
 
> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

Taqa Energy Offshore B.V. 
t.a.v. de heer  
Postbus 233 
1800 AE Alkmaar 
 
 
 

 
 

 

 

Datum 19 augustus 2020 
Betreft Waarschuwingsbrief met betrekking tot mijnbouwinstallatie P18-A 
 

 Pagina 1 van 2 
 
 

  

 

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) 

info@sodm.nl 
www.sodm.nl 

Behandeld door 
  

T 070  

 
Ons kenmerk 
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Bijlage(n)  

 
Geachte heer , 
 
Op maandag 4 maart 2020 is door het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: 
SodM) een inspectie uitgevoerd op mijnbouwinstallatie P18-A van TAQA Energy 
B.V. (hierna: TAQA). Tijdens deze inspectie is vastgesteld dat TAQA diverse 
verplichtingen volgend uit de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling niet 
nakwam.  
 
SodM heeft vervolgens twee aankondigingen van lasten onder dwangsom naar 
TAQA verstuurd, om ervoor te zorgen dat de overtredingen zo spoedig mogelijk 
beëindigd worden.1 Na ontvangst van deze aankondigingen heeft TAQA alle 
overtredingen beëindigd. Aangezien TAQA alle overtredingen heeft beëindigd en 
het naleefgedrag van TAQA over het algemeen als goed wordt beoordeeld, besluit 
ik TAQA geen definitieve lasten onder dwangsom op te leggen. Daarbij heb ik 
meegewogen dat TAQA structurele organisatorische aanpassingen heeft 
doorgevoerd, ook voor andere satelliet platformen, waardoor de kans op herhaling 
van de overtreding is geminimaliseerd. Wel waarschuw ik TAQA dat indien SodM 
in de toekomst overtredingen constateert op mijnbouwinstallatie P18-A, ik direct 
overga tot handhaving.  
 
Feiten en Procedure  
De overtredingen die op 4 maart 2020 door SodM zijn geconstateerd op 
mijnbouwinstallatie P18-A, zijn per brief op 7 april 2020 aan TAQA gerapporteerd.  
 
Gezien de hoeveelheid en ernst van de overtredingen heeft op 19 maart 2020 een 
bestuurlijk gesprek plaatsgevonden tussen SodM en TAQA. Tijdens dit gesprek zijn 
de geconstateerde overtredingen besproken en heeft TAQA de gelegenheid gehad 
om toelichting te geven.  
 
 
 

 
1 Een aankondiging van een last onder dwangsom ten aanzien van de overtredingen op 
grond van arbeidsomstandighedenwetgeving en een aankondiging van een last onder 
dwangsom ten aanzien van overtredingen op grond van Mijnbouwwetgeving. 
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Bij brief van 29 april 2020 heb ik u een tweetal aankondigingen van lasten onder 
dwangsom gestuurd. Eén aankondiging had betrekking op overtredingen op grond 
van de Arbeidsomstandighedenregelgeving, de andere aankondiging had 
betrekking op overtredingen op grond van de Mijnbouwwetgeving. 
 
TAQA is de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen ten aanzien van deze 
aankondigingen. Dit heeft zij gedaan op 13 en 20 mei 2020,  3, 4 en 30 juni 2020 
en 1 en 2 juli 2020. Daarin gaf TAQA de stand van zaken met betrekking tot de 
werkzaamheden door. Uit deze stukken van TAQA is gebleken dat alle 
overtredingen uit de aankondigingen van 29 april 2020 ongedaan zijn gemaakt. 
Aangezien TAQA alle overtredingen ongedaan heeft gemaakt en het naleefgedrag 
van TAQA over het algemeen als goed wordt beoordeeld, besluit ik TAQA geen 
definitieve last onder dwangsom op te leggen. 
 
Voorkomen van herhaling van de overtreding 
Mijnbouwinstallatie P18-A gaat een belangrijke rol spelen bij het toekomstige 
Porthos project, waarbij CO2 vanuit de Rotterdamse haven via P18-A wordt 
geïnjecteerd in de ondergrondse gasvelden. Het is dan ook van belang dat TAQA 
alle wettelijk verplichtingen naleeft en dat TAQA een herhaling van de 
overtredingen voorkomt. 
 
Op basis van de gesprekken tussen TAQA en SodM, de door TAQA genomen 
maatregelen om de organisatie te verbeteren en de – ondanks de COVID-19 
pandemie – snelle acties om de overtredingen te beëindigen, reken ik er op dat 
een dergelijke situatie in de toekomst niet meer door SodM geconstateerd wordt. 
Indien dit wel het geval is en de overtredingen opnieuw worden begaan, zal SodM 
direct handhavend optreden. Dit betekent dat alsnog een last onder dwangsom 
kan worden opgelegd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
De Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze: 

directeur Engineering en Netbeheer 
 
 
 




