
 

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

A en G van den Bosch B.V. 

T.a.v. de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 25 mei 2021 

Betreft Wijziging hersteltermijn 

 

 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 

21140996 

Uw kenmerk 

 

Bijlage(n)  

Geachte heer ,  

 

Op 22 januari 2021 heb ik een last onder dwangsom aan A en G van den Bosch 

B.V. opgelegd, wegens de overtreding van de in artikel 69 van het 

Mijnbouwbesluit voorgeschreven norm dat een boorgat voorzien moet zijn van een 

geschikte verbuizing. In deze last onder dwangsom heb ik een hersteltermijn 

opgenomen tot 22 mei 2021 om de overtreding te beëindigen. Op 22 mei is de 

overtreding niet beëindigd.  

 

Proces 

SodM constateerde in 2019 dat de verbuizing van de geothermieput ondeugdelijk 

is. Daarmee overtreedt het bedrijf artikel 69 van het Mijnbouwbesluit. 

 

Mede gelet op het feit dat het bedrijf in het verleden vaker waarschuwingen van 

SodM heeft ontvangen, besloot SodM op 22 januari jl. een last onder dwangsom 

op te leggen. SodM gaf het bedrijf tot 22 mei 2021 de tijd om de overtreding te 

beëindigen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Dat is een voor milieu en veiligheid 

onwenselijke situatie omdat er lekkage naar de omgeving kan plaatsvinden. 

 

Huidige situatie 

Recent heb ik van A en G van den Bosch B.V. informatie ontvangen over het 

beëindigen van de overtreding. Deze informatie bestaat uit een werkprogramma 

voor het buiten gebruik stellen van het boorgat VDB-GT-03. De in het 

werkprogramma voorgestelde wijze van abandonneren is in strijd met de 

Mijnbouwwet- en regelgeving omdat een duurzame en effectieve afsluiting van het 

boorgat mogelijk wordt bemoeilijkt voor de toekomst. SodM keurt het 

werkprogramma daarom af.  

 

Passende maatregelen die A en G van den Bosch B.V. hoort te nemen om de 

overtreding te beëindigen, kunnen niet meer worden afgerond binnen de 

oorspronkelijk gegeven hersteltermijn. Het bedrijf had hierop moeten en kunnen 

anticiperen, maar heeft dat niet gedaan.  

 

Conclusie 

Ik zie onder de gegeven omstandigheden – gelet op het belang van een duurzame 

en correcte wijze van beëindiging van de overtreding en de daarvoor benodigde 

tijd – aanleiding om de hersteltermijn zoals opgenomen in de last onder 
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dwangsom, te wijzigen naar 22 september 2021. Binnen deze termijn moet A en 

G van den Bosch B.V. een nieuw werkprogramma indienen voor het buiten 

gebruik stellen van het boorgat. Dit werkprogramma moet in overeenstemming 

zijn met de geldende wet- en regelgeving. Tevens moeten de werkzaamheden 

binnen deze periode zijn voltooid om verder verbeuren van de dwangsom(men) te 

voorkomen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

de Inspecteur-generaal der Mijnen, 

namens deze,  

Pieter van den Bergen 

 

Mededeling 

Tegen deze beslissing kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken 

binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift 

indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten 

minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beslissing 

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit 

bezwaarschrift moet gericht zijn aan: de Inspecteur-generaal der Mijnen, 

Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA ’s-Gravenhage. U kunt uw 

bezwaarschrift ook digitaal indienen via info@sodm.nl  
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