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Van:
Verzonden: maandag 14 december 2015 12:44
Aan:
CC: SodM algemeen; @gdfsuezep.nl);  

@gdfsuezep.nl); 
Onderwerp: RE: Informatie verstrekking na aanleiding van uw brief met kenmerk: 15174785
Bijlagen: Advies onderhoudsroutine pdf

Geachte heer , 
 
 
Bedankt voor het toezenden van de informatie. 
 
In het onderhoudsadvies (zie bijlage) van is sprake van verschillende regiems (wekelijks, maandelijks, 
halfjaarlijks en jaarlijks) waarbij de laatste twee uitgevoerd dienen te worden door personeel dat is opgeleid door 

 De beslissing om het jaarlijkse onderhoudsregiem aan te houden is in 2006 in samenspraak met  
genomen, zo luidt de verklaring van   
 
De verklaring van uitsluitend zelf, zonder verdere onderbouwing (zoals inspectieresultaten en/of 
betrouwbaarheidsanalyse), levert onvoldoende bewijs dat afgeweken kan en mag worden van het advies dat 
Martek in de handleiding heeft gegeven. Bovendien is tijdens de inspectie bij ons de indruk achtergelaten dat 
tenminste een (mede)ondertekende verklaring door als deskundige partij aangeleverd zou worden waarbij 
NGT duidelijk eindverantwoording draagt voor de prestatie van deze installatie te Roodeschool.  
 
Samengevat is daarom nog niet voldaan aan de eis die gesteld wordt m.b.t. bevinding B2.b van ons schrijven, 
kenmerk 15174785 d.d. 7-12-2015. 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

  
Senior-Inspecteur Afdeling Operaties 

................................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken 
Ministry of Economic Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
................................................................................ 

T + 31 
F + 31 

 
http://www.sodm.nl 
 

Van: @noordgastransport.nl]  
Verzonden: vrijdag 11 december 2015 15:48 
Aan:  
CC: SodM algemeen; @gdfsuezep.nl);  

@gdfsuezep.nl) 
Onderwerp: Informatie verstrekking na aanleiding van uw brief met kenmerk: 15174785 
 
Geachte heer , 
 
Na aanleiding van uw verzoek verwoord in uw brief met kenmerk 15174785 d.d.7-12-2016.Wil ik u het volgende 
doen toekomen. 
Voor een onderbouwing voor het afwijken van de onderhoudsinstructie van de fabrikant van de koolwaterstof 
meters in de zeecontainer (waarin de dampbufferzakken zijn geïnstalleerd), 
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stuur ik u de verklaring die de fabrikant van het totale VPS systeem heeft afgegeven. Deze fabrikant  is 
tevens de uitvoerende partij van onderhoud van onze VPS Unit. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet/kind regards, 

 
Plant Manager 
Noordgastransport BV 

 
Middenweg 2 
9981 VG Uithuizen 
Tel. +31  
Handelsregister nr. 27083890 
 
 
 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is 
niet toegestaan. Noordgastransport BV staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst 
van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Noordgastransport BV wijst er met nadruk op dat er 
risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Noordgastransport BV 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik 
en/of openen van e-mail en/of bijlagen.      




