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Geachte heer , 

 

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

B.V. (hierna: De uitvoerder) opgelegd, wegens de overtreding van de in artikel 69 

van het Mijnbouwbesluit voorgeschreven norm dat een boorgat voorzien moet zijn 

van een geschikte verbuizing. De productieput VDB-GT-03 werd door de 

uitvoerder gebruikt om aardwarmte te winnen. Sinds april 2019 voldeed de 

verbuizing van deze productieput niet aan de wettelijk voorgeschreven norm dat 

een boorgat wordt voorzien van een geschikte verbuizing. De uitvoerder kon de 

vastgestelde overtreding beëindigen door de gebreken die geconstateerd waren in 

rapportnummer INS-822 en WPDK2019-RE068 te repareren. De hersteltermijn 

van 22 mei 2021 werd opgenomen in de last onder dwangsom. 

 

Vanwege een obstructie en de slechte staat van de verbuizing in het diepere 

gedeelte van de productieput kon de uitvoerder de verbuizing van de productieput 

VDB-GT-03 niet meer herstellen en weer geschikt maken voor winning van 

aardwarmte. Omdat beëindiging van de overtreding via de herstelmaatregel niet 

meer mogelijk was besloot de uitvoerder de put VDB-GT-03 gedeeltelijk buiten 

gebruik te stellen zodat uit de put VDB-GT-03 geen aardwarmte meer gewonnen 

kon worden. De oorspronkelijke hersteltermijn van 22 mei 2021 om de 

overtreding te beëindigen zoals opgenomen in de last onder dwangsom werd door 

omstandigheden enkele malen gewijzigd. De laatste wijziging is van 1 december 

2021. 

 

Op 27 september 2021 heb ik het werkprogramma om de put VDB-GT-03 

gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ontvangen. Dit werkprogramma heb ik 

getoetst aan het gestelde in paragraaf 8.2.4 en afdeling 8.5 van de 

Mijnbouwregeling (hierna: Mbr). De Mbr geeft in afdeling 8.5 bepalingen over het 

- zowel geheel als gedeeltelijk - buiten gebruik stelen van boorgaten en putten. 

Doelstelling van deze bepalingen is dat de uitvoerder een effectieve en duurzame 

afsluiting aanbrengt die voorkomt dat ondergrondse gassen en vloeistoffen door 

de sluitlaag naar andere gesteentelagen of naar het oppervlak kunnen stromen, 

zoals aldus beschreven in art. 8.5.1.3. Mbr. Ik heb de uitvoerder op 28 september 
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2021 bericht geen verdere vragen en geen bezwaar op het voorgestelde werkplan 

te hebben. 

 

De werkzaamheden met betrekking tot het gedeeltelijk buiten gebruik stellen 

vonden plaats met een mobiele installatie tussen 30 september 2021 en 8 oktober 

2021. Op 30 oktober 2021 heb ik van de uitvoerder het eindrapport ontvangen 

betreffende deze werkzaamheden. Ik heb het eindrapport getoetst. Ik stel vast 

dat de put VDB-GT-03 gedeeltelijk buiten gebruik is genomen conform het 

gestelde in paragraaf 8.2.4 en afdeling 8.5 van de Mbr. Door deze afsluiting in het 

diepe deel van de put is winning van aardwarmte niet meer mogelijk. Hiermee stel 

ik vast dat de put VDB-GT-03 geen productieput meer is die gebruikt wordt voor 

de winning van aardwarmte. De overtreding dat de verbuizing van productieput 

VDB-GT-03 niet voldoet aan de wettelijk voorgeschreven norm dat een boorgat 

wordt voorzien van een geschikte verbuizing is hiermee beëindigd. 

 

SodM gaat er wél van uit dat indien de uitvoerder de put alsnog wil gaan wijzigen 

voor toekomstig gebruik voor winning, de uitvoerder aantoont dat de verbuizing in 

het bovenste gedeelte van de put VDB-GT-03 geschikt is voor winning. 

 

 

Hoogachtend, 

de Inspecteur-generaal der Mijnen, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

Ing. P.A.M. van den Bergen 

Directeur Toezicht op Olie- en Gaswinning, Windenergie op Zee, Zoutwinning, 

voormalig Steenkoolwinning en Geothermie 

 




