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Hooggeachte mevrouw Schultz,

Naar aanleiding van de aanbevelingen, vermeld in het rapport "Brand in een aardgasbus' d.d. 10

september 2A13 van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is door Anteagroep een onderzoek

uitgevoerd "Omgaan met omgevingsrisico's CNG bussen", welke in november 2014 aan de OV

opdrachtgevers en vervoerders is verzonden.

Uit beide onderzoeken is geadviseerd maatregelen te nemen ten aanzien van het veilig toepassen van

CNG bussen in het Openbaar vervoer.

De aanbevelingen voor vervoerders zijn:
. Breng in kaa¡t welke risico's voor de omgeving verbonden zijn aan gebruik, onderhoud en stalling

van de CNG-bussen en
o Tref maatregelen om die rsrbo's te beperken.

Als vervoerder heeft Qbuzz regio Zuid Oost Friesland besloten de volgende maatregelen uit te voeren

!. Het ontwerpen van een Veiligheidsmanagementsysteem, specifiek voor de toepassing van CNG
bussen in onze regio, waarbij aansluiting is gezocht bij de normen: lSO9001:2008
(kwaliteitszorg), 1SO14001:2004 (Milieuzorg), OHSAS18001 :2007 (normdocument veiligheid);

2. Het uitvoeren van een gedegen risico inventarisatie van het gehele proces van het toepassen
van CNG bussen inclusief de te volgen bus routes, de stalling en het onderhoud;

3. Het inrichten van een brandblussysteem om eventuele brand in het motorcompartiment snelte
kunnen bestrijden.
Het risico op brand in het motorcompartiment in de voertuigen waarmee Qbuzz in de regio Zuid
Oost Friesland het vervoer verzorgt is minder hoog dan op het type bus waar de genoemde

brand is ontstaan, daar er een verbeterde versie aandrijving van de koelventilator bij aanschaf
(2009) in de voertuigen is opgenomen; de brand in de Veolia bus is vrijwel zeker door een defect
in het aandrijfsysteem van de koelventilator ontstaan. Tijdens een onmiddellijk ingelaste extra
controle door monteurs van MAN, de leverancier van de CNG bussen, is dit defect in onze
bussen niet aangetroffen.
Mede gezien bovenstaande en het feit dat de huidige concessie tot december 2016loopt hebben
we besloten geen kostbaar automatisch brandblussysteem te plaatsen, maar gebruik te maken
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van een in opdracht van HTM Den Haag ontwíkkeld systeem waarbij een eventuele brand in het
motorcompartlment door de chauffeur met een handbrandblusser geblust kan worden zonder het

luik van het motorcompartiment te openen, zie hiervoor de instructies in Bijlage 1;

4. Het door MAN monteurs 2 maal per jaar laten uitvoeren van een inspectie waarbij een checklist
wordt toegepast. Een voorbeeld van deze checklists is bijgevoegd, zie Bijlage 2;

5. Het uitgeven van een veiligheidsinstructie "brand of lekkage aardgasbus" en het instrueren van
direct betrokkenen, zoals chauffeurs, logistieke medewerkers, leidinggevenden; deze instructie
wordt naar het huisadres van de betrokkenen gestuurd om zo zeker te stellen, dat alle
betrokkenen deze instructie ook hebben ontvangen. Bij de instructie zal een presentielijst moeten
worden ondertekend;

6. Het initiëren van instructie sessies voor de betrokken overheidshulpdiensten (OHD);

7. Het opstellen van een noodprocedure en deze met de OHD afstemmen;
8. Het initiëren van oefeningen in overleg en samen met de betrokken OHD's.

Onze 7 CNG bussen staan op open terrein gestald op de Kelvinlaan in Drachten. ln overleg met de

eigenaar van het terrein en de Gemeentelijke Brandweer Smallingerland zijn bij aanvang van de

concessie in 2009 afspraken gemaakt over de stallingsplaats voor deze voertuigen. Plaatsing is dusdanig,
dat bij eventuele affakkeling van de aardgastanks het gas naar open terrein wordt afgeblazen en

daardoor geen risico voor de omgeving zal veroorzaken.

Naar verwachting zullen wij bovengenoemde maatregelen uiterlijk 1 april 2015 hebben ingevoerd

Met vriendelijke groet,

Veldhuizen

Concessied irecteur

Bijlagen:
1. lnstructie aan personeel
2. Checklist MAN

Kopie aan

Ministerie van Veiligheid en Justitie,

t.a.v. Zijne Excellentie de Heer l. Opstelten

Postbus 20301

2500EH Den Haag

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Postbus 95404
2593HT Den Haag :)
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Beste collega's.

We willen met deze brief u kort informeren hoe u kunt handelen bij brand of gaslekkage met
onze CNG bussen.

Ondanks dat aardgas een veilig product is en onze bussen voldoen aan de allerhoogste eisen
van veiligheid bestaat er toch altijd een kans dat het mis kan gaan. Vandaar dat wij deze
veiligheidsinstructie uitgeven om u te informeren hoe te handelen bij een calamiteit. Probeer
altijd kalm te blijven en onderstaande handelingen uit te voeren. Als de stroom is uitgeschakeld
en de gastoever is gestopt is de kans op een verdere escalatie geminimaliseerd.

Bij brand:

1. Zoek zo snel mogelijk een veilige plek om de bus tot stilstand te brengen, dat kan bijv.
op een open terrein of een kruising. Probeer te voorkomen dat de bus voor een gebouw
of woningen tot stilstand komt. Probeer zo veel mogelijk vrije ruimte te creëren aan de
linker zijde (bestuurderszijde) van de bus. Het aÍblazen van de aardgas tanks vindt
namelijk plaats aan de linkerzijde ter hoogte van het dak.

2. Zet de bus stil en open alle deuren. Schakel de motor uit en de hoofdschakelaar ( FOTO

Foto 1 (hoofdschakelaar)

3. Laat passagiers direct de bus verlaten, help ouderen en kinderen en laat je assisteren
door andere passagiers in de bus/omgeving.

4. Plaats een noodoproep. Begin direct met praten zodra het kleine rode vraagteken rechts
boven in beeld is en wacht niet tot RVL reageert, anders gaat er kostbare tijd verloren.
Zodra er contact is verschijnt rechtsboven een blauw uitroepteken en de tekst OOV in
beeld. lndien er geen contact is met RVL neem dan zelf contact op met de brandweer
via 112 en geef door dat het om een aardgasbus gaat. Geef rustig en duidelijk gegevens
door waar u zich bevindt, gemeente/locatie/straat en richtingen. Dit is voor een snelle en
juiste hulp van cruciaal belang (dus geen haltenaam, brandweer is niet bekend met
haltenamen). Neem hierna alsnog contact op met RVL per telefoon.
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5. Pak de brandblusser (FOTO 2 ) en probeer een beginnende brand te blussen. Bij

motorbrand blus via blusgat motorklep (FOTO 3). Open bij een motorbrand NOOIT de
motorklep.

9A t¡.t

Foto 2 (blusmiddel naast instapdeur) Foto 3 (blus gat onder woord MAN)

6. Evacueer het gebied in een straal van minimaal 25 meter rond om de bus, informeer
omliggende bedrijven en personen, waarschuw overige weggebruikers (laat u eventueel
door omstanders assisteren). Roken, open vuur onmiddellijk (doen) beëindigen en
mobiele telefoons uitschakelen.

Bij gaslek:

Bij het horen van een sterk sissend geluid of een gaslucht komt er mogelijk aardgas vrij. Er kan
dan een lekkage zijn, neem geen enkel risico. Dit kan zowel bij de cilinders op het dak als
rechtsachter op het dak waar een paddenstoel/afuoerpijp zit.

Handel zoals bij brand van punt 1 Vm punt 4 en punt 6. Geef door dat het een gaslek is en er
nog geen brand is ontstaan.

Bij alles geldt dat de veiligheid van u en de passagiers voor alles gaat.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bijje leidinggevende.

rF È¡ar Êrd¡.fu!Ëtqlr¡
ü¡zY
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Onderhoudschecklist
Stads en streekbussen
met gasmotor (CNG)

lnspectie I, jaarlijks*
* Alleen in combinatie met ontvangst- en olieverversingsblad geldig!

Werkzaamheden boven het voertu ig

BULAGE BEHORENDE BlJ

f 5 0 0 ll 3t-S=u v 
l*r.ù

Ordernummer Ontvangstdatum

Kenteken Voertuigtype Voertu¡g-identnr Actuele km-stand

t
> Diagnosegeheugen volledig voertuig met MAN-cats uitlezen, actieve fouten evalueren en wissen

> Trendgegevens uitlezen

> Voerluigniveau / luchtvering controleren en diagnosticeren

> Luchtveringhoogte met MAN-cats controleren

Diagnosegeheugen:

> Elektrische ¡nstallalie op werk¡ng controleren

> Koplampinstelling controleren, evt. instellen

El ektr ¡ sc h e i n sla I I a t i e :

> Remvoering schüfremmen op het bestuurdersdisplay op slijlage controlerenSchijfremmen:

Voeringdikte o/o vooras: _ achteras:

> Filtermat voor circulatieluchtaanzuiging dakairco vervangen

> Filtermat verdamper demonteren, inbouwen, reinigen

> Variant 1: papierfìlter vervangen

> Varianl2: metaalfìlter reinigen

> Aanzu¡gopeningsrooster (ondervloerventilator) reinigen

Þ Pollenfilter (airco/frontbox) vervangen

I
Luc ht i n I a at vent¡ I atie :

Þ Kap branderkop hulpverwarm¡ng op vervu¡ling controleren, evt. reinigen

Þ Vlambewaker hulpverwarming reinigen

Þ Warmtewisselaar waterveMarming rein¡gen

> Hogedrukverstuiver hulpverwarming vervangen

> Zeeffilter branderkop hulpverwarming rein¡gen

> Verbrandingskamer hulpveruvarming controleren

Þ Brandstofülter hulpverwarming vervangen

> Waterfilter (indien voorhanden) hulpverwaming reinigen

Hulpverwarming:

> Gasdrukregelaar voorverwarmingstoestel controleren op verontre¡nig¡ng

> Gasdrukregelaar op vezamelde olie en condensaat controleren, evt. aflaten

HulpveMarming op gas:

> Ol¡e koelmiddelcompressor, oliepeil corrigeren

> Slang oliereservoir legen

Koe I m i dd el co m pre ssot :

> Condenswaterafuoer airconditioning controleren

> Filterdroger i drogerpalroon klimaal vervangen

A¡rconditioning:

> Koelvloeistof controleren, corrigeren

> Antivriesmiddel controleren, conigeren ..................."C

Koel - e n venuar m i ng si n sta I I ati e :

> Motorolie oliepeil corr¡gerenMotor:

> Olie automaat verse olie oliepeil conigeren

> Zeefmantelfìlter automaat verse olie op vervuiling controleren

Automaat verse ol¡e (¡ndien voorhanden):

> Gasinstallatiecontrole (GAP) bü de algemene revísie (HU) uitvoerenGasinstallat¡e:

Þ Coalescentiefilter/gasfìlter CNG controleren op verontreiniging

> Coalescentiefilter/gasfìlter op vezamelde olie controleren, evt. aflaten

G a si n sta I I atie I a g edr u kzij d e :

Þ Olie hydraulische besturing oliepe¡l con¡gerenBe stu r ¡ ngshydr a u I ¡ca :

H yd rost at ¡ sc h e v e nt ¡ I at ora a n d r ijv i ng : > Olie hydrostatische ventilatoraandrijving oliepeil corr¡geren

> Waterkoeler met intercooler reinigenWate*oel er met i ntercoo I er :

Þ Afscheidingsventiel droogtuchtfÌlter reinigenLuchtfilter:

36.99296-5205_2
Stand:2013-03
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Werkzaamheden boven het I
> Onderhoudswerkzaamheden accu uitvoeren

> Acculading (Charge Eye) v¡sueet controleren (bij onderhoudsvríje accu,s)

> Acculadíng controleren, corrigeren (bij nielonderhoudsvr¡je accu's)

> Accupolen smeren (bü niet-onderhoudswije accu's)

> Kabelverbinding op vastheid en praatsing conrroreren (bij n¡et-onderhoudsvr¡je accu's)

> Accupoolafdekking visueel controleren

> Accuhouder smeren en accubevestiging op vastheid controleren

,4ccu's.

Ru¡tenw¡sset' en ru¡tensproe¡erinstallatie: > Ruitenwisser- en ruitensproe¡erinstallatie op werking controleren

> Vloerbekled¡ng op schade controlerenBinneninricht¡ng:

> Draaischârnier aan de loopvlakken visueel op dichtheid en netheid controleren, evl.
Draa¡scharnier: rein¡gen

> Banden conlroleren en diagnost¡ceren

> Ventielverlengingen op voorhanden zijn controleren, evt. vervangen

> Banden visueel op loestand en slijtage controleren

> Eandenmarker¡ng met voertuigpapieren vergel¡jken

> Profìeld¡epte meten (meetwaarden in het meetprotocol op "Onwangst- en olieverversingsblad,,vermelden)

> Wielmoer schüñfliel vâstdraaien

Banden:

> Kleppen controleren en diagnost¡ceren

> sloten, scharnieren, gasdrukveren op voldoende smeringen v¡sueel controleren, evt. smeren

> Sloten, schamieren, gasdrukveren en bowdenkabels op werk¡ng controleren

> Schakelaar startblokkering op werking controleren

Kleppen:

> Deuren contro'eren en diagnosticeren

> Deurbed¡ening en -noodbediening op werking controleren

> Deuropeningsverloop en deursluit¡ngsverloop controleren
>Deurdraa¡kolom, sluitvv¡ggen (indien voorhanden), gele¡d¡ngsrollen, geleidingarm smeren en

deurafdichtrubber met onderhoudsmiddel behandelen
> Potentiometer (indien voorhanden) controleren op werking, evt. instellen

> Deuromkering op werking controleren

. Voelende kant op werking conlroleren

. Optilomkering (indien voorhanden) op werking controleren

> Fotocel (indien ingebouwd) op werking controleren

> Deursluitkracht

Deuren:

het
controleren en documenteren

en

> Brandmeldingsinstallat¡e controleren (motonuimte)

> Contact tussen actuator en regelmodule mechan¡sch scheiden
(alleen ind¡en brandblusinstallatie voorhanden)

> Llndetector op beschad¡ging, slijtplekken, vastheid controleren

> Lùndetector controleren op markering (rode vlaggetjes)

> E¡ndweerstand lijndetector op beschadiging en vastheid controleren, evt. vervangen

> Brandblusinstallatie (indien voorhanden) controleren (molonu¡mte)

> Blusmiddelreservoir op toestand en vastheid controleren

> Aansluitingen blusmiddelreservoir op vastheid, beschadiging en dichlheid controleren

> Vuldatum blusmiddelreservoir controleren (ne I0 jaar vervangen)

> Fabr¡cage-/drukcontroledatum drijfgaspatroon controleren (na 10 jaar vervangen)

> Drüfgaspatroon op conosie, beschadiging en vastheid controleren, evt. vervangen

> Aansluilingen drijfgaspafoon op vastheid, beschadigíng controleren

> BuisJslangsysteem op beschad¡ging, slijtplekken, vastheid, plaatsing controleren

> Sproeiers met rubberen doppen op goede zltt¡ng en beschadiging controleren, evt. sproeiers re¡nigen
rubberen doppen vervangen

> Regelmodule aansluitkast op beschadiging, vastheid controleren

> Bordjes controleren op volledigheid (besturingseenheid, drijfgaspatroon, blusm¡ddelreservoir)

B ra n d m e I d¡ ng s syste m e n :

> Alarminstallat¡e controleren op werking (spanningstest)

> Contact tussen actuator en besturingseenhe¡d mechanisch verbinden

36.99296-5205_2
Stand: 2013-03
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Werkzaamheden boven en onder het voertu I
Þ Motor visueel op dichtheid controlerenMotor:

> Motorruimte controleren en diagnosticeren

> Visuele inspectie op dichtheid, ptaatsing, slljtptekken, toestand:
. Buisleidingen en slangen - vooral brandstofle¡dingen - verb¡ndingsle¡dingen,

brandstofteservoir met aansluil¡ngen

. Elektrokabei, ribbelbuizen

. Koelsysleem

. Uitlaat- en luchtaanzu¡ginstallatie

. Motorruimte-isolatie

> Slangklemmen van de koelvloeistofslangen op vastheid controleren

Motorru¡mte:

H ydrost at i sc h e ve nti latora a n dr ¡jv i n g : > Hydrostatische ventilator op vervuiling controleren

> Stangen wegsensor conlroleren

> Stangen wegsensor controleren op toestand, spelingvrijheid en conecte inslell¡ng

> Voertu¡gn¡veau / luchtvering controleren en d¡agnosticeren

> Luchtveringhoogte aan schokdempermarkering controleren

Lu c htv e r ¡ ng si n stal I at¡ e :

Þ Schokdempers op dichthe¡d controlerenSchokdempers:

> Remsysteem conlroleren en diagnost¡ceren

> Op toestand en slijtplekken controleren:

. Remslang controle¡en, defecten bükomend verhelpen

. Schroefuerbindingen remleidingen controleren, defecten bûkomend verhelpen

Þ Remvoering schijfrem op slûtage controleren

> Remschüf op slütage controleren

Remsysteem:

> Persluchtsysteem op dichtheid contro,eren (drukval binnen 3 minuten < 0,4 bar)

> Luchtdrogerpatroon vervangen

Þ Geluiddemper luchtdroger op vervuiling controleren

> Luchtdroger op werking controleren

> Persluchtsysteem ontwateren

Persluchtsysteem:

> Stuur¡nr¡chting vooras controleren en diagnosticeren

> Visuele inspectie voor proefrit: toegeslane totale wegen aan het stuurwiel controleren

> Proefrit uitvoeren en hierb¡j de volgende punten conlroleren:

. Terugstelling, klemming, verhoogde wr¡jv¡ng, speling

> Onderhoudswerkzaamheden na proefr¡t:

r Oliepeil controleren; bij ol¡everlies, oozaak vaststellen

.Hydraulisch systeem van de stuurinrichting op dichtheid, toestand en vastheid controleren

. Overbrengingsdelen van de stuurinricht¡ng op toestand en vaslheid controleren

> Schroef besturingsbevestiging op vasthe¡d controleren

Bestut¡ng vooras:

> Stuur¡nrichting sleepas EHLA controleren en diagnosticeren

> Stuuruitslag controleren

> Oliepe¡l controleren; bij ol¡everlies, oorzaak vaslstellen

> Hydraulisch systeem van de stuurinr¡chting op dichtheid, toestand en vastheid controleren

> Overbrengingsdelen van de stuurinr¡chting op toestand en vastheid controleren

> Elektrische leidingen op toestand en vâsthe¡d controleren

> Hoekencoder op toestand en vastheid controleren

Beslur¡ng sleepas EHLA:

> Stuur¡nr¡chting sleepas ALA controleren en diagnosticeren

> Stuuruitslag controleren

> Blokkeercilinders op werk¡ng controleren

> Stuurinrichting controleren op d¡chtheid en toestand

> Bestur¡ngsdempers controleren op dichtheid en toestand

> scharnieren van de spoorstang, blokkeercilinders en beslur¡ngsdempers controreren

Bestur¡ng sleepas ALA:

(Klachten in het onderhoudsboekje, in het hoofdstuk 'Controle van de corrosiebescherming'vermelden)
> Boeg en achteropening, zijwand en dak op schade controleren

Cenosser¡e: > Opbouw bus op schade conlroleren

36.99296-520s_2
Stand:2013-03
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I
> VeMarming controleren en diagnost¡ceren

> Visuele inspect¡e op dichtheid en loestand:

. Kabels

. Verwarmingstoestellen

. Brandstofleldingen

. Waterslangen en -leidingen

verwarming:

> Hulpverwarming C02-uitlaatgascontrole uilvoerenHulpverwarm¡ng:

Werkzaamheden boven en onder het voe

Werkzaamheden onder het voertuig

Opmerking: bij onderhoudswerkzaamheden in het 4e kwartaal, klanten op winterdienst wUzen!

Handtekeningen

Opdrachtgever Uitvoerder

36.99296-5205_2
Stand: 2013-03

I
Klachlen ¡n het onderhoudsboekje, in het hoofdstuk "Controle van de conosiebescherm¡ng" vermelden
> Bodemplaat visueel op schade, scheuren, vervorm¡ngen, slijlplekken en steenslag controleren

> Underbodycoating v¡sueel controleren, evt_ herstellen; specif¡cat¡e: DtNITROL AB 429 te
> Onderbouw, onderframe, buizenchassis controleren en diagnosticeren (om de 2 jaar, jaarlijks vanaf 6e jaar).

Klâchten in het onderhoudsboekje, in het hoofdsiuk "Controle van de corrosiebescÉermiñg' vermelden
> Conservering holle ruimtes conlroleren; evt. herstellen; specif¡cat¡e: Tectyt 210 R

Frame:

E

t--

> Voertuigbodemplaat controleren en diagnost¡ceren.

> Transmissie visueel op d¡chthe¡d controleren

> Ol¡e transmissie oliepeil conigeren

Transmiss¡e'.

> Cardanas controleren en diagnosl¡ce[en

> Cardanas op speling en beschadiging controleren

Cardanas:

> Achteras met asgeleiding op vastheid conlroleren

Þ Asfichaam visueel controleren op d¡chtheid en schade
BU ondichlheden oorzaak vaststellen en verhelpen

> Alleen b¡j du¡del¡jke lekken of bü onve¡lighe¡d na een otieverversing,
Olie achteras oliepe¡l con¡geren

> Asaanstur¡ng achleras op slijtage controleren

> Stabilisator achteras op slijtage controleren

Achteras.

> Middenas met asgeleiding op vastheid controleren

> Asl¡chaam op schade controleren

> Asaansturing middenas op slijtage controleren

Middenas:

Þ Vooras op vastheid controleren

> Fuseelagering smeren (niet onderhoudsvrije); specificalie: Fuchs Renot¡t LX-OT22

> Fuseebout en bus op slijtage controleren

> Asaansturing voorasgeleiding op slütage controleren

> Stab¡lisator vooras op toestand controleren

Vooras:

> Sleepas op vastheid controleren

> Fuseelagering smeren (niet onderhoudsvrije); specificalie: Fuchs Renot¡t LX-OT72

> Fuseebout en bus op slijtage conlroleren

> Asaansturing sleepas op slijtage controleren

> Stabilisalor sleepas op toestand controleren

S/eepas:

Þ Slipketting op vasthe¡d en werking controleren

> C¡linders/slipketting ontwateren

Sl ip kettingen (ind¡en voorha nden) :

Þ Luchweerbalg/rolbalg controleren en diagnosticeren

> Luchtveerbalgen aan alle assen op beschadigingen, slijtage en vervu¡ling controleren

Luchtver¡ng:

) Stuur-, spoorstanghefboom, spoorstang controleren en diagnosticeren

> Spoor resp. stuurstangen en slangklemmen op toestand controleren

> Spoor resp. stuurstangscharn¡eren op speling controleren

Besturing.

> U¡tlaatpijp hulpverwarming controlerenHulpventrarming:
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