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Geachte  

 

Op 13 mei 2021 stuurde u Staatstoezicht op de Mijnen uw e-mail ‘Zienswijze 

Nogepa inzake Afsluiting buiten gebruik stellen Mijnbouwregeling / Nogepa 

Standaard 45’. Naar aanleiding daarvan heb ik uw interpretatie van de 

Mijnbouwregeling omtrent de lengte van cementen afsluitingen in de annulaire 

ruimtes bij het buiten gebruik stellen van boorgaten intern besproken. Ik kom 

opnieuw tot een andere interpretatie dan u, zoals in eerdere contacten met 

Nogepa is besproken. 

 

In eerdere gesprekken en de e-mail communicatie met Nogepa van 19 en 26 

maart 2021, is reeds aangegeven welke interpretatie SodM geeft aan de 

beschrijving in de Mijnbouwregeling van de lengte van de afsluitende 

cementkolom achter de verbuizing (casing) in de annulaire ruimte ter hoogte van 

de afsluitende laag bij het buiten gebruik stellen van een boorgat. SodM stelt dat 

deze afsluiting een aaneengesloten laag moet zijn van tenminste 100 meter, dan 

wel 50 meter indien er een vaste ondersteuning is. De afsluiting strekt zich uit 

over de volledige doorsnede van de put en alle annulaire ruimten.  

Hieronder geef ik een meer uitgebreide toelichting op deze interpretatie, die 

gebaseerd is op zowel formele gronden (lees: wat is de bedoeling van de 

wetgever) als materiele gronden (lees: wat zijn volgens SodM de risico’s als 

gevolg van andere interpretaties).  

 

Ter informatie, een afschrift van deze brief zal verstuurd worden aan Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat.  

 

Afsluiting van 50m/100m cement – artikel 8.5.3.1 van de 

Mijnbouwregeling (Mbr) 

Artikel 8.5.1.3 van de Mbr schrijft een duurzame en effectieve afsluiting voor. 

Paragrafen 8.5.2 en 8.5.3 vullen die eis in. Wanneer nadere interpretatie nodig is, 

wordt verwezen naar de Industriestandaard nr. 45. Zie daarvoor de Nota van 

Toelichting bij de Mbr:  

 

 

‘De uitvoering van de vernieuwde afdeling 8.5 wordt nader geregeld in een 

beleidsregel (artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht). Die 
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beleidsregel zal verwijzen naar de goede praktijken die zijn ontwikkeld en 

vastgelegd in de ‘Industriestandaard nr. 45’.) 

 

Artikel 8.5.3.1, eerste lid, van de Mbr stelt dat de afsluiting wordt aangebracht 

door middel van cement, en dat dat cement een dikte van ten minste 50m heeft 

als het is geplaatst op een mechanische of vaste ondersteuning, of ten minste 

100m als die ondersteuning er niet is. Artikel 8.5.2.3 van de Mbr schrijft voor dat 

een afsluiting zich uitstrekt over de volledige doorsnede van de put en alle 

annulaire ruimten. ‘Afsluiting’ in artikel 8.5.3.1 van de Mbr moet hetzelfde gelezen 

worden als ‘afsluiting’ in artikel 8.5.2.3 van de Mbr (aanwijzing 3.7, tweede lid van 

de Aanwijzing voor Regelgeving: ‘dezelfde term wordt niet voor verschillende 

begrippen gebruikt’).  

 

Hieruit volgt dat bij een cementplug van 50m in de casing ook het cement in de 

annulaire ruimten ten minste 50m moet bedragen. Moet de cementplug 100m 

zijn, dan zal ook het cement in de annulaire ruimten minstens 100 meter moeten 

zijn. Immers, bij een kortere cementlaag in de annulaire ruimte zit de afsluiting 

niet over de volledige doorsnede van de put. 

 

Letterlijk genomen kan artikel 8.5.3.1 dan wel over de cementplug in de casing 

gaan, maar door artikel 8.5.2.3 móeten de eisen van artikel 8.5.3.1 ook gelden 

voor het cement in de annulaire ruimten. Overigens wordt dit bevestigd in de 

Industriestandaard (in § 5.5 staat onder artikel 8.5.3.1: ‘Dit artikel bepaalt de 

lengte van de Afsluiting voor zowel de binnenste cementkolom als de cement in de 

annulaire ruimte(n).’).  

 

Er is voorts geen reden om aan te nemen dat de Mbr aan het cement in de casing 

andere eisen stelt dan aan het cement in de annulaire ruimten. Ten aanzien van 

het cement in de casing stelt de Nota van Toelichting bij artikel 8.5.3.1 van de 

Mbr:  

 

‘De uitvoerder stort bij de afsluiting ter hoogte van de sluitlaag een 

zodanige hoeveelheid cement dat na uitharding een laag met een dikte 

van honderd meter gevormd is. Als alternatief kan de afsluiting bestaan 

uit een uitgeharde laag cement met een dikte van vijftig meter, indien is 

voorzien een mechanische ondersteuning of een vaste ondersteuning 

aanwezig is (…). Subsidiair kan de uitvoerder, als een methode als 

bedoeld in het tweede lid niet toepasbaar is, een andere methode van 

afsluiten kiezen (derde lid). Het is aan de uitvoerder om vooraf bij het 

aanvragen van een ontheffing (…) aan te tonen dat een gelijkwaardige 

effectieve en duurzame afsluiting mogelijk is en dat de uitvoering heeft 

geleid tot deze afsluiting (vierde lid).’ 

 

 

 

De eis van ‘een laag met een dikte van honderd meter’, dan wel ‘een uitgeharde 

laag cement met een dikte van vijftig meter’ zoals gesteld aan ‘de afsluiting’ geldt, 

zoals hierboven aangegeven, daarmee ook voor het cement in de annulaire 

ruimten. 
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Afwijken hiervan is mogelijk, mits de afwijking in aanmerking komt voor een 

ontheffing op grond van artikel 8.5.1.4 van de Mbr. Afwijkingen die niet in artikel 

8.5.1.4 zijn opgenomen, zijn niet toegestaan.   

 

De Industriestandaard nr. 45 stelt in § 5.5.2 dat in artikel 8.5.3.1 van de Mbr 

moet worden meegelezen dat in de annulaire ruimten niet per se een laag cement 

van ten minste 50m/100m moet worden gestort, maar dat ook een cumulatie van 

cement optellend tot 50m/100m aanwezig mag zijn om te komen tot een 

duurzame en effectieve afsluiting. Dit geldt kennelijk zonder dat daarvoor een 

ontheffing nodig is, nu de Industriestandaard daar niet van rept.  

 

De mogelijkheid die de Industriestandaard biedt, namelijk een afwijking van de 

eisen van artikel 8.5.3.1 zonder dat een ontheffing nodig is, is in strijd met de 

Mijnbouwregeling.   

 

SodM heeft de ontwikkeling van Industriestandaard nr. 45 destijds gevolgd en 

toen geoordeeld dat deze in lijn was met het beoogde doel van de wetgever. Ik 

constateer nu dat de omschrijving van de specificaties van cementpluggen in deze 

Industriestandaard een mogelijkheid beschrijft die de regelgeving niet kent. Deze 

mogelijkheid bestaat erin dat de Industriestandaard de ruimte geeft om de 

cementen afsluitingen in de annulaire ruimte cumulatief samen te stellen tot een 

totale lengte van 50 dan wel 100 meter. Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan 

dat een afsluiting bestaat uit 100 stukken van 1 meter cement welke onderling 

niet verbonden zijn. Naar de opvatting van SodM geeft een afsluiting die alleen 

cumulatief de voorgeschreven dikte haalt niet voldoende zekerheid op een 

duurzame en effectieve afsluiting, waar een aaneengesloten laag die wel biedt.  

Door de afsluiting te definiëren als een aaneengesloten laag, zoals de wetgever 

doet, wordt voorts de norm duidelijk gesteld en worden interpretatieverschillen 

over de duurzaamheid en effectiviteit van een afsluiting voorkomen. Aangezien de 

Mijnbouwregeling leidend is voor het juist afsluiten van een boorgat, ligt het in de 

rede om Industriestandaard nr. 45 aan te passen door de term ‘aaneengesloten 

laag’ op te nemen in de beschrijving van de cementplug specificaties.  

 

In de Industriestandaard is reeds de mogelijkheid open gehouden dat deze niet 

strookt met de Mijnbouwregeling. Daarover staat in § 1 van de Nogepa standaard 

45: ‘Na goedkeuring door de Nogepa Executive Committee zijn 

Mijnbouwondernemingen gebonden aan de Nogepa Industrie Standaarden, met 

dien verstande dat bij een conflict tussen deze Standaarden en wettelijke 

regelgeving, de laatste prevaleert.’   

 

Conclusie 

Het cement in de casing en het cement in de annulaire ruimten moet bestaan uit 

een laag van tenminste 100 meter, dan wel 50 meter indien er een vaste 

ondersteuning is. Indien dat niet mogelijk is, kan, op goede gronden, ontheffing 

worden gevraagd zoals genoemd in onze e-mail van 26 maart 2021. 

 

Ik hoop u hiermee meer verduidelijking te hebben gegeven over de interpretatie 

van de Mijnbouwregeling omtrent het onderwerp van de lengte van de cement in 

de annulaire ruimtes bij het buiten gebruik stellen van een boorgat. 
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Hoogachtend, 

 

 

Hoofd Toezicht Olie en Gas 
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