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Behandeld door

Datum 6 mei 2015
Betreft Besluit, houdende instemming her-ingebruikname pijpleiding Ons kenmerk

15063874

De Minister van Economische Zaken Uw kenmerk
EP2O 1505200024

Gelezen uw verzoek van 5 mei 2015 om instemming conform artikel 101 van het Bijlage(n)

Mijnbouwbesluit voor het tijdelijk toestaan van een hogere druk van de in her
gebruik genomen 18 productiewater pijpleiding (leiding nr. 000698) tussen de
locaties De Hulte en ROW Centraal ten behoeve van de “Intelligent Pig”
inspectie;

Overwegende, dat de NAM heeft aangegeven de pijpleiding inwendig te willen
inspecteren met een “tool” van de firma Rosen;

Overwegende, dat uit aanvullende berekeningen van de NAM, in samenwerking
met Rosen, is gebleken dat voor het optimaal uitvoeren van deze inspectie met
een zogenaamde “Intelligent Pig” een persdruk van 20 barg noodzakelijk is;

Overwegende, dat voorafgaande aan de “Intelligent Pig” inspectie een druktest
van 20 barg noodzakelijk is;

Gelet op artikel 97 en 101 van het Mijnbouwbesluit;

Besluit

Artikel 1
Op basis van de overgelegde documenten stem ik in met de tijdelijke druk-
verhoging ten behoeve van de druktest en de “Intelligent Pig” inspectie van de
18” productiewater pijpleiding (leiding nr. 000698) tussen de locaties De Hulte en
ROW Centraal.

Artikel 2
De ingangsdatum voor de ingebruikname is gesteld op 6 mei 2015.

Artikel 3
De instemming wordt verleend met de volgende beperkingen of voorwaarden c.q.
voorschriften:

- De maximaal toelaatbare druk in de leiding is 20 barg voor de duur van druktest
en de “Intelligent Pig” inspectie.
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Artikel 4
Deze instemming voor tijdelijke drukverhoging is alleen geldig voor de duur van
druktest en de “Intelligent Pig” inspectie.

Artikel 5
Mijn afgegeven besluit tot her-ingebruikname van de productiewater pijpleiding
tussen De Hulte en ROW Centraal, met kenmerk 15058757 van 30 april 2015,
blijft onverminderd van kracht, met uitzondering van het gestelde in artikel 4.

‘s-Gravenhage, 6 mei 2015

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

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.

cc.
TNO via onderstaand email adres:
rapportage-m ijnbouwwet(tno nI

Ons kenmerk
15063874

Pagina 2 van 2




