mogelijk leidend tot excessieve trillingen, 

- Vergroten van massa en/of stijfheid van pompskid – de pomp is geïnstalleerd op een relatief lichte 
en niet-stijve constructie, waardoor de installatie trillingsgevoeliger is en gemakkelijker in een 
geluidsresonantie kan worden gebracht. 

Op 20 september 2018 is een test uitgevoerd met een pulsatiedemper geïnstalleerd in de persleiding van 
pomp P-200B. Daar waar geluid en trillingen observeerbaar verminderden met de installatie van de 
pulsatiedemper, ontbrak een formeel geaccepteerde richtlijn om de residuele trillingen objectief te evalueren. 
Besloten werd op basis van de inzichten en informatie beschikbaar op dat moment om de pulsatiedemper 
geïnstalleerd te laten, om in parallel verdere oorzaken en oplossingstrajecten te onderzoeken; gevoeligheid 
van pulsatiedemper voor trillingen en kans op vermoeiingsschade werd niet volledig onderkend (zie 
voorgaand punt 1). 

- Pomp Ontwerp – Ontwerp en ontwerpberekeningen van de circulatiepompen werden verder 
onderzocht door NAM in de periode volgend op installatie van de pulsatiedemper, waaruit bleek dat: 

o Ontwerp van leidingsysteem, m.n. pomp zuigleiding, niet conform was met door 
pompleverancier in zijn brochure vermelde ontwerpeisen (m.n. leidingdiameter te klein en 
leidinglengte te lang), 

o Pomp NPSH3-berekeningen, door de engineering contractor van de leverancier van de 
ontzwavelingsunit,  niet conform pomp leverancier specificaties waren uitgevoerd, waardoor 
kans op dampvorming in de zuigleiding, leidend tot cavitatie en verhoogde trillingen en 
geluid, niet voldoende is onderkend. 

- Pomp skid – De pomptafel is op sommige punten niet met onderliggende frame-balken verbonden, 
maar alleen met de daaropliggende tranenplaat. Deze ontwerpuitvoering, samen met relatief flexibel 
ontwerpuitvoering van de pomptafel4, maakt de opstelling meer gevoelig voor trillingen en geluid. Dit 
ontwerpaspect was eerder opgemerkt tijdens de ontwerpfase, doch dit punt was niet aangemerkt als 
“finding met noodzakelijke aanpassing” en derhalve heeft dit niet geresulteerd in een aanpassing 
voorafgaand aan de aflevering. 

Op basis van door bovenstaande analyse verkregen inzichten, werden als verdere opties ter vermindering 
van trillingen geïdentificeerd 1) operatie van pomp op lager toerental, 2) verstevigen en verzwaren van 
pomptafel/skid. Een test is uitgevoerd op 6 november 2018 om de invloed van verlaagd toerental te 
onderzoeken, alvorens dit als formeel oplossingstraject in te zetten. 

In de periode volgend op de test op 6 november 2018 bleven zorgen over geluid en trillingen bestaan, 
hetgeen o.m. geleid heeft tot inspectie van pomp P-200B bij en door de NL vertegenwoordiger van de 
pompleverancier op 21 november 2018. Tijdens deze inspectie werd een defect gevonden aan één kunststof 
veerhouder in de pomp kleppenplaat, door de NL vertegenwoordiger geattribueerd aan “...waarschijnlijk 
ontstaan doordat de pomp langdurig met slechte zuigcondities heeft gedraaid”, verbaal verder uitgelegd als 
“cavitatie”. 
Na deze inspectie/reparatie is de pomp teruggeplaatst en kortstondig proefgedraaid, waarna verder 
geopereerd is met pomp P-200A vanaf 28 november 2018 (waarbij pomp P-200B als een “als nieuwe 
gereviseerde” standby pomp werd weggezet). Op 28 december 2018 is, in verband met verhoogde 

                                                   

3 Net Positive Suction Head – Een voor pomp-bedrijf karaktistieke parameter als maat voor de marge tussen de pomp zuigdruk en 
dampspanning van de te verpompen vloeistof, en daarmee een indicator voor mogelijk optreden van cavitatie in een pomp. 
4 Later tijdens de manufacturing fase is de pomptafel verder verhoogd om toevoeging van een verlaadpomp en toegankelijkheid tot 
pomp skid te accommoderen, hetgeen de flexibiliteit van de pomptafel verder heeft doen toenemen. 
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geluidsniveaus op pomp P-200A, overgeschakeld naar pomp P-200B, welke vanaf dat moment tot aan het 
incident op 2 januari 2019 in bedrijf was. 

Tentijde van het incident op 2 januari 2019 waren de voorgestelde oplossingen van toerentalverlaging 
(middels nieuw aan te schaffen VSDS-drive) en skidversteviging nog in de voorbereidende fase, d.w.z. nog 
niet geïnstalleerd.. 

 Door NAM uitgevoerde op 6 november 2018 laat een duidelijk positief effect zien van afnemend 
pomp toerental op gemeten trillingen, zie onderstaande tabel. 

 

De kleurcodering als opgenomen in de tabel is gebaseerd op informeel verkregen criteria ter 
beoordeling van acceptatie van trillingen, waarbij “groen” acceptabele trillingsniveaus indiceert, terwijl 
“rood” trillingsniveaus indiceert waarop actie dient te worden genomen. 
De criteria geven evenwel geen absolute indicatie van het resultaat van voortdurende operatie op 
degelijke trillingsniveaus, en besloten werd om een lange-termijn actie (< 3-4 mnd) in te zetten 
gebasserd op pomp toerentalverlaging, maar in de tussenliggende tijd door te opereren met de 
bestaande situatie (incl. pulsatie-demper). 

Na optreden van het incident op 2 januari 2019 zijn de op 6 november 2018 gemeten waarden 
vergeleken met door het Energy Institute(*) verstrekte criteria. De gemeten trillingen lagen volgens die 
norm in het “concern”-gebied, nog niet in het “problem”-gebied. 

(*) Energy Institute - Guidelines for the avoidance of vibration induced fatigue failure in process pipework 

 

 

4. Processbeveiligingen en -ontwerp gingen uit van een “gesloten systeem” 

In de veiligheidsstudies is de ontzwavelingsinstallatie geëvalueerd als “gesloten systeem”, d.w.z., mits binnen 
de gestelde operationele grenzen en conform “design intent” geopereerd en adequaat onderhouden, de 
lekdichtheid van het systeem als vaststaand gegeven wordt verondersteld, conform gangbare “industry 
practice”. Dit veronderstelt wel een ontwerp van de installatie conform vigerende industriële normen, codes en 
practices.Eventuele lekkages ten gevolge van assemblage-fouten of materiaalfouten worden dan ook niet 
meegenomen in Hazard Identification (HAZID) en/of Hazard and Operability Studies (HAZOP), en 
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beveiligingen tegen dergelijk falen worden doorgaans dan ook niet geïdentificeerd tijdens deze 
veiligheidsstudies. 

In de HAZID- resp. HAZOP-studies is een lekkage van Absorbital ten gevolge van leiding- en/of appendage 
falen dan ook niet afzonderlijk geëvalueerd, noch was het te verwachten, conform industry-practice, dat dit 
afzonderlijk geëvalueerd zou worden. Dienovereenkomstig zijn er ook geen processbeveiligingen tijdens deze 
studies geïdentificeerd als vereiste maatregel tegen lekkage ten gevolge van mechanisch falen, hetgeen een 
gangbare benadering is in de O&G industrie. 

 

5. Het drainsysteem  voorziet niet in buffercapacitieit t.b.v. incidentele lekkage van ontzwavelingsvloeistof 

Als onderdeel van de vergunningsaanvraag voor wijziging CLDV1 is een Bodem Risico Analyse (BRA) 
uitgevoerd ter toetsing van het ontwerp aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 

 

De in de BRA (d.d. 30 juni 2017) geïdentificeerde minimale voorzieningen zijn als per bovenstaande tabel, met 
als bijbehorende conclusie: 

- “Indien voor alle onderdelen voldaan wordt aan de genoemde voorzieningen en maatregelen zal een 
verwaarloosbaar bodemrisico worden behaald.” 

In toevoeging op bovenstaand wordt in de BRA voorts vermeld dat: 

- “De hele aardgasontzwavelingseenheid zal worden geplaatst op een kerende voorziening van 

stelconplaten, dit is een voldoende kerende voorziening waarmee  in de praktijk wordt voldaan aan 

categorie 4.1 cvm II en categorie 2.3.1 cvm I. De verharding van de verlaadplaats bestaat uit asfalt 

wat als kerende voorziening kan worden gezien. Onder alle aansluitpunten zullen tevens lekbakken 

aanwezig zijn ,daarmee voldoet de verlaadplaats aan categorie 2.1.2 cvm II. Naast de in de tabel 

genoemde voorzieningen horen er ook maatregelen bij de diverse onderdelen, samenvattend komen 

deze neer op onderhoudsprogramma’s, (pomp- en leiding-)inspecties, algemene zorg, visueel 

toezicht, faciliteiten en personeel. 

- Specifiek voor de verlaadplaats geldt ook dat de lekbakken onder de aansluitpunten moeten worden 

gecontroleerd op vol raken en dat er een laad- en losinstructie aanwezig moet zijn met aandacht voor 

de positie van de aansluitpunten. 

- NAM kan op al deze punten aantonen dat men hieraan voldoet.” 
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In toevoeging op de BRA is er ook een milieurisicoanalyse voor onvoorziene lozingen (MRA) uitgevoerd, en 
is het risico van onvoorziene lozingen als “verwaarloosbaar” vastgesteld. Het risico is hierbij bepaald met 
behulp van het referentiekader in het CIW-rapport “Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen.” 
Het is van belang om hier te vermelden dat in deze MRA de stof Absorbital 400 en de processtroom spent 
Absorbital 400 ook zijn beoordeeld, zie de extra in MRA (ingediend in januari 2019) opgenomen paragraaf 
betreffende de lekkage en aanverwante spill van 2 januari 2019 op CLDV1: 

 

Vanuit de door de BRA (en later eveneens gearticuleerd in MRA) geleverde inzichten is derhalve vooraleerst 
geconcludeerd dat de aangebrachte voorzieningen en maatregelen resulteren in een verwaarloosbaar risico 
voor bodem en oppervlaktewater. Verdere voorzieningen zijn niet gespecificeerd in de Basis for Design “GZI 
Reroute low and mid sour to Ten Arlo – Part: Collendoornerveen (CLDV)” en/of latere aanvullingen op de 
BFD. 

Geconcludeerd kan worden dat: 

- Voorzieningen en maatregelen zijn getroffen en geïmplementeerd als gespecificeerd in BRA, 
- Vloeistofkerende voorzieningen slechts vereist waren voor pompen P-201A/B en verlading, 
- Onder ontzwavelingsinstallatie aangebrachte Stelcon-platen en geasfalteerde wegdeel bij verlading 

beoordeeld werden als vloeistofkerend en daarmee voldoend aan de BRA-eisen, 
- Er in de BRA geen verdere hardware-aanpassingen worden geïdentificeerd en/of gesuggereerd, 

 

In de huidige context van CLDV1, een normaal onbemande locatie, kan een lekkage mogelijk enige tijd 
voortduren zonder opgemerkt te worden (dit geldt niet voor verlading, daar dit een bemande operatie is). 
Omdat er geen verbindingen met het AC- en/of CC-systeem is aangebracht bij de ontzwavelingsinstallatie, 
zal een dergelijke lekkage of op het wegdeel aflopen, zoals gebeurd op 2 januari 2019, of waarschijnlijk 
aflopen via de stelcon-platen naar andere nabije kolken naar het hemelwatersysteem; in beide gevallen is 
een incidentele lozing naar de greppel(s) een mogelijke en waarschijnlijke uitkomst omdat er, conform de 
design intent, geen buffercapacitieit aanwezig is in het hemelwaterafvoersysteem. 

 De huidige Shell engineering specificaties (de zog. DEP’s – Design & Engineering Practices) voor 
(nieuwe en aanpassingen aan bestaande) onshore drainage systemen wordt het type drainage 
systeem vastgesteld aan de hand van “effluent classificaties” 

- CR – Effluents exclusively from areas where surface rainwater is not anticipated to be 
contaminated by hydrocarbons, chemicals or process solids due to operations; CR effluents 
always meet the discharge specification for the facility, 

- AC – Effluents from areas where spills or leakages of hydrocarbons, chemicals or process 
solids may be anticipated but not expected, 
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- CC – Effluents from areas where spills or leakages of hydrocarbons or chemicals may be 
expected. 

Als algemene eisen voor AC- en CC-drainage systemen geldt voorts: “The networks shall comprise 
of paved areas which are impermeable and sump free sloping to perimeter drain channels and/or 
sumps which subsequently discharge the effluents through pipes and potentially manholes to buffer 
or primary treatment facilities”. 

In de inmiddels verjaarde NAM Technical Standard NDG 30-D-0-52 “Civiele Drainsystemen voor 
onshore Gas- en Olie-Installaties”5, waartegen ook de locatie CLDV-1 destijds is gebouwd, worden 
dezelfde drainage systemen onderscheiden, t.w. constant verontreinigd (CC), incidenteel 
verontreinigd (AC) en schoon hemelwater (CR). Het AC-systeem staat omschreven als voorzienend 
in het afvoeren van hemelwater vanaf incidenteel verontreinigde betonplaten via een gevuld 
leidingsysteem naar een incidenteel verontreinigd hemelwater opvangbak. Incidenteel 
verontreinigde gebieden moeten zo klein mogelijk worden gehouden om te voorkomen dat bij 
incidentele verontreiniging van een bepaald gedeelte te veel hemelwater afgevoerd moet worden. 
Op grote locaties kunnen bepaalde process gebieden zijn waar geen risico van incidentle 
verontreiniging mogelijk is bijv. onder koelers, leidingtracé zonder flenzen en verbindingen enz. 
 

 

6. Calamiteitenafsluiter(s) in afloop regenwaterafvoersysteem naar greppel functioneerde onvolledig 

Nabij de greppels in het hemelwaterafvoersysteem geïnstalleerde afsluiters hebben een escalatie-
beperkende functie bij calamiteiten, d.w.z afsluitbaar om (verdere) afloop naar greppels tijdens een spill te 
voorkomen. Een hiermee verband houdende actie is opgenomen in de “storingslijst” om relevante 
terugslagkleppen en afsluiters te repareren dan wel vervangen. Opvolging is gegeven via actie in locatie 
shutdown in november 2018 - logboek 23.11.2018: “Afsluiters vanaf straatkolk (regenwater) NNC systeem 

naar de sloot opgegraven en doorgespoeld met water. Helaas niet te sluiten door lang niet gebruikt te zijn 

en/of zand. Actie opgestart voor reparatie of vervanging. Bij grote lekkage vanaf de bestaande WACO 

verlaadplaats en nieuwe AMGAS-verlading, dienen we deze beide afsluiters te kunnen sluiten. Dit wordt 

opgenomen in het OM en in de verlaadinstructie.” 

Tijdens het incident op 2 januari 2019 waren beide afsluiters nog niet gerepareerd of vervangen, noch was 
het aan eenieder bekend dat deze afsluiters een rol hebben in calamiteitenmanagement. Uiteindelijk heeft dit 
geen of gering effect gehad op de uiteindelijke lozing, omdat: 

- De 1ste actie op site was om de lekkage te stoppen; deze had op dat moment al circa 1 uur 
plaatsgevonden, waarmee ook een deel van de lozing reeds had plaatsgevonden, 

- Na stoppen van de lekkage is naar verwachting ook de lozing snel afgenomen, hetgeen ook 
geconcludeerd kan worden dat er toen de afloop naar de greppel gecontroleerd werd ,er nog slechts 
een geringe afloop plaatsvond die onmiddelijk via lekbakken gecontroleerd kon worden. 

Bovenstaand laat echter onverlet dat in een scenario waarbij een grotere lekkage zou hebben plaatsgevonden, 
het niet volledig functioneren van desbetreffende afsluiters de mogelijkheid tot beperken van afloop in de 
greppel negatief kan beïnvloeden. 

                                                   

5 Omdat verschillende van de NAM installaties oorsponkelijk conform deze ontwerpspecificaties zijn ontworpen. 
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Waar het mitigerend effect van deze afsluiters moeilijk kwantificeerbaar is, zijn zij desalniettemin als milieu-
kritisch geïndentificeerd en als zodanig onderdeel van een “vloeistofkerende voorziening”, en behoren als 
zodanig onderdeel te zijn van een passend inspectie- en onderhoudsplan. 

7. CAT-2 Alarmering na locatietrip werd niet gecascadeerd naar SCADA/Semofoon 

Zoals uit de tijdlijn is te zien, is de locatie om 09:00 getript op LdPS-200-3 ,waarmee de locatie werd 
ingesloten van inkomende en uitgaande gasleidingen, en circulatie van ontzwavelingsvloeistof gestopt. Deze 
beveiliging (LdPS-200-3) is in dit geval aangesproken als gevolg van een lekkage in de ontzwavelingsunit, 
maar is hier a priori niet voor ontworpen – in dit geval veroorzaakte de lekkage een bij-effect in de vorm van 
afnemende pomp (P-200B) uitlaatdruk, waardoor de LdPS-200-3 afnam tot zijn tripwaarde. 

Waar de trip-acties resulterend van het aanspreken van LdPS-200-3 correct en conform ontwerp zijn 
uitgevoerd, heeft dit: 

- Niet geleid tot het stoppen van de lekkage: de trip-functie is ook niet als zodanig ontworpen, echter 
zou in dit geval ook klep ROV-202A zijn gesloten, dan zou in dit geval hiermee ook de lekkage 
gestopt zijn (dit geldt niet in alle lekkage scenarios, maar is afhankelijk van de exacte locatie van de 
lekkage). Het is hier vermeld voor de volledigheid, omdat hiermee ook een mogelijke actie wordt 
geïntroduceerd om het ontwerp robuuster te maken. 

- Niet geleid tot het uitsturen van een zog. CAT-2 alarm naar SCADA/semafoon. Conform ontwerp 
zou dit alarm wel moeten worden uitgestuurd, echter de alarm-condities worden automatisch 
overbrugd na trippen van de pomp (het systeem maakt de pomp automatisch weer gereed voor een 
latere herstart), en daarmee te kortstondig aanwezig in het systeem om als alarm opgepikt te 
worden (het alarm-systeem heeft een lagere scan-rate dan het trip-systeem, waardoor er reeds een 
overbrugging vanuit het trip-systeem heeft plaatsgevonden alvorens de eerstvolgende alarm-
systeem-scan). Het alarm is daarom niet uitgestuurd, en de verandering van locatie-status niet 
getriggered bij operaties en/of HCDC (semafoon resp. SCADA). 

Gezien de aard van de trip-actie van LdPS-200-3 en daaruit volgende plant status (“plant gestopt in veilige 
modus”) is het geassocieerde alarm geclassificeerd als CAT-2 productie-kritisch, en heeft daarmee een 
vereiste opvolgtijd van 4 uur. In dit geval, omdat het alarm niet is doorgekomen op SCADA noch semafoon, 
is er geen onmiddellijke signalering aan operaties en/of HCDC dat er een locatietrip is geweest, waardoor 
opvolging ook niet automatisch getriggered wordt. 

Met betrekking tot het incident op 2 januari 2019 heeft het niet doorkomen van desbetreffend CAT-2 alarm 
niet of nauwelijks invloed gehad op de omvang van de lekkage. De directe observatie van de lekkage door 
een toevallig op locatie aanwezige medewerker, in de tijdslijn vastgesteld op circa 09:25u, heeft naar alle 
waarschijnlijkheid eerder plaatsgevonden dan als opvolging van een wel binnenkomend CAT-2 alarm zou 
zijn gebeurd (gezien CAT-2 opvolgtijd van 4 uur en aanrijdtijd operaties medewerkers van andere locatie). 

 

2.3. Reflectie op extern communiceerde betreffende de incidentele lozing 

In analogie met een recente incidentele lozing op NAM tankenpark Delfzijl is het belang van tijdige 
communicatie met betrokkenen, inclusief externe partijen, onderkend en verder onderzocht door het 
onderzoeksteam. 

Het onderzoeksteam is tot de conclusie gekomen dat betreffende het incident op CLDV1 er door NAM 
voortvarend is gestuurd op transparantie en het tijdig infomeren van betrokkenen incl. externe partijen. Er 
was bij dit incident een onmiddellijk besef dat er sprake was van een incidentele lozing buiten de locatie, en 
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er is direct actie ondernomen om deze te stoppen en verdere effecten weg te nemen, alsmede om, conform 
protocol, direct belanghebbenden adequaat te infomeren. 

Desalniettemin heeft het alsnog tot circa 18:00 uur op 2 januari 2019 geduurd alvorens een persbericht werd 
geplaatst op de NAM website, door sommige omwonenden ervaren als aan de late kant. Het 
onderzoeksteam heeft derhalve gepoogd de afwikkeling van de incidentmelding eveneens verder in kaart te 
brengen, om hieruit mogelijke leerpunten te kunnen distilleren, zie paragraaf 5 voor verdere details.  
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3. Inzichten, Geleerde Lessen en Conclusies 
 

3.1. Inzichten van het onderzoeksteam 

Het onderzoeksteam heeft veel informatie vergaard over de achtergrond van het incident. De directe 
oorzaken en bijdragende factoren vanuit het ontwerp zijn in de vorige hoofdstukken beschreven. 
 
Daarnaast heeft het team inzichten opgedaan in wat algemenere zin. Dit zijn de inzichten van het 
onafhankelijke onderzoeksteam dat dit incident bestudeerd heeft. Deze inzichten hebben geen unieke 
geldigheid, in de zin dat er ook op een andere manier naar het incident gekeken kan worden of andere 
accenten gelegd kunnen worden in het benoemen van belangrijke patronen. De lijst is ook niet per se 
volledig. 
In analogie met het onlangs gevoerde interne onderzoek voor een lekkage-incident op NAM Tankenpark te 
Delfzijl (DZLTP), is ook voor het incident op CLDV1 gekozen om deze inzichten waar mogelijk te koppelen 
aan NAM’s Integriteitsmanagementsysteem, en daarmee te verdelen in de elementen die NAM hanteert om 
asset integriteit te waarborgen. 
 
 

 
 

 
Inzichten ten aanzien van deze elementen zijn: 
 

• Ontwerp Integriteit 

o Het voor CLDV1 gekozen ontzwavelingsconcept was een voor NAM niet eerder op dezelfde 
wijze en schaal toegepaste technologie, en naar later bleek ook voor de leverancier op 
enkele punten afwijkend van het reeds bestaande “standaard ontwerp”. 
Naar later bleek, plaatste dit zowel de leverancier als NAM voor enkele problemen tijdens de 
ontwerpfase als ook initiële operationele fase, resulterend in latere ontwerpaanpassingen en 
een langere periode voor constante inregeling van de installatie, en daarmee een hogere 
tijdsvraag op de beschikbare resources. 

o De (sub)leverancier van de ontzwavelinginstallatie heeft elementaire berekeningsfouten 
gemaakt in het ontwerp van en sizing van de piping rondom de pomp.   

o Voor op locatie gemaakte aanpassingen is niet het formele Management-of-Change process 
gebruikt zoals die gangbaar is tijdens de operationele fase van een plan. Dit is mede beïnvloed 
doordat de installatie nog niet formeel was overgedragen aan én geaccepteerd door operaties 
(restpunten uit project dienden nog te worden afgerond). De wijziging (installatie van een 
pulsatiedemper) is onsite besproken en gemaakt zonder, naar later bleek, formeel 
noodzakelijke goedkeuring om af te wijken van van de Shell process safety eisen.  

o Tijdens de (HAZID en) HAZOP-sessies is er standaard niet of nauwelijks aandacht voor 
(civiele) drain-systemen, zo ook voor CLDV1 wijzigingen. Hoewel er in strikte zin geen 
wijziging wordt doorgevoerd op het (civiele) drainsysteem zelf, is er bij introductie van nieuwe 

De elementen van Integriteit 
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equipment, met potentieel andere media en andere “stored inventory”, wel een mogelijk 
gewijzigde aanspraak op het (civiele) drainsysteem, en had formele review in HAZID/HAZOP 
het potentieel van een spill mogelijk kunnen onderkennen. 

 
 

• Technische Integriteit 

o Frequente meldingen van verhoogd geluids- en trillingsniveau aan pomp en leidingen zijn 
wel onderzocht, maar de ernst en potentiële gevolgen niet (h)erkend en productie 
gecontinueerd. De verhoogde trillingen en het geluid hadden geen constant karakter, en 
fluctueerden bijvoorbeeld in afhankelijkheid van temperatuur en water-aandeel in de 
ontzwavelingsvloeistof. Tijdens metingen vastgestelde trillingsniveaus waren derhalve 
mogelijk niet volledig representatief voor alle operationele omstandigheden. 

o Functie van afsluiters in afloop van regenwaterafvoersysteem naar de sloten in calamiteiten-
management was reeds vroeg bekend en acties geïnitieerd ter reparatie/vervanging. Deze 
correctieve actie was nog niet uitgevoerd voorafgaand aan het incident op 02.01.2019. 

o In dezelfde categorie als per bovenstaande items (“normalisatie en acceptatie”) kan ook het 
niet doorkomen van een installatie-trip als CAT-2 alarm gerekend worden. Hier was een 
eerdere melding gemaakt, zonder effectieve opvolging. 

 
• Operationele Integriteit 

o Frequente bad actor meldingen en mogelijkheden om lokaal “te fine-tunen om probleem 
tijdelijk te mitigeren” hebben geleid tot een vorm van normalisatie, het accepteren van het 
probleem, mede gedreven door soms als traag gepercipieerde support “vanuit kantoor” en 
een gevoel van “niet gehoord zijn” bij operaties personeel. 

o De impliciete eis voor vloeistofkerend ontwerp dat dit “onlosmakelijk verbonden is met het 
toepassen van incidentenmangement” heeft niet geresulteerd in formele opname van 
afsluiters in afloop naar sloot in calamiteiten-management-omschrijving; dit is wellicht mede 
een gevolg van het feit dat een lekkage als zich heeft voorgedaan op CLDV1 niet als 
scenario was (h)erkend, en de eis van vloeistofkerendheid niet verder geëxpliciteerd is naar 
operaties. 
 

 
• Leiderschap & organisatorische aspecten ten opzichte van integriteit 

o Er is niet actief ingegrepen door leiderschap van verschillende afdelingen op signalen uit het 
veld en op sluiten van punchlist-items/storingen. Leiders kunnen hier een actievere rol 
vervullen in het zich actief verdiepen in en faciliteren van reacties op zog. “weak signals”. 
Het cumulatieve risico en ultieme consequenties van een lekkage waren onduidelijk. 

o Tijdens de initiële operationele fase, waarbij de installatie nog niet formeel geaccepteerd was 
door operaties, is de project manager rol langzaam vervaagd door interne her-allocatie van 
functies en rollen. Een direct aanspreekpunt was hiermee niet langer als vanzelfsprekend 
beschikbaar, en werd ervaren door het team als een gebrek aan resources; de impact hiervan 
op het team en projectvoortgang in deze fase was onvoldoende onderkend. 
 

De gemeenschappelijke oorzakelijke thema’s lijken risico-inschatting, acceptatie en normalisatie: 
 

- Risico-inschatting richt zich op de inschatting hoe en hoe snel een reeds gesignaleerde “weakness” 
zich kan ontwikkelen tot een falen, en wat de daarbij behorende ultieme consequentie is. Signalering 
van “weaknesses” kan zich in elke fase van een project/asset voordoen, bijv. zowel tijdens de 
ontwerpfase als ook tijdens de operationele fase. Wordt de kans op optreden van een incident, of de 
daarmee geassocieerde ultieme consequentie, te laag ingeschat, dan ontstaat de neiging om de 
afwijking te accepteren. 
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- Het hebben van een multi-disciplinair perspectief op de zich voordoende situatie (threat-barriers & 
escalation-barriers) en het ter beschikking staan van formele acceptatie-criteria kan bijdragen tot een 
verbeterde risico-inschatting. 

- Acceptatie richt zich op het accepteren van als sub-optimaal ervaren ontwerp en operatie, en 
hiermee continueren van bouw en/of operatie als zijnde “wellicht niet optimaal, maar ok”. Acceptatie 
is sterk verbonden met risico-inschatting en normalisatie, en wordt sterk beïnvloed door voor handen 
zijnde, snel toepasbare alternatieve oplossingen. 

- Normalisatie richt zich op de vraag in hoeverre afwijkende (en al dan niet achteraf onwenselijke 
gebleken) situaties over verloop van tijd als normaal worden beschouwd en worden geaccepteerd. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het omgaan met storingen. 

-  
 
De directe en onderliggende oorzaken worden als systeemfouten aangemerkt en zijn niet te wijten aan 
individuele fouten of individuele competentie, maar aan het systeem en de organisatie. De acties die worden 
voorgesteld om herhaling te voorkomen richten zich, naast techniek, dan ook op het systeem en de 
organisatie. 
    

3.2. Terugkoppeling uit de leersessies; observaties, inzichten en conclusies (OIC) 

Als onderdeel van causal learning zijn zogenoemde OIC-leersessies georganiseerd. Het incident is door het 
onderzoeksteam met een aantal groepen van operators, engineers en leidinggevenden besproken aan de 
hand van de tijdslijn en oorzakenboom. Hierbij hebben de deelnemers hun eigen observaties, inzichten en 
conclusies beschreven en gedeeld. Deze informatie wordt onder andere gebruikt ter toetsing van de 
bevindingen van het onderzoeksteam en voor het verkrijgen van aanvullende en diepere inzichten, als input 
voor de beslissing welke vervolgacties worden genomen om bepaalde oorzaken weg te nemen, zie 
hoofdstuk 4. 
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4. Aanbevelingen 
 
Direct na het incident heeft NAM een aantal acties uitgevoerd en aanpassingen gedaan aan het systeem die 
herhaling van het incident voorkomen (4.1), evenals van mogelijk vergelijkbare situaties op CLDV1 (4.2) en 
bij NAM (4.3) Het onderzoek heeft ook inzicht verschaft in dieperliggende oorzaken en meer systematische 
problemen die aandacht behoeven. De aanbevelingen in 4.4 dienen ertoe om ook die oorzaken weg te 
nemen. 

De locatie is na het incident gestopt en nog niet opnieuw in bedrijf genomen. De locatie zal pas opnieuw in 
bedrijf worden genomen wanneer de benodigde acties om herhaling te voorkomen (zie 4.1) zijn uitgevoerd. 

4.1. Reeds geïnitieerde acties ten aanzien van de directe oorzaken 

1. Pulsatiedemper-assemblage in persleiding pomp P-200B faalde tijdens bedrijf 
– Verwijderen pulsatiedempers uit leidingsysteem (indien onverhoopt toch nog een demper nodig is, 

dan in andere constructieve uitvoering) 
– Controle uitvoeren op geschroefde NPT-fittings m.b.t. geconsteerde afwijking van specificaties 
– Controle uitvoeren op bestaande leidingen/appendages of eventuele schade is opgetreden 

2. Gelekte ontzwavelingsvloeistof kwam in regenwaterafvoersysteem terecht. 
– Herevalueer risico van en bepaal eventuele aanvullende mitigerende maatregelen 
– Als interim-mitigatie: opvang regenwater in tijdelijk opgestelde skids (reeds geïnstalleerd) 
– Afsluiten straatkolken tijdens verlading middels schotjes en/of afsluiters direct onder kolken. 

3. Pomp-en leidingsysteem vertoonden hoog geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf. 
– Verlagen pomp toerental om trillingen te reduceren, in combinatie met aanpassen leidingverloop en 

leidingdiameter. 
– Skid-aanpassingen om dit minder trillingsgevoelig te maken (verstevigen frame / verzwaren fundatie). 
– Design check uitvoeren op aanwezige pipe supports / pipe bracing met oog op mogelijke 

leidingtrillingen. 
– Na uitvoeren wijzigingen, formele metingen uitvoeren op residuele trillingen met daartoe formeel 

vastgestelde acceptatie-criteria. 

4. Processbeveiligingen en -ontwerp waren gebaseerd op “gesloten systeem”-concept 
– Dichtsturen T-201/202/203 uitlaatkleppen na unit-trip door LdPS-200-3.  

5. Het drainsysteem voorziet niet in buffercapacitieit t.b.v. incidentele lekkage van ontzwavelingsvloeistof. 
– Als voor item 2 bovenstaand. 

 
6.  Calamiteitenafsluiter(s) in afloop regenwaterafvoersysteem naar greppel functioneerde onvolledig. 

– Vervangen/repareren van defecte afsluiters. 
– Opnemen in calamiteitenplan / operationele instructies. 
– Opnemen in onderhouds-/inspectieplannen i.v.m. calamiteiten-kritische rol. 

7. CAT-2 alarmering na locatie-trip werd niet gecascadeerd naar SCADA, semafoon 
– Herstellen van CAT-2 alarmeringsfunctionaliteit; review of opschaling naar CAT-1 noodzakelijk is. 

4.2. Reeds genomen acties ten aanzien van mogelijk vergelijkbare situaties op CLDV1 

Er zijn geen verdere vergelijkbare situaties op CLDV1 die niet reeds door bovenstaande worden afgedekt. 
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4.3. Reeds genomen acties ten aanzien van mogelijk vergelijkbare situaties bij NAM 

Er zijn geen verdere locaties waar eenzelfde hoeveelheid ontzwavelingsvloeistof als op CLDV1 in gebruik is. 
 
Een van de structurele verbeteracties (zie 4.4) is om duidelijke richtlijnen rond risico-evaluatie van lekkages 
naar buiten de locatie te verstrekken voor toekomstige projecten, alsook om bestaande installaties hiertegen 
te screenen. 
 

4.4. Aanbevelingen ten aanzien van observaties, inzichten en conclusies uit het onderzoek en OIC 

leersessies 

De aanbevelingen ten aanzien van observaties, inzichten en conclusies uit het onderzoek, OIC leersessies 
en IRP, aanvullend aan de reeds in 4.1 geïdentificeerde maatregelen zijn in de volgende tabellen 
opgenomen. Hierin worden de oorzaken uit de oorzakenboom die aangepakt moeten worden beschreven, 
‘what good looks like’ en de aanbevelingen om de oorzaak weg te nemen en te komen tot “what good looks 
like”. 

Een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de veiligheidscultuur is ook de grote hoeveelheid personen 
die de leersessies bijwonen waarbij de directe en onderliggende oorzaken worden ‘herbeleefd’ vanuit een 
tijdslijn die begint bij de start van het “GZI Reroute Project”. 
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Tabel 4.4.a. Door onderzoek verkregen inzichten (aanvullend op paragraaf 4.1) 
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Tabel 4.4.b. Door IRP vastgestelde thematische verbeteracties 
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5. Communicatie met stakeholders en omgeving 
 

Uit de analyse en evaluatie van het CLDV1 incident zijn ook een aantal lessen te trekken over de 
communicatie met de stakeholders en de omgeving. Dankbaar gebruik is gemaakt van inzichten reeds 
opgedaan in onderzoek naar recent spill-onderzoek NAM Tankenpark Delfzijl, saillante punten hiervan zijn 
meegenomen in onderstaand. 

Het onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat in algemene zin er door NAM voortvarend is gestuurd op 
transparantie en het tijdig informeren van betrokkenen incl. externe partijen. Er zijn wel enkele observaties 
gemaakt door het onderzoeksteam betreffende de afwikkeling van incident follow-up, vanaf het moment van 
constatering van de lekkage (2 januari 2019, circa 09:25u) tot en met publicatie van het NAM persbericht (2 
januari 2019, circa. 18:00u). 

 

Tijdlijn en Observaties 

(N.B. alle tijden in onderstaand zijn “bij benadering”) 

Tijdstip Gebeurtenis Observatie 

09:35 Operatie medewerker zoekt telefonisch contact met 
HCDC om incident door te geven, echter HCDC 
telefonisch onbereikbaar. 

Storingsissues met telefoonverbinding en/of 
onbereikbaarheid CMK/HCDC vertragen aanvankelijke 
escalatie van incident c.f. daartoe geëigende kanalen. 
Er is geen informatie gevonden op extene websites 
inzake telefoonnetstoringen, wel zijn issues met 
telefoonverbindingen op de ochtend van 2 januari 2019 
door verschillende geïnterviewden onafhankelijk 
gerapporteerd. 

09:55 

10:30 Locatie medewerker zoekt telefonisch contact met CMK 
om incident door te geven, echter CMK telefonisch 
onbereikbaar. 

10:30 Locatie medewerker zoekt telefonisch contact met 
kantoor Assen om incident door te geven.  

10:30 – 
11:30 

Kantoor Assen suggereert aan locatie medewerker om 
contact op te nemen met geconsigneerde operationele 
leidinggevende. Dit contact wordt gelegd, waarna 
geconsigneerde operationele leidinggevende de 
Emergency Incindent Manager (EIM) informeert over 
CLDV1 incident, waarop EIM direct betrokkenen uit 
emergency control team (ECT) informeert en betrekt. 

Storingsissues met telefoonverbinding “ijlen na” waardoor 
contact naar EIM via andere dan standaard kanalen 
diende te worden gelegd. 
NAM HSE en NAM V&O worden ingeschakeld als deel 
van ECT om externe partijen te informeren. 

11:35 EIM informeert en betrekt NAM External Relation (NAM-
ER) over CLDV1 incident.  

 

12:30 ECT-meeting (telefonisch), waarin meteen wordt 
vastgesteld dat zo snel mogelijke transparante externe 
berichtgeving moet volgen. 

 

15:00 Concept persbericht is gereed en wordt gedeeld met 
bredere groep ter beoordeling; in parallel contact met 
gem. Hardenberg 

Informatie uit WIK-kaarten was niet onmiddellijk duidelijk 
voor betrokkenen om hoe te verwoorden in persbericht 
(details van gebruikte stof; impact op mens en milieu). 

16:00 NAM-ER ontvangt informatie omtrent bestaan buurt 
Whatsapp-groep 

Informatie vormde geen deel van standaard 
communicatie-protocol. 

16:55 Na ontvangen van interne en externe clearance wordt 
bericht naar Shell IT India verzonden ter plaatsing op 
NAM publieke website 

 

17:15 NAM-ER stuurt bericht betr. persbericht naar moderator 
buurt WhatsApp-groep, laat weten dat dit zsm on-line zal 
staan 

 

17:30 NAM geeft akkoord aan Shell IT India voor plaatsing 
persbericht 

 

18:00 NAM persbericht is on-line geplaatst “Administratieve afhandeling” van plaatsen van bericht 
neemt ca. 1 uur in beslag (16:55 – 18:00). 
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Leerpunten 

- Door storingsissues met telefoonverbindingen en/of onbereikbaarheid HCDC/CMK via telefoon, duurt 
het tot ca. 1-2 uur na constatering van het incident alvorens ECT volledig in bedrijf is. 
Telefoonverbinding vormde in dit geval een essentiële schakel in initiëren ECT, doch introduceert 
tevens ook een niet-direct gerealiseerde afhankelijkheid. 

- Het verdient aanbeveling dit verder uit werken en robuustheid van process te toetsen. 
- Informatie uit WIK-kaarten/SDS was niet onmiddelijk duidelijk aan betrokkenen, waardoor er enige tijd 

onzekerheid bestond over hoe hierover te rapporteren. Ook in verdere verloop van incidentopvolging 
en -onderzoek zijn er regelmatig terugkerende vragen geweest over directe impact van de gelekte 
vloeistof op mens en milieu. 

- Het verdient aanbeveling om beschikbaarheid van deze data verder te controleren / verbeteren. 
- Lokale WhatsApp-groepen zijn steeds meer gewoongoed in de huidige samenleving, en kunnen een 

waardevol kanaal zijn voor het delen van informatie met de buitenwereld. 
Het verdient aanbeveling om bestaan van lokale WhatsApp-groepen nabij NAM locaties verder in 
kaart te brengen voor mogelijk gebruik als aanviullend communicatie-kanaal. 

- NAM was voor plaatsen persbericht op NAM website afhankelijk van “externe Shell partijen”. Dit is 
op zich geen probleem, echter dit introduceert mogelijk wel extra vertraging. 
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