
Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Postbus 28000 

9400 HH ASSEN 

Datum 30 april 2015 

Betreft Besluit, houdende instemming her-ingebruikname pijpleiding 

De Minister van Economische Zaken 

staatstoezicht op de Mijnen 

Bezoekadres 

Henri Faasdreef 312 

2492 JP Den Haag 

Postadres 

Postbus 24037 

2490 AA Den Haag 

T 070 379 8400 (algemeen) 

F 070 379 8455 (algemeen) 

sodm@minez.nl 

www.sodm.nl 

Behandeld door 

Ons kenmerk 

15058757 

Uw kenmerk 

EP201504213409 

Bi j lage(n) 

Gelezen uw brief van 28 april 2015 ter invulling van artikel 100 van het 

Mijnbouwbesluit, die ik tevens opvat als een verzoek om instemming conform 

artikel 101 van het Mijnbouwbesluit voor het op lagere druk in her-gebruik nemen 

van de 18" productiewater pijpleiding (leiding nr. 000698) tussen de locaties De 

Hulte en ROW Centraal; 

Overwegende, dat uit de verklaring van onafhankelijke deskundige Lloyds Register 

Nederland B.V., blijkt dat de pijpleiding conform geldende regelgeving en normen 

is gerepareerd; 

Overwegende, dat de oorzaak van de lekkage onderzocht is en inmiddels bekend 

is (:MIC) en dat het daarom noodzakelijk is om de leiding met spoed te reinigen 

en op andere mogelijk zwakke plekken te controleren; 

Overwegende, dat voor het reinigen en intern volledig inspecteren een afweging 

heeft plaatsgevonden van het daarvoor te gebruiken medium (stikstof, water of 

productiewater) en dat gebleken is dat het gebruik van productiewater vanuit het 

oogpunt van de beheersing van veiligheidsrisico's de voorkeur geniet; 

Overwegende, dat het gebruik van productiewater bij een eventuele nieuwe 

lekkage tot een bodemverontreiniging zal leiden, wordt de operationele werkdruk 

in de leiding van 25 bar naar 17 bar verlaagd zodat de kans op een lekkage wordt 

geminimaliseerd; 

Gelet op artikel 97 en 101 van het Mijnbouwbesluit; 

Besluit 

Artikel 1 

Op basis van de overgelegde documenten stem ik in met de tijdelijke her-

ingebruikname voor het reinigen en inspecteren van de 18" productiewater 

pijpleiding (leiding nr. 000698) tussen de locaties De Hulte en ROW Centraal. 
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A r t i k e l 2 kenmerk 

15058757 

De ingangsdatum voor de ingebruikname is gesteld op 30 april 2015. 

Artikel 3 

De instemming wordt verleend met de volgende beperkingen of voorwaarden c.q. 
voorschriften: 

- De maximaal toelaatbare persdruk in de leiding is 17 bar. 

- Het (MIC) reinigingsprogramma wordt zo spoedig mogelijk aan mij toegestuurd. 

- De resultaten van het interne onderzoek (Intelligent Pig onderzoek) wordt zo 

spoedig mogelijk aan mij toegestuurd. 

- Tijdens gebruik van de leiding worden extra visuele inspecties uitgevoerd om 

eventuele nieuwe lekkages op te sporen. Bij tekenen van lekkage wordt de 

leiding onmiddellijk van druk gelaten. 

- Chemicaliën voor het bestrijden van MIC worden pas aan het productiewater 

toegevoegd, nadat gebleken is dat de leiding niet lekt bij de maximale 

persdruk (17 bar). 

Artikel 4 

Deze instemming tot her-ingebruikname is geldig tot 30 juni 2015. 

Artikel 5 

Het afgegeven besluit voorde productiewater pijpleiding tussen De Hulte en ROW 

Centraal, met kenmerk 11066899 van 10 mei 2011, komt hierbij te vervallen. 

's-Gravenhage, 30 april 2015 

Mededeling: 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 

binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie 

Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. 

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 
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