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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Staatstoezicht op de 
Mijnen. Een kloek document. Als je het helemaal wil lezen, 
dan moet je er wel even voor gaan zitten. Ik zou zeggen: 
doe het maar. Het loont de moeite. Het verslag laat niet 
alleen zien wat wij doen. Het geeft ook een indruk van de 
branche waarop wij toezicht houden: de opsporing en 
winning van diepe delfstoffen. Voor velen een wat 
onbekende bedrijfstak. Maar wel een heel belangrijke 
bedrijfstak. Zonder olie en gas is onze moderne 
samenleving niet denkbaar. 
 
Als je �s ochtends je thermostaatknop omdraait, dan 
springt de CV-ketel meteen aan. Vanzelf. Daaraan zijn we 
gewend. Aardgas is er altijd. Is je benzinetank bijna leeg? 
Geen probleem. Even naar de pomp. Klaar. Benzine is er 
altijd. Altijd? Van lieverlee beginnen we ons wat 
ongemakkelijk te voelen. Is die benzine er wel altijd? Het 
is behoorlijk duur. Zou dat iets met schaarste te maken 
hebben? Hoeveel aardgas en aardolie is er eigenlijk nog? 
Is er voldoende voor ons, voor onze kinderen en onze 
kleinkinderen? Belangrijke vragen. Vragen waarop ik zo 
maar geen pasklaar antwoord heb. Natuurlijk, in de 
energiewereld wordt er veel over gesproken. Ik hoor en 
lees en praat en dagelijks over. Maar waar het me nu om 
gaat is, dat steeds meer mensen zich gaan afvragen: hoe 
zit het nu allemaal in elkaar? We worden ons er steeds 
meer van bewust, dat we niet zomaar vanzelf kunnen 
beschikken over olie en gas. 
 
Dit jaarverslag geeft een kijkje in de keuken van de 
oliemaatschappijen. Het laat zien wat er nodig is om onze 
gasvoorziening veilig te stellen. Het laat ook zien dat er 
nog meer delfstoffen zijn dan olie en gas. Nederland is 
ook een belangrijke zoutproducent. Niet alleen van 
keukenzout, maar ook van kalium/magnesium zout. 
Centraal in het verslag staat vanzelfsprekend onze eigen 
rol: het toezicht houden. Anders gezegd: we controleren of 
de delfstofwinners, de mijnondernemingen zoals wij 
zeggen, zich aan de regels houden. Om dat werk te 
kunnen doen is specifieke kennis en ervaring nodig. Die 
specifieke expertise hebben we in de loop der jaren 
opgebouwd. Het unieke is, dat onze expertise het hele 
proces van opsporing en winning van delfstoffen omvat. 
Zowel van de ondergrond (geologie, gesteentemechanica, 
reservoirtechniek) als van de bovengrond (werktuigbouw, 
procestechnologie, milieutechnologie, risicomanagement, 
duiken, enz.enz.). Op deze unieke kennis wordt in 
toenemende mate beroep gedaan door de centrale 
overheid (departementen) en door de lagere overheden 
(provincies, gemeenten, waterschappen). Daarom vind u 
in dit verslag niet alleen een overzicht van onze inspectie- 
 
 
 
 

 
activiteiten, maar ook een overzicht van onze adviserende 
werkzaamheden. 
 
Het geheel overziende kan ik stellen dat er door de 
ondernemingen op een verantwoorde wijze wordt gewerkt. 
Dat daarbij desondanks toch ook dingen fout kunnen gaan 
bewijst een dodelijk ongeluk (bij Warffum, in mei 2005) en 
een aantal andere voorvallen. Professionaliteit en 
alertheid worden continu van alle partijen, onze dienst 
inbegrepen, geëist. 
 

 
Jan de Jong, Inspecteur-generaal der Mijnen 

 
Alles wat wij in het afgelopen jaar hebben bereikt, was 
alleen mogelijk door de inzet van enthousiaste, 
gemotiveerde medewerkers en door een plezierige 
samenwerking met onze collega�s van het 
kerndepartement van Economische Zaken en onze 
handhavingspartners. Met name de Arbeidsinspectie, de 
VROM-inspectie, het Openbaar Ministerie en onze 
collegadiensten in het buitenland. 
 
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit jaarverslag. 
 
 
 
 
 
 

 
J.W. de Jong, M.Eng. 

Inspecteur-generaal der Mijnen 
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0. Samenvatting 
 
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van 
het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2005. Het 
verslag laat zien hoe het SodM invulling heeft gegeven 
aan de strategische keuzes die vastgelegd zijn in het 
'Strategisch beleidsplan 2002 � 2007'. Dat is een 
document, dat in januari 2002 aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. Een onderdeel van het Strategisch 
beleidsplan is de Balanced Scorecard (Bsc). Hierin zijn 
kritische succesfactoren, doelstellingen, prestatienormen 
en streefcijfers vastgelegd. Op basis van deze indicatoren 
worden de prestaties van het SodM gemeten. 
 
Geconcludeerd kan worden dat ruim 90% van de in het 
Strategisch beleidsplan 2002-2007 opgenomen 
prestatienormen zijn gehaald. In hoofdstuk 2.6 is dit nader 
toegelicht. 
 
In 2005 heeft er in de Nederlandse mijnbouwindustrie één 
ongeval plaatsgevonden met dodelijke afloop (2 doden). 
Het aantal gemaakte uren in de delfstofindustrie zonder 
dodelijke ongevallen bedroeg in 2005 12,5 miljoen uren. 
Het aantal ongevallen met arbeidsverzuim per miljoen 
manuren is afgenomen van 4,7 (2004) naar 3,3 (2005). In 
vergelijking met andere bedrijfstakken is het aantal 
ongevallen uiterst laag. 
 
SodM heeft een aantal initiatieven genomen om de 
toezichtlasten voor de industrie te verminderen. Een goed 
voorbeeld hiervan is de wijze van inspecteren. De dienst is 

de laatste jaren steeds meer projectmatig aan het 
inspecteren. Hierdoor kan er met veel minder inspecties 
veel effectiever toezicht worden uitgevoerd. 
 
Naast het uitvoeren van handhavingactiviteiten wordt de 
expertise van het SodM tevens ingezet voor het geven 
van adviezen over mijnbouwactiviteiten aan andere 
rijksoverheden en lagere overheden. In 2005 zijn er ruim 
125 adviezen uitgebracht aan het ministerie van 
Economische Zaken. Deze adviezen hebben betrekking 
op winningsplannen, sluitingsplannen, meetplannen, 
gebruik van chemicaliën, (mijnbouw)milieuvergunningen, 
enz. 
 
In 2004 en 2005 heeft de Inspecteur-generaal der Mijnen 
meerdere aanbevelingen gedaan om de opsporing en 
winning van delfstoffen in Nederland te bevorderen. 
Het gaat hier met name om het: 
 het verder verbeteren van het mijnbouwklimaat 
 het verminderen van de administratieve lastendruk 
 het verhogen van de vliegveiligheid boven de 

Noordzee. 
 
Er is in voorgaande jaren een goede aanzet gegeven om 
deze aanbevelingen uit te werken. Voor de meeste 
aanbevelingen zal het enkele jaren duren voordat ze 
volledig zijn uitgewerkt. Het komt er nu op aan deze 
aanbevelingen in de praktijk om te zetten. 
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1. Inleiding 
 
In dit jaarverslag wordt een relatie gelegd tussen de 
activiteiten van het SodM en het Strategisch 
beleidsplan 2002 � 2007, dat in 2001 is vastgesteld en 
in januari 2002 aan de Tweede Kamer is aangeboden. 
Eerst wordt in het kort het profiel van het SodM 
neergezet: missie, kerntaken en strategie. Vervolgens 
worden de activiteiten van het SodM belicht. Daarbij is 
een indeling gemaakt in onze twee kerntaken: 
handhaving en advisering. Handhaving komt in 
hoofdstuk 3 aan de orde. Advisering in hoofdstuk 5. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de samenwerking met 
andere inspectiediensten, kennisinstituten en collega-
diensten in het buitenland. 
De hoofdstukken 3 en 4 zijn volgens een vast stramien 
opgebouwd. Deze hoofdstukken hebben betrekking op 
de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige 
winning en bodembewegingen. Elk hoofdstuk begint 
met een paragraaf over bedreigingen, ongewenste 
gebeurtenissen en potentiële gevolgen. Vervolgens 
wordt aangegeven welke strategische keuzes wij 
hebben gemaakt om de kans op ongewenste 

gebeurtenissen te verkleinen of escalatie van die 
gebeurtenissen te voorkomen. Deze paragrafen zijn 
afkomstig uit het eerdergenoemde Strategisch 
beleidsplan 2002 � 2007. Vervolgens beschrijven we 
welke activiteiten we in 2005 hebben verricht, op grond 
van de strategische keuze die we gemaakt hebben. 
In hoofdstuk 5 zijn de advieswerkzaamheden van het 
SodM weergegeven. Vervolgens wordt een afzonderlijk 
hoofdstuk (hoofdstuk 6) gewijd aan aanbevelingen. Dat 
zijn aanbevelingen, die betrekking hebben op het 
bevorderen van opsporing en winning van delfstoffen in 
Nederland. Het jaarverslag sluit af met hoofdstuk 7 over 
de bedrijfsvoering en hoofdstuk 8 met een opsomming 
van voordrachten en publicaties. 
 
Tussen de hoofdstukken door hebben we enkele 
intermezzo's geplaatst, waarin interessante 
gebeurtenissen nader worden belicht. Zoveel mogelijk 
zijn de overzichten met feiten en cijfers opgenomen in 
de bijlagen. Bijlage L bevat een lijst met afkortingen. 
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2. Profiel Staatstoezicht op de Mijnen 
 
2.1 Missie 

De missie van het Staatstoezicht op de Mijnen luidt als 
volgt: 
 

'het zeker stellen dat de delfstofwinning op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd'. 

 
2.2 Visie 

'Het Staatstoezicht op de Mijnen wil een lerende 
organisatie zijn die gebaseerd op haar professionaliteit, 

transparantie en onafhankelijkheid een belangrijke 
bijdrage levert aan de beheersing van de risico's voor 

de veiligheid en gezondheid (intern én extern), het 
milieu, bodembewegingen en aan het optimaal gebruik 

van de aanwezige delfstoffen'. 
 
2.3 Kerntaken 

Het SodM ressorteert onder de Minister van 
Economische Zaken. De dienst heeft tot taak het 
toezien op het verrichten van verkenningsonderzoeken, 
op het opsporen en het winnen van delfstoffen en 
aardwarmte en op het opslaan van stoffen (artikel 127 
van de Mijnbouwwet). 
 
Deze taak valt uiteen in twee kerntaken: handhaving en 
advisering. Handhaving wordt zowel pro-actief (o.a. 
uitvoeren van inspecties) als preventief (door o.a. het 
eisen van een veiligheids- en 
gezondheidszorgsysteem) en reactief (optreden na een 
gebeurtenis) uitgevoerd. Vanwege het specifieke 
karakter van de delfstofwinning is het SodM 

aangewezen als handhaver voor nagenoeg alle wetten 
die van toepassing zijn op de delfstofwinning. De 
belangrijkste wetten zijn: Mijnbouwwet; Arbeidstijden- 
en Arbeidsomstandighedenwet en Wet milieubeheer. 
Als gevolg hiervan heeft het SodM drie opdrachtgevers, 
respectievelijk de Ministers van Economische Zaken 
(EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM). 
 
Onder de kerntaak 'advisering' vallen de wettelijke 
adviestaken richting Economische Zaken en een aantal 
andere functionarissen die in Algemene maatregelen 
van Bestuur wordt genoemd. Ook het gevraagd en 
ongevraagd adviseren over regelgeving valt onder 
'advisering'. 
 
Het organogram van het SodM is weergegeven in bijlage 
A. De omvang van het SodM bedroeg 43 fulltime-
equivalenten (fte�s). 
 
2.4 Strategie 

De delfstofwinning gaat enerzijds gepaard met risico's 
ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu en 
bodembewegingen (aardschokken en/of bodemdaling) 
en anderzijds met een aanzienlijk voordelig effect op de 
inkomsten van de staat en een betrouwbare 
gasvoorziening voor de Nederlandse burger. De diverse 
van toepassing zijnde wetten beogen de nadelige 
effecten te beperken, c.q. op een aanvaardbaar niveau 
te brengen en het voordelig economisch effect voor de 
samenleving als geheel (door een doelmatige winning) 
te optimaliseren. 

 
 

Voor een goed inzicht in het gebruik van het begrip 'risico' 1 hanteert het SodM het zogenoemde vlinderstrikmodel. 
 

ongewenste
gebeurtenissen

barrières I barrières II

bedreigingen calamiteiten 

GevolgzijdeOorzaak zijde 

ongewenste
gebeurtenissen

barrières I barrières II

GevolgzijdeOorzaak zijde 
   

                                                      
1 EU - 'Guidance on risk assessment at work': risk is the likelihood that the potential for harm will be attained under the 
conditions of use and/or exposure, and the possible extent. 
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Het SodM concentreert zich met name op die risico's 
die de veiligheid en de gezondheid van groepen van 
werknemers of omwonenden bedreigen. De nadruk van 
dit toezicht wordt gelegd op de barrières (I) aan de 
linkerkant, zonder de barrières (II) aan de rechterkant te 
verwaarlozen (zie figuur 2.1). 

Bij de beoordeling van risico's en de barrières (I en II) 
kiezen wij primair voor de kwalitatieve (effectgerichte-) 
benadering en gebruiken we de kwantitatieve 
(waarschijnlijkheids-) benadering voor het vergelijken 
van opties én (op het vasteland) voor de inpassing in de 
ruimtelijke ordening. 

 
 

De prioriteit bij het uitvoeren van de handhavingstaken wordt bepaald door een combinatie van de risico's en de mate 
van naleving. De volgende figuur maakt dat inzichtelijk: 
 

Prioriteiten stellen : Risicogerichte handhaving 

A Groot risico � onduidelijke naleving
B Groot risico �  goede naleving
C Klein risico � onduidelijke naleving
D Klein risico � goede naleving  

risico 

mate van naleving ° 

A B

C D

 
A: Toezicht heeft hier hoge prioriteit, hoge inspectiedruk met waar mogelijk �lik op stuk� interventie 
 
B: Toezicht heeft hier prioriteit, naleving stimuleren door inspectiedruk en betrekken van branchevereniging 
 
C: Toezicht incidenteel, focussen op overtreders, meer bekendheid geven aan betreffende regelgeving, inclusief 

stimuleren eigen voorlichtingsactiviteiten door branche 
 
D: Alleen actief reageren op klachten 

 

 
2.5 Balanced Scorecard 

Voor het besturen en beheersen van het SodM wordt 
gebruik gemaakt van de zogenaamde Balanced 
Scorecard (Bsc). De Bsc kent vier perspectieven van 
waaruit een organisatie haar doelstellingen en 
prestatienormen dient te ontwikkelen. Dit zijn: 
 vanuit het perspectief van de opdrachtgevers 
 vanuit het perspectief van de belangrijkste 

stakeholders 
 vanuit het perspectief van de interne organisatie en 

processen 
 vanuit het perspectief van leren en ontwikkelen. 

 
Een voordeel van de Bsc is het integrale beeld dat wordt 
gegeven. Door aandacht aan alle vier de perspectieven te 
geven, wordt voorkomen dat verbetering op één terrein ten 
koste gaat van een ander terrein. 
 

 
 
Voor het operationaliseren van de missie en visie in 
prestatienormen hebben we de strategische en tactische 
'Kritische Succes Factoren' (KSF-en) geïnventariseerd. 
Strategische KSF-en: zijn de meest essentiële elementen 
waarop de leiding van de departementen (de 
opdrachtgevers en de 'eigenaar') moeten letten bij de 
beoordeling van het functioneren van het dienstonderdeel. 
Tactische KSF-en zijn die elementen die steeds in de gaten 
worden gehouden om te zorgen, dat invulling wordt 
gegeven aan de opdracht van de organisatie. 
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Het hieronder opgenomen schema geeft een overzicht van de strategische- en tactische KSF-en, die voor het SodM van 
toepassing zijn. 
 

Visie 
SodM wil een lerende organisatie zijn die gebaseerd op haar professionaliteit, 
transparantie en onafhankelijkheid een belangrijke bijdrage levert aan de 
beheersing van de risico's voor de veiligheid en gezondheid (intern en extern), het 
milieu, bodembewegingen en het optimaal winnen van de aanwezige delfstoffen. 

 
 

 
 

 
2.6 Realisatie doelstellingen 

In bijlage B zijn overzichten opgenomen per genoemd 
perspectief met daarin de KSF-en, doelstellingen, 
prestatienormen en streefwaarden, met daar waar 
mogelijk de gerealiseerde waarden en is een 
kleurencode gehanteerd om informatie te geven over 
de mate van realisatie. 
De betekenis van de gebruikte kleuren is als volgt: 
 

Kleur Status Aantal 
groen afgerond, streefwaarde gehaald 59 
geel wordt in 2006 gerealiseerd of 

wacht op actie derden 4 

rood niet uitgevoerd of streefwaarde 
niet gehaald 2 

 
Geconcludeerd kan worden dat ruim 90% van de in het 
Strategisch beleidsplan 2002-2007 opgenomen 
prestatienormen zijn gehaald. Hieronder zijn de 
afwijkingen toegelicht: 
 
 
 
 

 
 Pilot elektronische aanvraag beschikkingen: Deze 

pilot is uitgesteld, mede vanwege de overdracht 
van ICT-taken naar EZ-kerndepartement; 

 Percentage medewerkers met een actueel 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP): streefcijfer 
90%; gerealiseerd 54%. Als gevolg van instroom, 
achterstand bij actualisatie en relatief veel oudere 
medewerkers; 

 Bepaling van de gewenste mate van naleving van 
VROM en SZW regelgeving heeft door die 
ministeries (nog) niet plaatsgevonden; 

 Driehoeksoverleg EZ-EM, SodM en Officier van 
Justitie (OvJ): geplande aantal vergaderingen is 
niet gehaald, omdat er onvoldoende aanleiding 
was om bijeen te komen;  

 Geoptimaliseerd informatiesysteem: invoering 
Atl@s is vertraagd. Wordt nu in fasen in gebruik 
genomen; 

 Meting energieverbruik kan in het huidige pand niet 
apart van het CBS worden gemeten. 

 
Bijlage C geeft informatie over de processen en 
producten van SodM per 31 december 2005. 

 

Strategische KSF-en 
1. maatschappelijk effect (dat wat is beoogd met het beleid) 
2. onberispelijk imago 
3. beheersing van de middelen 

als wij slagen wat krijgt onze 
opdrachtgever te zien?  

Tactische KSF-en 
om onze missie en visie te 
verwezenlijken wat moeten de 
belangrijkste stakeholders 
dan te zien krijgen? 

1. kwaliteit 
2. gezagspositie 
3. kennis delen 
4. participeren 

om de belangrijkste 
stakeholders adequaat te 
bedienen waarin moeten wij 
dan uitblinken? 

5. optimale bedrijfsvoering 
6. interne VGM-zorg 

om missie en visie te 
verwezenlijken hoe moet de 
organisatie dan leren en 
ontwikkelen? 

7. op actie gerichte cultuur 
8. ontwikkeling 
9. communicatie 
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3. Handhaving 
 
3.1 Inleiding 

Het SodM heeft in het Strategisch beleidsplan 2002-2007 het vlinderstrik model (zie hoofdstuk 2) gebruikt voor het in 
kaart brengen van risico's. Vervolgens zijn in het beleidsplan strategische keuzes gemaakt om de geïdentificeerde 
risico's te reduceren. In dit hoofdstuk wordt voor elk van de aspecten (veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning 
en bodembewegingen) aangegeven welke bedreigingen worden onderkend, welke ongewenste gebeurtenissen kunnen 
plaatsvinden als de barrières niet werken of onvoldoende zijn en wat de potentiële gevolgen zijn als de maatregelen 
falen. Vervolgens worden onze strategische keuzes vermeld. Daarna wordt aangegeven tot welke activiteiten deze 
keuzes in 2005 hebben geleid. 
 
In bijlage D is een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten van de mijnbouwsector in het jaar 2005. 
 
3.2 Veiligheid 

3.2.1 Bedreigingen, ongewenste gebeurtenissen, potentiële gevolgen 
 
In onderstaand overzicht worden de mogelijke bedreigingen van de veiligheid aangegeven met de daarbij behorende 
ongewenste gebeurtenissen en potentiële gevolgen. 
 
Nr Bedreigingen Ongewenste gebeurtenis Potentiële gevolgen 
V1 van de veiligheid van meerdere 

werknemers en/of omwonenden 
(externe veiligheid) 

vrijkomen van brandbaar en/of 
explosief medium 

blowout, brand, explosie of 
combinatie daarvan, meerdere 
doden/gewonden  

V2 idem verlies van de integriteit van de 
constructie 

instorten, omvallen van de 
installatie of delen daarvan, 
meerdere doden/gewonden 

V3 idem transportincident bij offshore 
mijnbouwinstallaties (helikopter te 
water of op het platform gevallen 
helikopter) 

brand, meerdere doden/gewonden 

V4 van de veiligheid van de individuele 
werknemer 

onveilige handeling of situatie lichamelijk letsel of overlijden 

 
3.2.2 Strategische keuzes 
 
 Het toezicht focussen op risico's, en met name op 

die risico's die de veiligheid van groepen van 
werknemers of omwonenden bedreigen; 

 De nadruk van dit toezicht leggen op de barrières 
(I) aan de linkerkant, zonder de barrières (II) aan 
de rechterkant te verwaarlozen; 

 Bij de beoordeling van risico's en de barrières (I en 
II) kiest de dienst primair voor de kwalitatieve 
(effectgerichte-) benadering en gebruikt de 
kwantitatieve (waarschijnlijkheids-) benadering 
voor het vergelijken van opties én (op het land) 
voor de inpassing in de ruimtelijke ordening; 

 Uit een oogpunt van efficiency en effectiviteit 
worden de toezichtsactiviteiten zoveel mogelijk 
integraal (dus in ieder geval Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu tegelijkertijd meenemen) en 
multidisciplinair (boortechnici, productietechnici en 
engineers) uitgevoerd; 

 Bij de beoordeling van de zorgsystemen van de 
mijnondernemingen en de bedrijfsinterne audits het 
aspect gezondheid extra aandacht geven; 

 Vanaf 1 januari 2003 extra aandacht besteden aan 
de inzet en kwaliteit van Arbo-diensten die moeten 
worden geëngageerd door de mijnondernemingen. 

 
 
 
 
 

3.2.3 Activiteiten in 2005 
 
3.2.3.1 V1: Vrijkomen van brandbaar of explosief 

mengsel 
 
Verificatie vg-documenten 
Gedurende 2005 heeft SodM 70 vg-documenten 
(veiligheids- en gezondheidsdocument) beoordeeld. 
Dertig documenten waren gerelateerd aan het 
mijnbouwkundig proces �boren�. Het betrof dan een 
�locatie specifiek vg-document� meestal in combinatie 
met een �bridging document�. Verder zijn er 11 vg-
documenten �gedetailleerd ontwerp, opstarten en 
gebruik� ingediend voor zowel vaste als mobiele 
installaties. Op tien locaties zijn er grote constructie 
werkzaamheden uitgevoerd waarvoor SodM de vereiste 
vg-documenten in combinatie met �bridging 
documenten� heeft ontvangen. Er werden tien vg-
documenten �addendum gebruik�. Het betrof hier de 
periodieke actualisatie van de bestaande 
vg-documenten voor mijnbouwwerken. Om de 
administratieve lasten voor de mijnondernemingen te 
minimaliseren wordt de beoordeling van de 
vg-documenten in workshopverband uitgevoerd. In 
2005 is er vooral tijd besteed aan de voorbereiding van 
de workshops die voor 2006 zijn gepland. 
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Intermezzo: concurrent operations veilig uitgevoerd 
 
Onderstaande foto toont een zeldzame combinatie van activiteiten op en om de mijnbouwinstallatie K18 �Kotter� van de 
mijnonderneming Wintershall Noordzee B.V. Op de foto zijn links en rechts van het Kotter platform booreilanden te zien 
die het Kotter olieveld 'nieuw leven inblazen'. Het Kotter olieveld produceert al sinds 1985 olie. In 1997 was de 
voormalige eigenaar voornemens het Kotter platform te verwijderen vanwege de sterk teruggelopen productie. Clyde 
Petroleum, inmiddels overgenomen door Wintershall, zag echter voldoende mogelijkheid om het veld in productie te 
houden. Door de overname van Clyde werd de bestaande infrastructuur behoed voor verwijdering en kon een vervolg 
gegeven worden aan het planmatig beheer van de olieproductie. In de afgelopen 5 jaar is de olieproductie gedaald tot 
zo'n 1100 barrels per dag (1 barrel is ongeveer 159 liter) in het begin van 2005. Het olieveld kreeg een nieuwe impuls in 
2005. In dat jaar werden twee booreilanden gemobiliseerd om tegelijkertijd werkzaamheden in de bestaande putten uit te 
voeren. Door het uitdiepen van een bestaande put in een andere productieve laag en het �sidetracken� van een defecte 
put steeg de productie naar een niveau van zo'n 3000 barrels per dag. Wintershall probeert hiermee de levensduur van 
het Kotter veld te verlengen tot aan 2010. 
 

 
Twee booreilanden aan weerszijde van het platform KOTTER (Wintershall) (foto: Fotostudio Honing) 

 
Voordat een mijnonderneming aan een dergelijke operatie begint, wordt deze heel goed voorbereid. Belangrijk hierbij zijn 
onder andere het putontwerp, het werk/boor programma, verschillende vg-documenten, noodplannen en het inhuren van 
een competente booronderneming. Omdat er sprake is van grote risico�s bij het gelijktijdig produceren van olie/gas en 
het boren van een boorgat moet er goed nagedacht worden hoe deze risico�s effectief beheerst kunnen worden. Daartoe 
worden ondermeer concurrent operations- en bridgingdocumenten opgesteld. Aan de hand van onder andere deze 
documenten volgt het SodM deze operaties kritisch. Zodoende kan eventueel worden ingegrepen als de veiligheid of het 
milieu in geding komen. 
 
 
Papier en praktijk 
Naast het vg-document zelf blijft het van het grootste 
belang dat de barrières, die volgens het vg-document 
geïmplementeerd zouden moeten zijn, daadwerkelijk 
aanwezig zijn en functioneren. Dit wordt geverifieerd 
tijdens de verschillende inspectieprojecten zoals 
opgenomen in het handhavingsplan. Zowel de 
toezichthouder als de mijnonderneming moet alert 
blijven om zeker te stellen dat ongewenste 
gebeurtenissen, zoals brand en explosie, worden 
voorkomen. Als deze dan toch onverhoopt plaatsvinden 
moeten er genoeg adequate barrières in plaats zijn om 
verdere escalatie uit te sluiten. Een tweetal projecten 
die de dienst in dit kader heeft uitgevoerd waren het 
inspectie project �gaslekkages� en het inspectieproject 
�onderhoud�. 
 
 

Project gaslekkages
In 2004/2005 is er een verificatieproject �gaslekkages� 
uitgevoerd. Hierbij is nagegaan of aan de wettelijke 
bepalingen uit de arbeidsomstandigheden- en 
mijnbouwwet ten aanzien van het voorkomen van 
gaslekkages werd voldaan. Voor de E&P-industrie (olie- 
en gas winning) vormen gaslekkages een altijd 
aanwezige bedreiging met als ergste voorbeeld de 
Piper Alpha ramp van 1988. In het algemeen kan 
worden gesteld dat zowel de werkgevers als de 
werknemers zich terdege bewust zijn van de gevaren 
bij eventuele gaslekkages en dat het onderwerp continu 
een punt van aandacht is. De bevindingen en 
aanbevelingen van dit project zijn te vinden op onze 
website www.sodm.nl. Daartoe is op 6 september 2005 
een vg-informatiebulletin geplaatst. 
Eén van de aanleidingen het project uit te voeren was 
het steeds lagere aantal meldingen van gaslekkages. 
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Er bleek onduidelijkheid te zijn t.a.v. welke gaslekkages 
wel en niet gerapporteerd zouden moeten worden. 
Inmiddels is er een duidelijke richtlijn afgesproken. 
Deze richtlijn is ook met onze internationale IRF 
handhavingspartners afgestemd. Eind 2005 blijkt dat er 
gedurende het jaar een drietal grote en 14 significante 
gasontsnappingen hebben plaatsgehad. Sinds 2000 is 
er een opwaartse trend van het aantal significante en 
grote gaslekkages (zie bijlage H). Met de industrie is 
ondertussen afgesproken dat zij in NOGEPA verband 
opvolging zullen geven aan onze aanbevelingen. 
 
Inspectieproject onderhoud installaties 
In 2005 is het inspectieproject �onderhoud installaties� 
uitgevoerd. Slecht onderhoud heeft meestal tot gevolg 
dat de integriteit van de installatie wordt aangetast en 
dat de ongewenste gebeurtenis �vrijkomen van 
brandbaar en/of explosief medium� hierop kan volgen. 
Dit project sluit daarom nauw aan op het 
inspectieproject �gaslekkages�. Omdat op land meestal 
de mijnbouwwerken onbemand geopereerd worden en 
de beheersing van externe veiligheidsrisico�s van 
mijnbouwwerken op het land door de dienst wordt 
toegezien door het uitvoeren van �BRZO en PBZO� 
inspecties, is het project vooral uitgevoerd op bemande 
mijnbouwinstallaties (offshore). De laatste jaren is er 
een trend waarneembaar dat er tijdens het uitvoeren 
van onderhoudstaken meer ongevallen met zwaar letsel 
plaatsvinden. Daarom zijn er in dit project ook 
verschillende aspecten meegenomen die tot deze 
ongevallen hebben bijgedragen. In het algemeen kan 
gesteld worden dat zowel de werkgevers als de 
werknemers zich terdege bewust zijn van enerzijds het 
belang van onderhoud aan installaties om ongewild 
vrijkomen van brandbaar en explosief mengsel te 
voorkomen en anderzijds de gevaren tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. Men is continu bezig met 
het nemen van initiatieven ter verbetering van de 
controle over de veiligheid op de arbeidsplaats. 
Gedurende het project zijn er geen overtredingen of 
strafbare feiten geconstateerd. Wel zijn er een veertigtal 
bevindingen gedaan die opgevolgd dienen te worden. 
Bij niet opheffen of bij herhaling zal de dienst een 
handhavingtraject starten. Verder zijn er meer dan 300 
bevindingen die nadere aandacht behoeven in het 
kader van het continue verbeter principe. In het 
algemeen kan gesteld worden dat industriebreed de 
volgende onderwerpen meer aandacht behoeven: 
 
1. Verankering van veiligheidskritische elementen 

en prestatienormen in het 
onderhoudsmanagementsysteem; 

2. Identificatie van vgm-gevaren, specifiek tijdens 
onderhoudswerkzaamheden en verbetering van 
het toezicht tijdens onderhoud; 

3. Identificatie en opvolging van tijdelijke reparaties; 
4. Ontwerp en functioneel testen van HVAC 

firedampers in accommodatie, inclusief rook- & 
gasdetectie in de inlaatkanalen; 

5. De beschikbaarheid en prestatie van 
brandblussystemen te allen tijde waarborgen. 

 
De bevindingen en aanbevelingen van dit project zullen 
begin 2006 in een vg-informatiebulletin op onze website 
www.sodm.nl worden gepubliceerd. 
 
Ongeval met dodelijke afloop n.a.v. het vrijkomen 
van een explosief mengsel 
Op een mijnbouwwerk heeft zich in mei 2005 een 
explosie voorgedaan. De directe oorzaak van de 

explosie waren laswerkzaamheden op een met water 
en aardgascondensaat gevulde tank. De onderliggende 
oorzaak was onder andere een communicatiestoornis 
tussen de opdrachtgever en de ingehuurde aannemers. 
Bij de explosie zijn twee werknemers van 
onderaannemers omgekomen en heeft een derde 
werknemer ernstige brandwonden opgelopen. De 
laswerkzaamheden werden uitgevoerd om een leiding 
te installeren voor het afvoeren van 
aardgascondensaatdampen uit de tank naar een nieuw 
te installeren compressor. Direct na het ongeval is het 
SodM in samenwerking met de Arbeidsinspectie en de 
politie gestart met een strafrechtelijk onderzoek. 
Aandachtspunten hierbij waren de toedracht en de 
oorzaak van het ongeval en of hierbij sprake was van 
een overtreding van wettelijke bepalingen. De 
mijnonderneming heeft in oktober 2005 haar interne 
onderzoek afgesloten en de resultaten hiervan breed 
verspreid. De mijnonderneming doet hierin een hele 
reeks verbetervoorstellen om dergelijke gebeurtenissen 
in de toekomst te kunnen vermijden. Het strafrechtelijk 
onderzoek wordt in februari 2006 afgerond en verdere 
stappen zullen worden ondernomen door het Openbaar 
Ministerie (OM) te Groningen. Onder andere naar 
aanleiding van dit ongeval geeft SodM in 2006 extra 
aandacht aan de wijze waarop de werknemers op de 
werkplek met werkvergunningen en de daarin 
opgenomen veiligheidsmaatregelen omgaan. 
 

 
Een tragisch ongeval op een mijnbouwwerk (foto SodM) 
 
Beoordelen van bedrijfsinterne vg-audits 
mijnondernemingen 
SodM heeft in 2005 een project geïnitieerd, gericht op 
metatoezicht, om de effectiviteit van de door de 
ondernemingen gehouden interne audits te beoordelen. 
Dit project is het vervolg van een voorgaand project uit 
2003 waaruit was gebleken dat het systeem van 
ondernemingsinterne audits nog verbeterd kon worden. 
Bij elke afzonderlijke mijnonderneming heeft in 2005 
opnieuw een beoordeling plaatsgevonden van het door 
de ondernemingen geïmplementeerde systeem voor de 
uitvoering van interne audits. Als richtlijn is hiervoor de 
norm NEN-EN-ISO 19011;2002 gebruikt. 
Uit het project is naar voren gekomen dat de meeste 
ondernemingen een voldoende systeem van auditen 
hebben ingevoerd. Een aantal ondernemingen dient 
nog te verbeteren tot het in de norm vastgelegde niveau 
van auditen. Ook zijn nog niet altijd alle bevindingen 
voldoende opgevolgd, die naar voren kwamen uit het 
SodM project 2001-2003. De ondernemingen hebben 
nu, op basis van de individuele rapportages met 
bevindingen per onderneming, moeten aangeven welke 
maatregelen zij hebben ondernomen om de 
geconstateerde bevindingen op te heffen. SodM zal de 
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resultaten gebruiken bij vervolginspecties. Naast de 
individuele rapportages is een generieke rapportage 
opgesteld zodat alle ondernemingen konden worden 
vergeleken (benchmark). Onze conclusie is, dat dit 

project er toe heeft bijgedragen dat het proces auditing 
(weer) sterk onder de aandacht bij de ondernemingen is 
gekomen.

 
 
Intermezzo: de langste put die ooit in Nederland geboord werd 
 
In augustus 2005 nam Total Exploratie en Productie Nederland de langste put (8176 m) ooit geboord in Nederland in 
gebruik. De put (K5-EC5) werd geboord vanaf het gasproductieplatform K5-EC naar het 6,5 km verderop, op een diepte 
van 3,5 km, gelegen gas reservoir. 
K5-EC5 is echter niet de diepste put, maar wel de langste, gemeten langs het boorgat. De diepte van 3500 meter is 
bepaald niet ongewoon, maar juist de horizontale �step out� van 6,5 km maakt deze put bijzonder. Het boorgat valt dan 
ook in de categorie �Very Extended Reach�. Verschillende alternatieven, zoals een schuin geboord gat vanaf de dichtst 
bijzijnde satelliet, of een verticaal gat met een subsea wellhead en dan met een pijpleiding naar een onbemande 
satelliet-platform of, een verticaal gat vanaf een geheel nieuw onbemand satellietplatform, zijn bestudeerd. Uit de studie 
bleek dat Extended Reach Drilling vanaf een bestaand gasproductie platform de goedkoopste oplossing is om kleine 
gasvoorkomens, die voor de gasproductie slechts een put nodig hebben, te ontwikkelen. Ook bleek deze manier van 
ontwikkelen duidelijk minder effect te hebben op het milieu. Er hoeft geen pijpleiding gelegd te worden op de zeebodem. 
Dit betekent dat er ook geen gleuf gemaakt hoeft te worden om de pijpleiding er in te leggen. 
Door toepassing van Extended Reach Drilling wordt het risico van schade aan de pijpleidingen door vissersboten 
vermeden. Wel vereist dit soort boren een zeer zorgvuldige voorbereiding. Vooral het horizontale gedeelte vergt een 
andere aanpak. Het verwijderen van het boorgruis is een continue zorg. Niet voldoende verwijderen van boorgruis kan 
leiden tot het vast komen te zitten van de boorpijp hetgeen tot veiligheidsrisico�s kan leiden. Bovendien is er een 
zwaarder booreiland met zwaarder equipment voor nodig. Total heeft bewezen dat deze problemen met succes, door 
middel van een goede planning en een goede samenwerking tussen alle onderaannemers, overwonnen kunnen worden. 
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3.2.3.2 V2: Verlies van integriteit van de constructie 
 
Beoordeling technische integriteit 
mijnbouwinstallaties 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal mijnbouwinstallaties op 
het Nederlandse continentale plat geplaatst. In het kader 
van het ontwikkelen van kleine velden worden er steeds 
meer onderwatergeplaatste mijnbouwinstallaties 
geïnstalleerd (subsea completions). In 2005 zijn dit er 3, 
terwijl er 4 platforms zijn geplaatst, waarbij in twee 
gevallen gebruik is gemaakt van eerder verwijderde 
topsides. Ook dit jaar zijn de mijnbouwinstallaties weer 
onderworpen aan inspecties van met name de 
onderwaterconstructie om de integriteit hiervan te 
verifiëren. Deze inspecties worden uitgevoerd door duikers 
of met behulp van ROV�s (Remote Operated Vehicle) en 
beoordeeld door deskundige instellingen, zoals Lloyds, 
Bureau Veritas en Det Norske Veritas. Er zijn weer een 
aantal installaties bijgekomen die hun ontwerpleeftijd 
hebben bereikt en in aanmerking komen voor een nader 
onderzoek door een deskundige instelling om verlenging 
van hun levensduur te krijgen. In 2006 zal door middel van 
een handhavingsproject �Integriteit Mijnbouwinstallaties� 
door SodM onder meer aandacht aan dit aspect worden 
gegeven. 
Om dit inzichtelijk te maken is in bijlage I een grafiek 
opgenomen waarin de leeftijdsopbouw van de platforms 
op het Nederlandse continentale plat zijn aangegeven. 
 
Gasput verzakking 
Gedurende het verslag jaar rapporteerde een 
mijnonderneming dat één van de gasputten op een 
offshore productieplatform 40 cm was verzakt. De 16" 
uitlaat afsluiters van de 'casing head housing' waren 
verbogen doordat ze kwamen te steunen op de 30" 
onderliggende conductorpijp. Dit voorkwam verdere 
zakking. Onderzoek met behulp van een boroscoop en 
�eddy current� om de wanddikte te meten wees uit dat de 
16" casing van de verzakte put het door corrosie begeven 
had. Nader onderzoek wees uit dat er geen corrosie was 
in de 16" casing en conductor in de andere putten op het 
platform. De corrosie in de 16" casing in verzakte put was 
opgetreden ter hoogte van het water vloeistof niveau in de 
30" x 16" conductor. Waarom in de andere putten geen 
corrosie werd gevonden is onbekend. Om corrosie te 
voorkomen heeft de mijnonderneming het water in de top 
4 tot 6 m vervangen door lijnzaad olie, zodat het water in 
de annulus van de zuurstof van de lucht wordt geïsoleerd. 
Hierna heeft de mijnonderneming met instemming van het 
SodM de drie niet verzakte putten weer opgestart. De 
verzakte put blijft voorlopig ingesloten. Onderzocht wordt 
wat de beste vervolgstappen zullen zijn. In ieder geval 
heeft de mijnonderneming een campagne gestart om de 
wellhead dragende casing van ongeveer 250 putten op de 
Noordzee op corrosie te controleren. Daarnaast heeft zij 
haar collega mijnondernemingen haar ervaring met de 
putverzakking door middel van een veiligheidsbulletin en 
later tijdens een NOGEPA overleg geïnformeerd. SodM 
heeft haar NSOAF en IRF partners ook geïnformeerd. 
 
Freefall lifeboats 
In Noorwegen zijn in 2005 gebreken aan het licht gekomen 
bij het testen van freefall lifeboats. Hierbij werd 
geattendeerd op de noodzaak voor adequate ontwerp - en 
fabricage eisen in combinatie met grondige inspecties en 
uitgevoerd onderhoud. 
 
 
 

Twee onafhankelijke gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden, te weten: 
1. ontwerp en fabricage afwijkingen in een bepaald type 

freefall reddingsboot 
2. inspecties van een aantal conventionele davit 

gelanceerde reddingsboten heeft uitgewezen, dat er 
bij meerdere boten barsten in het dak ontstonden 
nadat zij in het zeewater kwamen. 

Door SodM is hierop een veiligheids- en gezondheids 
informatiebulletin naar de mijnondernemingen gestuurd 
waarbij zij zijn geadviseerd om indien nodig, hun 
onderhoud- en inspectiesystemen en procedures te 
herzien om te verifiëren dat de continue beschikbaarheid 
van reddingsboten is gegarandeerd (zie het vg-informatie 
bulletin �ontwerp, inspectie en onderhoud van 
reddingsboten� 05/05 van december 2005). Daarnaast zijn 
de classificatiebureaus die de reddingsboten certificeren 
van deze feiten op de hoogte gebracht en verzocht alert te 
zijn op deze problemen en in een vroeg stadium reeds 
actie ter voorkoming van deze mogelijke ontwerpfouten te 
ondernemen. Eén van de mijnondernemingen heeft reeds 
opvolging gegeven aan deze aanbevelingen bij het 
bestellen van een nieuwe freefall lifeboat. 
 
Aanvaringsrisico 
De afgelopen jaren zijn er een reeks van incidenten 
geweest waarbij schepen risico van schade en in een 
aantal gevallen daadwerkelijke schade aan offshore 
productieplatformen en pijpleidingen hebben toegebracht. 
In een aantal gevallen waren vissersschepen betrokken en 
werd er schade aan pijpleidingen of aan de substructuur 
van platforms aangebracht.  In 2001 heeft een vrachtschip 
het onbemande platform P12-C �total loss� gevaren. Het 
resultaat was dat naast het moeten afschrijven van een 
platform ook een nabij gelegen marginaal gasveld niet 
meer in productie genomen kon worden. Hieronder een 
overzicht van de incidenten met schade offshore in 
Nederland: 
 

Jaar MBI Incident/Schade soort 
2000 L10-AP bracing van jacket 
2000 L5-FA-1 bracing van substructuur 
2001 P12-C total loss platform & gasveld 
2001 P15F NW poot van platform 
2001 Q4-A pijpleiding 
2002 Q4-10 wellhead dome verdwenen 
2002 K8-FA-2 umbilical 
2002 F2-A pick up line 
2002 K-1-A bracing van jacket 
2002 Q1 Halfweg NW poot van platform 
2003 K12-G NW poot van platform 
2004 L10-PM NO poot van platform 
2005 G14-a/G17d pijpleiding 
2005 K2 side tap van een pijpleiding 

 
De gevolgen van een aanvaring kunnen echter veel erger 
zijn dan materiële schade. Zo resulteerde een aanvaring 
van een diving support vessel (om een gewonde persoon 
te evacueren) met een olieproductie platform in juli 2005 
offshore India in de totale vernietiging van het olieplatform 
en het naastliggende boorplatform (zie foto�s). 
Tweeëntwintig mensen verloren daarbij hun leven. De 
dienst heeft de mijnondernemingen verzocht om nogmaals 
na te gaan of alle �risers� van de mijnbouwinstallaties 
afdoende zijn beschermd. Verder wordt dit aspect als 
aandachtspunt meegenomen bij onze offshore inspecties. 
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Een platform offshore in India juli 2005 (foto: 
http://www.taproot.com/blog/OilPlatFire.PPT) 

 
Het aanvaringsrisico is in de reddingsanalyses van de 
mijnondernemingen geïdentificeerd. Zij hebben besloten 
als preventieve maatregel het in de scheepvaart gebruikte 
AIS-systeem (Automatic Identification System) op 
verschillende mijnbouwinstallaties te installeren. 
Ondertussen is de status van de offshore AIS base 
stations als volgt: 
 
 5 op NAM platformen (L09-FF1, K14-FA-1C, F3-FB-1, 

K08-FA-1, L05-FA-1) zullen op 15 april 2006 
operationeel zijn; 

 3 op Gaz de France platformen (K2b-A, G17d-A, D15) 
zullen op 15 april 2006 operationeel zijn; 

 1 op EuroPlatform van RWS zal op 1 juli 2006 
operationeel zijn; 

 1 op het de Ruyter platform van Petro-Canada zal op 
1 januari 2007 operationeel zijn; 

 1 in het noorden van het Nederlands Continentaal Plat 
A12 eind 2007. 

 
Tevens zijn de volgende mijnbouwinstallaties uitgerust met 
AIS: 
 5 op Total platformen F15-A, K5-CC, K6-CC, L7-CC, 

L4-A; 
 1 op het BP-platform Rijn C. 

 
De AIS systemen zijn reeds in bedrijf. Total volgt schepen 
via de controle kamer in Den Helder en BP via de controle 
kamer op de PGI Alkmaar. Het AIS is een Europese 
verplichting voor schepen met een tonnage groter dan 300 
ton. Dat betekent dat de visserschepen nog niet met AIS 
zijn uitgerust. Bij de EU is een voorstel in behandeling om 
AIS ook op schepen < 300 ton verplicht te stellen. 

Daarmee zouden ook visserschepen met AIS worden 
uitgerust. 
 
AIS wordt vanuit de centrale controle kamer van het 
Kustwachtcentrum te Den Helder gevolgd. De 
mijnondernemingen monitoren dit ook afzonderlijk. Het 
systeem heeft reeds diverse malen actie geïnitieerd en 
middels radio communicatie de schepen kunnen 
aanspreken, waarna er van koers veranderd werd. Via de 
branche organisatie van de visserij is het bovengenoemde 
risico meerdere malen aan de betrokkenen kenbaar 
gemaakt. Desondanks komt het nog steeds voor dat een 
vissersschip artikel 43 van de Mijnbouwwet overtreedt 
(verbod zich binnen de 500 m veiligheidszone rond 
mijnbouwinstallaties te bevinden). Het SodM heeft dit met 
het OM te Amsterdam besproken. Tevens is het in PKHN 
verband besproken. 
 
3.2.3.3 V3: Transportincidenten bij offshore 

mijnbouwinstallaties 
 
Reddingsanalyse 
In de afgelopen jaren is door de mijnondernemingen 
gewerkt aan verbeteringen in het reddingstraject met het 
doel iedere werknemer op de Noordzee onder alle 
omstandigheden een redelijke kans op redding te geven. 
Gedurende 2005 zijn de meeste uitstaande actiepunten 
(o.a. het installeren van nieuwe beter uitgeruste 
reddingsboten, extra dompelpakken en het industriebreed 
gebruik van PLB�s, introduceren van een weather policy, 
airpocket plus ed.) afgerond. Dit zal in een vervolgproject 
�Redding en Calamiteiten� in 2006 worden geverifieerd. De 
door Bristow beheerde reddingshelikopter, die sinds 
oktober 2003 op vliegveld De Kooy in Den Helder is 
gestationeerd, levert een zeer grote bijdrage aan de 
verbeterde kansen op tijdige redding van de offshore-
werkers. Om zeker te zijn dat dit in de praktijk volgens de 
plannen zal verlopen wordt deze helikopter geregeld 
ingezet bij oefeningen die door de mijnondernemingen 
worden uitgevoerd (zie foto hieronder). In 2006 zijn 
verschillende mijnondernemingen van plan nieuwe �crew 
change� helikopters in te gaan zetten die voldoen aan de 
laatste stringente eisen van de EASA (European Air Safety 
Agency). 

 

 
De Bristow reddingshelikopter in actie tijdens man-overboord oefening bij het J6-Alpha platform van CH4  (foto: SodM) 
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3.2.3.4 V4: Onveilige handelingen of situaties 
 
Toezicht op naleving van 
Arbeidsomstandighedenwetgeving 
In 2005 zijn er door SodM 93 inspecties uitgevoerd 
waarin de Arbeidsomstandighedenwetgeving is 
meegenomen. De dienst doet dat projectmatig en 
neemt daarbij integraal veiligheid, gezondheid en milieu 
aspecten mee. De onderwerpen gaslekkages, 
onderhoud installaties en blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen kwamen aan de orde. Op basis van deze 
inspecties zijn 48 bevindingenbrieven uitgegaan. 
Daarvan waren er 36 zogeheten 
waarschuwingsbrieven, met daarin een termijn om 
beboetbare feiten op te heffen. 
In bijlage F is een overzicht gegeven van het aantal 
arbeidsongevallen over de afgelopen tien jaar.  
Gedurende 2005 hebben zich één incident voorgedaan 
met dodelijke afloop. Hierbij zijn twee doden gevallen 
en liep één persoon ernstige brandwonden op. SodM 
heeft in samenwerking met de Arbeidsinspectie (AI) een 
onderzoek ingesteld. Het proces-verbaal zal begin 2006 
afgerond worden. Daarnaast vond er een drietal 
ernstige ongevallen plaats. Naar aanleiding daarvan 
heeft de dienst drie ongevalsboeterapporten en één 
proces-verbaal opgesteld (zie intermezzo over 
arbeidsomstandigheden, voorbeelden 2 en 3). 
 
Uit onderzoek van SodM van verschillende ernstige 
ongelukken die in 2005 hebben plaatsgevonden, komen 
de volgende gemeenschappelijke oorzaken naar voren: 
 onvoldoende bewust dat vooral routinematig werk 

risico�s met zich meebrengt 
 routinematig behandelen van werkvergunningen 
 te weinig tijd besteedt aan taak risico analyses 

 te weinig toezicht op de werkzaamheden (op alle 
niveaus in het veld en op kantoor) 

 onvoldoende alert bij wijziging van werkplannen of 
personeel 

 niet over de juiste kennis beschikken 
 onvoldoende gevaren inschatten tijdens 

werkzaamheden 
 onbekendheid met instructies 
 onvoldoende voorlichting van personeel 

 
Samenvattend kan worden gesteld dat de 
voorbereiding, de communicatie en het toezicht beter 
moet. De dienst zal deze leerpunten bij haar 
inspectieprojecten meenemen. Daarnaast wordt er in 
samenwerking met de industrie naar 
verbetermogelijkheden gezocht. Hiertoe wordt in 2006 
een NOGEPA/SodM werkgroep �gedrag� ingesteld. 
 
Naleving Arbeidsomstandighedenwetgeving in 
onderaardse kalksteengroeven 
In de Cannerberg (Bosberg), waar voorheen een NAVO 
commandocentrum gevestigd was, vindt ondergronds 
asbestsanering en afgraving van aanwezige 
stortlocaties van en in het gangenstelsel plaats. 
In 2005 is er een dodelijk ongeval in de Cannerberg 
gebeurd (zie intermezzo over arbeidsomstandigheden, 
voorbeeld 1). Omdat dit dodelijk ongeval niet 
plaatsvond bij activiteiten die onder de Mijnbouwwet 
vallen, is dit ongeval niet opgenomen in de 
ongevalstatistiek van 2005.  
 
SodM houdt toezicht op de stabiliteit van de 
mergelgangen. In 2005 heeft een externe ter zake 
deskundige diverse rapporten over de stabiliteit van 
nieuw af te graven stortplaatsen in de Cannerberg 
uitgebracht. 

 
Intermezzo: werkzaamheden onder overdruk 
 
Handhavingproject Duiken 
In 2003 zijn artikelen voor �werkzaamheden onder overdruk� in de mijnwetgeving komen te vervallen en opgenomen in 
de arbowetgeving. Dit had onder meer tot gevolg dat de vergunningsplicht voor duikarbeid is vervangen door een 
meldingsplicht. Bij mijnbouwgerelateerde duikarbeid moet naast deze melding tevens informatie over de veiligheids- en 
gezondheidsrisico�s van de duiklocatie worden verstrekt. Om het toezicht op duikactiviteiten op een uniforme wijze uit te 
voeren is conform het handhavingsplan in 2004 het project �Duiken� gestart. Het betreft een doorlopend project waarbij 
naast verificatie van documenten ook met regelmaat inspecties op locatie worden uitgevoerd. 
In 2005 zijn er 5 inspecties uitgevoerd. Hierbij zijn er bij 3 inspecties waarschuwingen gegeven. 
 
Ontwikkelingen 
De afgelopen jaren zijn er duidelijke ontwikkelingen geweest. Bij duikwerkzaamheden wordt vaker gebruik gemaakt van 
andere ademgassen dan lucht. Op dit moment wordt er ook gebruik gemaakt van ademgasmengsels zoals b.v. nitrox, 
trimix en heliox. Door het ademgas zorgvuldig af te stemmen op de duikomstandigheden (diepte) neemt de effectieve 
duiktijd toe en de decompressietijd af. Dit heeft uiteraard een positief effect op de veiligheid van de duikoperatie. Maar 
helium heeft ook een aantal beperkende aspecten. Zo heeft helium een goede warmtegeleidbaarheid, waardoor het 
nodig kan zijn om de duiker extra te verwarmen. Tevens is helium een licht gas waardoor het de stem van de duiker 
vervormt (het Donald Duck effect). 
 
Andere ontwikkelingen zijn er m.b.t. inzet van schepen voor duikarbeid. Tot enkele jaren geleden werd nog veel gebruik 
gemaakt van geankerde vaartuigen. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Dynamic Positioned 
(DP) schepen al dan niet in combinatie met een droge duikklok. De inzet van DP schepen voor duikarbeid in ondiep 
water brengt echter wel risico�s met zich mee doordat het schip m.b.v. draaiende schroeven (thrusters) op positie wordt 
gehouden. De droge duikklok wordt ingezet voor bounceduiken* en saturatieduiken**. Het gebruik van een droge 
duikklok heeft als voordeel dat er geen sprake meer is van een oppervlakte interval. In geval van saturatie** duiken 
blijven duikers tot maximaal 28 dagen aaneengesloten onder druk. 
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Al deze ontwikkelingen hebben een positief effect op de veiligheid bij de uitvoering van duikarbeid. Dit echter alleen in 
combinatie met een goede risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) en een juiste implementatie van de 
beheersmaatregelen in de procedures. Een degelijke projectvoorbereiding en een strikte naleving van deze procedures 
tijdens de uitvoering is een noodzaak! 
 
* Bounceduiken is een vorm van duiken met een (gesloten) duikklok waarbij de duiker relatief kort onder druk verblijft 
zodat zijn weefsels niet verzadigd raken met het inerte deel van het ademgas. 
 
** Saturatieduiken is een duikprocedure, waarbij de duiker langdurig bloot gesteld is aan een omgevingsdruk hoger dan 
de atmosferische druk zodat al zijn lichaamsweefsels en bloed verzadigd zijn met het inerte deel van het ademmengsel. 
 
Intermezzo: drie voorvallen arbeidsomstandigheden 
 
Voorbeeld 1: Dodelijk ongeval in een kalksteengroeve 
Begin april 2005 is, tijdens werkzaamheden in een ondergrondse ruimte in een kalksteengroeve te Maastricht, een deel 
van het mergelplafond naar beneden gevallen. Hierbij is een mergelwerker dodelijk verongelukt. De werkzaamheden 
betroffen het uitvoeren van stabiliteitsverbeteringen in de ondergrondse ruimten, evenals het inventariseren van de 
hiervoor benodigde voorzieningen. De werkzaamheden waren noodzakelijk in verband met de naderhand uit te voeren 
afgravingwerkzaamheden van aanwezige stortplaatsen in deze ondergrondse ruimten. De toezichtbevoegdheid bij deze 
werkzaamheden in een kalksteengroeve berust bij zowel het Staatstoezicht op de Mijnen (ten aanzien van 
gesteentemechanische c.q. stabiliteit aspecten) als bij de Arbeidsinspectie (ten aanzien van de arbeidsomstandigheden). 
Daarom hebben inspecteurs van SodM samen met een collega van de Arbeidsinspectie te Roermond onderzoek gedaan 
naar de toedracht van dit ongeval. De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn besproken met het Openbaar 
Ministerie te Maastricht. Op verzoek van de OvJ heeft SodM naar aanleiding van het ongeval een deskundigenrapport 
opgesteld, over de gesteentemechanische aspecten in de ondergrondse ruimte van de kalksteengroeve. Het onderzoek 
zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2006 worden afgerond. 
 
Voorbeeld 2: Incident brandblussysteem 
In maart heeft er zich op een mijnbouwinstallatie offshore een ernstig incident voorgedaan. Het vond plaats tijdens de 
modificatiewerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van het brandblussysteem voor de controlekamer. Hierbij 
moest een FM200 brandblusapparaat van 63 kg, buiten in een kabinet opgesteld, worden uitgewisseld voor een 
apparaat van 90 kg. Na de installatie van het nieuwe brandblusapparaat bevond het oude brandblusapparaat zich 
vrijstaand op het dek naast het kabinet. De 50 mm uitlaat van het activeringsmechanisme, gemonteerd boven op het 63 
kg brandblusapparaat, was niet afgedicht. Dit houdt in dat bij activering de totale inhoud van het brandblusapparaat naar 
de atmosfeer wordt afgeblazen. Door het losschroeven van een nippel op het activeringsmechanisme werd het 
brandblusapparaat geactiveerd en kwam het in beweging als ware het een ongecontroleerd projectiel. Een toevallig 
passerende medewerker werd geraakt en heeft meervoudig ernstig letsel opgelopen. Nader onderzoek wees uit dat het 
activeringsmechanisme altijd afgedicht moet zijn vooraleer men zulke brandblusapparaten uit een vaste opstelling 
verwijdert. Naar aanleiding van dit ongeval is er een ongevalsboeterapport aangezegd aan de werkgever. De directe 
oorzaak die heeft geleid tot dit ongeval is het op onveilige wijze demonteren van arbeidsmiddelen en het niet voorkomen 
te worden geraakt door voorwerpen. Andere basisoorzaken die hebben geleid tot dit ongeval zijn het ontbreken van een 
instructie voor deze werkzaamheden, het onzorgvuldig toepassen van het werkvergunningensysteem, het onjuist 
inschatten van gevaren, het werken aan systemen zonder adequate kennis en het ontoereikende toezicht. De uitvoerder 
delfstofwinning heeft uitgebreide corrigerende maatregelen genomen. 
 
Voorbeeld 3: Ongeval met Coiled Tubing Unit 
In september 2005 vond een ongeluk plaats met potentieel dodelijke afloop op een platform op het Nederlands 
Continentaal Plat. Tijdens afbouwwerkzaamheden van een Coiled Tubing Unit werd een bordes van een topframe, als 
onderdeel van de Coiled Tubing toren, gedemonteerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van niet geëigende hijsmiddelen en 
onvoldoende aanslagpunten. Doordat het bordes klemde in het frame probeerde men, staande op het te hijsen bordes, 
het geheel te manipuleren. Door toepassing van onvoldoende hijspunten raakte het (losgekomen) bordes in onbalans. 
Daardoor viel een man voorover van een hoogte van drie meter. Hij kwam terecht tussen allerlei obstakels. De man 
droeg geen valbeveiliging en liep een hoofdwond en gekneusde ribben op. Tegen het bedrijf is een boeterapport 
opgemaakt. 
 
Vergrijzing in de mijnbouwindustrie 
Het thema �vergrijzing van de medewerkers� moet de 
komende jaren veel aandacht van de mijnbouwindustrie 
en van SodM krijgen. Dat is één van de uitkomsten van 
de themadag �De veiligheidsbeleving van de 
werknemers in de Nederlandse mijnbouwindustrie� op 
15 maart 2005 in Voorburg. Deze themadag was 
georganiseerd door Staatstoezicht op de Mijnen. Aan 
de dag werd deelgenomen door vertegenwoordigers 
van de vakbonden en Ondernemingsraden van de  
werknemers uit de Nederlandse mijnbouwindustrie. 
De deelnemers identificeerden de volgende zes 
thema�s, in volgorde van belangrijkheid: 

 
1. Vergrijzing van de werknemers 
2. Toezicht door leidinggevenden 
3. Welzijn 
4. Raadpleging/deelneming 
5. Vliegveiligheid 
6. Integriteit mijnbouwinstallaties 
De belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen zijn in een door SodM opgesteld rapport 
vastgelegd. Dit rapport is medio 2005 zowel aan de 
deelnemers als aan de bestuurders van de 
mijnondernemingen toegestuurd en gepubliceerd op 
onze website www.sodm.nl. 
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Intermezzo: themamiddag �Veiligheidsbeleving werknemers in de Nederlandse 
mijnbouwindustrie� 
 
Als afgevaardigde van Total E&P Nederland B.V. heeft de heer Jelto Terpstra op 15 maart 2005 deelgenomen aan de 
door het SodM georganiseerde themamiddag. Hier volgt een weergave van zijn opgedane indrukken en ervaringen: 
 

 
Jelto Terpstra (foto: Total E&P Nederland B.V.) 

 
�Ik ben sinds 1974 in dienst van Total. In mijn huidige functie ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Naast de 
functie van vice-voorzitter van de Ondernemingsraadslid ben ik  actief in de HSE- en Arbeidsvoorwaardencommissie. De 
discussie met de genodigden, afkomstig van diverse mijnbouwmaatschappijen en vakbonden, heb ik als zeer positief 
ervaren. Ik vind het buitengewoon zinvol een dergelijke discussiemiddag te houden en zelfs te herhalen. Dankzij het 
initiatief van het  SodM zijn er levendige � en interessante discussies gevoerd over actuele onderwerpen die onze 
werknemers bezig houden�. 
Op de vraag wat hem meeste aansprak zegt Jelto Terpstra: 
�De vergrijzing en de discussie betreffende een te voeren ouderenbeleid spreekt mij in het bijzonder aan. Onze OR heeft 
1x per jaar overleg met betrokken artsen van het Sociaal Medisch Team. De vergrijzing met de daarmee gepaard 
gaande problemen, vormt een onderdeel van deze discussie. De hieruit voortvloeiende verbeter- en aandachtspunten 
kwamen ook tijdens de themamiddag op tafel. Het milieu en de veiligheid op - en rond de steeds ouder wordende 
installaties vormt één van onze belangrijkste prioriteiten. Total E&P Nederland is een ambitieus onderhoudsprogramma 
gestart om de conditie van de installaties te waarborgen. Tevens wordt er de nodige aandacht besteed aan de 
modernisering van de woon- en leefomstandigheden offshore, een initiatief dat door de werknemers zeer wordt 
gewaardeerd. Zoals tijdens de discussie naar voren kwam, past een dergelijk programma niet in een kader van 
kostenreductie. Naast de problemen rond vergrijzing van de werknemers, dat als nummer één scoort, is de 
vliegveiligheid ook een prioriteit�, zegt Jelto Terpstra. 
 
Voor wat betreft de aanbevelingen uit het themamiddag rapport zijn deze binnen de afdeling HSE en tijdens de 
overlegvergadering met de directie besproken. Daarnaast  zullen de aanbevelingen de komende periode regelmatig 
binnen de HSE commissie worden geëvalueerd en worden getoetst tijdens de overlegvergadering. 
 
Op de slotvraag of er behoefte bestaat om een dergelijk evenement regelmatig te organiseren zegt Jelto Terpstra: �Niet 
in de eerste plaats om de punten zoals boven vermeld te evalueren, maar zeker ook om contact met collega�s uit het 
veld te hebben en te onderhouden. Een tweejaarlijkse themamiddag op deze manier georganiseerd zal zeker bijdragen 
aan de belangrijke discussie tussen werknemer / HSE commissie en werkgever�. 
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3.3 Gezondheid 

3.3.1 Bedreigingen, ongewenste gebeurtenissen, potentiële gevolgen 
 
In onderstaand overzicht worden de mogelijke bedreigingen van de gezondheid aangegeven met de daarbij behorende 
ongewenste gebeurtenissen en potentiële gevolgen. 
 
Nr Bedreigingen Ongewenste gebeurtenis Potentiële gevolgen 
G1 van de gezondheid van groepen 

werknemers/ omwonenden 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 
biologische agentia (gassen, dampen, 
nevel, stof) 

(huid)aandoeningen, ziekte, 
overlijden 

G2 Idem voedsel/water besmetting (-vergiftiging, 
legionella e.d.) 

ziekte, overlijden 

G3 Idem langdurige blootstelling aan fysische 
factoren (temperatuur, klimaat, geluid, 
trillingen, ventilatie, straling, overdruk) 

gezondheidsklachten, 
beroepsziekten 

G4 van de gezondheid van de 
individuele werknemer 

blootstelling aan fysieke belasting 
(zitten, staan, tillen, beeldschermwerk) 
óf psychische factoren (werkbelasting, 
tempo, arbeidstijden, inhoud en 
organisatie van het werk) 

gezondheidsklachten, ziekte 
psychische klachten 

 
3.3.2 Strategische keuzes 
 
De strategische keuzes, die in paragraaf 3.2 over 
veiligheid zijn genoemd, zijn ook voor het toezicht op de 
gezondheid relevant. Daarnaast geldt nog: 
 
 Bij handhaving strikte hantering van 

handhavingsarrangementen Arbowet, 
Arbeidstijdenwet en de Wet op de gevaarlijke 
werktuigen2. 

 
3.3.3 Activiteiten in 2005 
 
3.3.3.1 G1: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 

biologische agentia 
 
Gezondheidsschadelijkheid van stoffen 
Begin 2005 zijn de ontwerpplannen �vervanging van 
schadelijke mijnbouwhulpstoffen� beoordeeld en 
goedgekeurd. In deze �vergroeningsplannen� zijn stoffen 
opgenomen, die op basis van PBT (persistent, 
bioaccumulatief, toxisch)-criteria in aanmerking komen 
voor substitutie. De plannen zullen steeds een periode 
van een kalenderjaar dekken om gelijkloop met de 
milieujaarverslagen te bereiken. Overeenkomstig de 
afspraken in het milieuconvenant zullen in het 
milieujaarverslag steeds de vervolgactiviteiten worden 
beschreven. 
 
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
Gedurende 2005 is de projectopdracht voor het arbo-
inspectieproject �blootstelling aan gevaarlijke stoffen� 
ontwikkeld. Hierbij is ook afstemming geweest met het 
expertisecentrum van de Arbeidsinspectie. 
Eind 2005 is een proefinspectie uitgevoerd. Verder 
heeft het SodM een inspectie uitgevoerd als onderdeel 
van de 24-uur handhavingestafette van de provincie 
Drente. In 2005 zijn er 3 inspecties uitgevoerd. Dit heeft 
geleid tot het uitsturen van 3 brieven, waarvan 2 
waarschuwingsbrieven. Het project loopt in 2006 door. 
 
 
 
 

                                                      
2 Maakt thans deel uit van de Warenwet. 

3.3.3.2 G2: Voedsel- en warenbesmetting 
 
Preventie Legionella offshore 
Tijdens het verslagjaar bleek in 29 gevallen de 
wettelijke norm van 100 kolonievormende eenheden 
per liter water (kve/l) te zijn overschreden. De 
besmetting deed zich veelal voor in de keuken en in de 
personeelshutten. De analysegegevens van het 
leidingwater zijn aan het SodM gemeld. De 
ondernemingen hebben direct actie ondernomen en 
reduceerden de concentratie kolonievormende 
eenheden tot onder de wettelijk toegestane norm. 
Er hebben zich ten gevolge van deze overschrijdingen 
geen gevallen van legionella besmetting van personen 
voorgedaan. 
In 2005 is begonnen met het opstellen van het concept 
voor de Drinkwaterwet, die te zijner tijd de 
Waterleidingwet zal gaan vervangen. 
 
3.3.3.3 G3: Langdurige blootstelling aan fysische 

factoren 
 
Naleving vergunning Kernenergiewet 
In de vergunning Kernenergiewet van 
mijnondernemingen is het voorschrift opgenomen dat - 
voorafgaande aan het uitvoeren van niet-routine 
werkzaamheden aan installaties waarin radioactieve 
stoffen aanwezig (kunnen) zijn - voor de beheersing 
van deze werkzaamheden een werkplan ingediend 
moet worden bij het Staatstoezicht op de Mijnen. In het 
verslagjaar heeft SodM 41 van dergelijke werkplannen 
ter beoordeling ontvangen, een stijging t.o.v. het aantal 
in 2003 (31). De dienst heeft in enkele gevallen de 
naleving van deze werkplannen in de praktijk 
geverifieerd. Het is gebleken dat de 
beheersmaatregelen vermeld in de werkplannen in het 
algemeen goed worden geïmplementeerd en 
nageleefd. 
De mijnondernemingen hebben in 2005 een nieuwe 
vergunning Kernenergiewet aangevraagd en verkregen; 
zie hiervoor ook hoofdstuk 5. Gezien het goede 
naleefgedrag van de beheersmaatregelen in de 
werkplannen én i.v.m. reductie van administratieve 
lasten is de verplichting tot het inzenden van dergelijke 
werkplannen niet meer in de nieuwe vergunningen 
opgenomen. 
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In het kader van het toezicht op de Kernenergiewet is 
door de dienst in het verslagjaar tegen één 
mijnonderneming proces-verbaal opgemaakt. Bij het 
verwijderen van mijnbouwinstallaties door deze 
onderneming zijn vermoedelijke overtredingen 
geconstateerd van bepalingen uit de Kernenergiewet, 
het Besluit Stralingsbescherming en van voorschriften 
uit de aan de mijnonderneming verleende 
Kernenergiewet vergunning. Omdat in deze zaak - 
naast mijnbouwinstallaties c.q. mijnbouwactiviteiten - 
ook andere bedrijven (dan mijnondernemingen) waren 
betrokken, is het proces-verbaal gezamenlijk 
opgemaakt door VROM Inspectie Zuid-West en het 
Staatstoezicht op de Mijnen. 
 
3.3.3.4 G4: Blootstelling aan fysieke belasting 
 
Naleving Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit 
In 2005 is het project 'Naleving Arbeidstijden / 
Arbeidstijdenbesluit bij Contractors� afgerond. Het 
project richtte zich op werknemers die arbeid verrichten 
in een niet-bestendig en -regelmatig arbeidstijdpatroon, 
of te wel de zogenaamde �Hoppers�. De contractors 
waren slecht op hoogte van het voor hun geldende 
arbeidstijdenbesluit. Daarbij bleken de contractors 
slecht op de hoogte te zijn van het voor hen geldende 
registratieformulier. Naar aanleiding van de bezoeken 
hebben een aantal contractors gezamenlijk een 

geautomatiseerd urenregistratiesysteem laten 
ontwikkelen. Het systeem kan het voorgeschreven 
registratieformulier genereren, waardoor het toezicht op 
de Arbeidstijdenwet / Arbeidstijdenbesluit wordt 
vereenvoudigd. 
Daarnaast zijn in 2005 herinspecties uitgevoerd op het 
gebied van de Arbeidstijdenwetgeving. Dit in vervolg op 
de waarschuwingsbrieven die in 2004 aan diverse 
maatschappijen zijn verzonden. Tijdens deze 
herinspecties bleek dat de opgemerkte tekortkomingen 
waren opgeheven. Voorts zijn er tijdens een inspectie 
bij een contractor overtredingen geconstateerd, welke 
betrekking hadden op het 3e kwartaal van 2004. 
Hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt, ten gevolge 
van het feit dat sommige werknemers beduidend meer 
werkten dan de toegestane 15 dagen in 21 dagen. Dit 
proces-verbaal is begin 2005 overgedragen aan het 
Openbaar Ministerie (OM). In verband met een wijziging 
van de Arbeidstijdenwet, die op 1 oktober 2005 is 
ingegaan, zullen bij overtredingen voortaan 
boeterapporten worden opgesteld. Tevens is SZW in 
2005 begonnen met de vereenvoudiging van de 
Arbeidstijdenwet. 
De dienst wordt in dit kader om advies gevraagd. Er zijn 
tijdens het verslagjaar geen klachten op grond van de 
Arbeidstijdenwet/ Arbeidstijdenbesluit door het SodM 
ontvangen. 

 
Intermezzo: landelijke handhavingsestafette 
 
Op 23 en 24 september organiseerden alle 12 provincies een handhavingsactie. Op uitnodiging van de provincie 
Groningen heeft SodM mee gedaan aan deze 24-uurs handhavingsestafette. Tijdens deze estafette kwamen alle 
�kleursporen� aan bod. Dat wil zeggen dat wet- en regelgeving werd gehandhaafd met betrekking tot water (blauw), 
ruimtelijke ordening (rood), inrichtingen (grijs) en natuur en landschap (groen). 
Deze handhavingsestafette had meerdere doelen: 
 Zichtbaar maken dat handhaving van milieuwetten een niet weg te denken onderdeel is in het maatschappelijke 

gebeuren, wat zich op meerdere terreinen in de samenleving afspeelt; 
 Bij burgers �normconform� gedrag stimuleren; 
 Versterken van de kwaliteit van de handhaving. 

Na de inspectie door het SodM op een mijnbouwwerk kon aan het coördinatiecentrum van de handhavingsestafette 
worden gemeld dat er geen milieuovertredingen geconstateerd waren. 
 

 
Mw. Elly de Ruiter, inspecteur van het SodM met de heer Henk Grootveld, 

vertegenwoordiger van de mijnonderneming ter plaatse (foto: SodM) 
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3.4 Milieu 

3.4.1 Bedreigingen, ongewenste gebeurtenissen, potentiële gevolgen 
 
Toezicht op milieuzaken is zoveel mogelijk gefocust op de bedreigingen van de omgeving. In onderstaand overzicht 
wordt aangegeven welke bedreigingen zich kunnen voordoen, welke ongewenste gebeurtenissen daarmee 
samenhangen en tot welke potentiële gevolgen deze kunnen leiden. 
 

Nr Bedreigingen Ongewenste gebeurtenis Potentiële gevolgen 
M1 van de omgeving emissies tijdens operationele activiteiten, 

waarbij een norm (wettelijk vastgelegd of 
genormaliseerd) of een afspraak 
(convenant) wordt overschreden 

verontreiniging van de omgeving 
via bodem, lucht, oppervlaktewater 
inclusief zeewater 

M2 van de omgeving emissies als gevolg van incidentele 
onvoorziene voorvallen (bijv 
leidingbreuk) 

verontreiniging van de omgeving 
via bodem, lucht, oppervlaktewater 
inclusief zeewater 

 
3.4.2 Strategische keuzes 
 
De in vorige paragrafen vermelde strategische keuzes 
zijn ook voor het toezicht op het milieu relevant. 
Daarnaast geldt: 
 
 Actieve deelname aan het in het convenant 

genoemde doelgroepenoverleg op basis van een 
uitgesproken commitment van alle partijen, 
duidelijke doelstellingen en rollen van de 
deelnemende partijen en transparante 
uitvoeringsprocedures (voor BMP's en MJR's). 

 
3.4.3 Activiteiten in 2005 
 
3.4.3.1 M1: Emissies tijdens operationele activiteiten 
 
Naleving lozingsvoorschriften offshore 
In het verslagjaar heeft SodM elf onaangekondigde 
inspectievluchten uitgevoerd naar booreilanden en 
productieplatformen op de Noordzee. Hierbij werden in 
totaal 25 installaties bezocht. De vluchten worden 
uitgevoerd met helikopters van het Korps Landelijke 
Politie Diensten (KLPD). Hiervoor is met de Kustwacht 
een overeenkomst afgesloten. De onaangekondigde 
inspecties zijn vooral gericht op het handhaven van de 
lozingsvoorschriften. Tijdens deze bezoeken zijn 
monsters genomen van het overboord water. Deze 
monsters zijn door een onafhankelijk laboratorium 
geanalyseerd op oliegehalte. Vervolgens is door het 
SodM geverifieerd of deze analyses grote afwijkingen 
vertoonden met de resultaten die de 
mijnondernemingen hadden opgegeven. De conclusie 
is dat de oliegehaltes in het algemeen, binnen de 
nauwkeurigheid van de gebruikte methode, 
overeenkomen met de door de mijnondernemingen 
bepaalde waarden. 
 
Overtreding geconstateerd 
Eén onaangekondigde inspectie met een KLPD 
helikopter op een mijnbouwinstallatie was aanleiding 
om tegen de betreffende mijnonderneming een nader 
onderzoek in te stellen naar het naleven van 
voorschriften uit de vergunning, die aan de 
mijnonderneming was afgegeven voor het gebruik en 
lozen van chemicaliën. Het onderzoek wees uit dat de 
mijnonderneming veel meer hydraulische vloeistof had 
geloosd dan in de vergunning was aangegeven, zonder 
dat de onderneming dit aan het Staatstoezicht op de 
Mijnen had gemeld. Tegen de onderneming is proces-
verbaal opgemaakt. 

 
Naleving benzeenovereenkomst 
Het lozingsbeeld voor benzeen blijft een bron van zorg. 
In tegenstelling tot het lozingsbeeld voor alifatische 
koolwaterstoffen en de totale olie is de emissie van 
benzeen nog niet op het gewenste niveau. Het beeld 
van de benzeenemissie wordt voornamelijk bepaald 
door de emissies vanaf enkele olieproducerende 
installaties. Tijdens de BMP-3 periode (2003-2006) zijn 
op vier bestaande gasproductieplatforms 
emissiereductie maatregelen (uitgevoerd met MPPE 
installaties) getroffen alsmede op twee nieuwe 
gasproductieplatformen die uitgevoerd zijn met OVC 
installaties. Daarnaast werd in het benzeen 
reductieprogramma uitgegaan van de insluiting van een 
aantal olieproductieplatforms, waarvan een substantiële 
reductie werd verwacht. Nu blijkt dat de 
olieproductieplatforms langer in bedrijf zullen blijven is 
in de handreiking BMP-4 (2007-2010) een verplichting 
opgenomen om de noodzakelijke maatregelen ter 
verdere uitvoering van het benzeenreductieprogramma 
in het bedrijfsmilieuplan te benoemen. 
 
Naleving reductiedoelstellingen lozingen alifaten 
In bijlage G wordt een overzicht gegeven van 
operationele lozingen van alifaten en aromaten. De 
totale vracht alifatische olie is verminderd ten opzichte 
van de voorafgaande jaren. Daarbij kan worden gesteld 
dat gemiddeld over alle installaties, de concentratie 
reeds lager is dan de wettelijke eis van 30 mg/l, die in 
2007 van kracht wordt (op dit moment nog 40 mg/l). 
Hier zijn bij een gelijkblijvende situatie geen grote 
reducties meer te verwachten. 
Bij de olieproducerende installaties lijkt de langjarige 
dalende trend van alifatische lozingen ondanks een 
lichte stijging in 2004 zich te continueren. Redenen voor 
de dalende trend: Het feit dat meerdere installaties zijn 
overgegaan van lozing naar injectie van geproduceerd 
water; bepaalde �vervuilende� niet rendabele putten zijn 
ingesloten; plaatsing van nieuwe apparatuur, 
bijvoorbeeld een nieuwe skimmertank volgens de 
laatste stand van de techniek. 
Ten opzichte van het voorafgaande jaar is 10% minder 
geloosd. Dit vertaalt zich naar 10 ton alifaten. Er dient 
rekening mee te worden gehouden, dat de totale vracht 
alifaten, die overigens voornamelijk door de 
olieproducerende installaties wordt bepaald, in de 
komende jaren enigszins zal toenemen door 
verwatering van bestaande velden en doordat velden 
gestimuleerd door de hoge olieprijs langer in productie 
blijven.
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Onderstaande grafiek geeft de trend weer; hierbij valt op dat de doelstelling voor 2007 om te komen tot minder dan 
gemiddeld 30 mg/l alifatische olie in geloosd water reeds is  gerealiseerd. Uitdaging voor het komend jaar is om ervoor te 
zorgen dat deze norm ook door iedere individuele installatie wordt gehaald. 
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Naleving Wet milieubeheer vergunningen 2005 
In het verslagjaar zijn wederom opleveringsinspecties 
uitgevoerd. Deze controlebezoeken bestaan uit 
inspecties van inrichtingen waarvoor een oprichtings-, 
uitbreidings- of revisievergunning is afgegeven en 
vinden plaats zes maanden nadat de inrichting (weer) in 
werking is getreden. Deze controlebezoeken betreffen 
integrale inspecties, waarbij - naast controle van milieu-
aspecten - ook gecontroleerd wordt op Arbo-aspecten 
onder andere op aanwezigheid van vluchtwegen en 
brandbestrijdingsmiddelen. In het kader van het project 
�Wet milieubeheer 2005 inspecties� zijn 51 
mijnbouwwerken bezocht. Tijdens deze bezoeken wordt 
nagegaan in hoeverre een inrichting voldoet aan de 
vergunde situatie. Er is sprake van een dekkingsgraad 
van 100%, wanneer geen tekortkomingen worden 
geconstateerd. Voor 2005 werd een 
dekkingsgraadscore gehaald van 94%, een prima 
resultaat. Vanaf 2000 is ook een stijgende trend in de 
scores (2000: 50%, 2001: 70%, 2002: 82%, 2003: 93%, 
2004: 89%) waar te nemen. Onderdeel van de 
controlebezoeken is tevens een verificatie van de mate 
van naleving van de vergunningvoorschriften. Er is een 
nalevingscore van 100%, wanneer op alle bezochte 
installaties alle vergunningvoorschriften worden 
nageleefd. Bij de bezoeken in 2005 is een  
 
 
 
 
 
 
 

nalevingscore vastgesteld van 90%: bij 5 van de 51  
bezochte mijnbouwwerken is geconstateerd dat één of 
meerdere voorschriften uit de vergunning niet werden 
nageleefd; ook dit is een goed resultaat. Vanaf 2000 is 
een stijgende trend waarneembaar in deze 
nalevingscore: in 2000 was dit nog 59%. Het is hierbij 
duidelijk dat de toezichtsinspanningen van de dienst 
vruchten afwerpen. De grafiek �Verbetering naleving 
vergunningsvoorwaarden 2000-2005� illustreert dit: 
In het kader van het project Wet milieubeheer 2005 zijn 
tevens 83 andere gaswinningslocaties bezocht waarbij 
een lijst met aandachtspunten wordt gehanteerd, de 
zogenaamde Quick-Look inspecties. Deze 
aandachtspunten zijn geselecteerd uit de voorschriften 
van de milieubeheervergunningen inclusief de 
bovengenoemde Arbo-aspecten. Ruim 72% van de 
locaties voldeed aan de eisen en in geval van 
tekortkomingen waren deze veelal niet ernstig van aard 
of op zeer korte termijn hersteld dan wel herstelbaar. 
Tevens is bij de uitvoering van de wet milieubeheer 
projecten getoetst of het documentenbeheer binnen het 
SodM voldoet aan de verwachtingen die hieraan 
gesteld worden. De toetsing wees uit dat het 
documentenbeheer voldoet aan het 
verwachtingspatroon. 
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Verbetering naleving vergunningvoorwaarden 2000-2005 

 
Intermezzo: bezoek aan mijnbouwinstallatie K12-B (ondergrondse CO2 opslag) 
 
Op 14 september 2005 heeft Minister Brinkhorst een bezoek gebracht aan de mijnbouwinstallatie K12-B. Het platform is 
eigendom van Gaz de France Production Nederland B.V. (GdF). De Minister werd  door de directeur van GdF, Jan 
Treffers, geïnformeerd over de CO2 injectie-installatie die sinds april 2004 op het platform operationeel is. Het op K12-B 
gewonnen aardgas bevat een relatief hoog gehalte aan CO2, dat voor het merendeel uit het gas verwijderd wordt om aan 
de gasspecificaties te voldoen. Het verwijderde CO2 wordt op het platform (terug) geïnjecteerd in het gashoudende 
gesteente. Injectie van CO2 in de (diepe) ondergrond is niet nieuw. Zo vindt CO2-injectie o.a. plaats op 
mijnbouwinstallaties op het Noorse continentale plat. Hier wordt de CO2 geïnjecteerd in watervoerende gesteentelaag, 
die boven het gasveld ligt. Het unieke aan het CO2 injectieproject op K12-B is dat het CO2 wordt geïnjecteerd in de 
gashoudende formatie. Voordat de injectie-installatie operationeel was, werd het verwijderde CO2 afgeblazen. Nu het 
CO2 geïnjecteerd wordt, wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de reductie van emissies van dit broeikasgas. Dit is 
één van de redenen waarom het project subsidie heeft gekregen van het Ministerie van Economische Zaken. De 
installatie heeft in 2004 ongeveer 10.000 ton CO2 geïnjecteerd; dat is ongeveer 6 % van de totale CO2 emissie van GdF 
in 2004. In 2005 werd zelfs ongeveer 13.630 ton CO2 geïnjecteerd; dat is ongeveer 7 % van de totale CO2 emissie van 
GdF in 2005. 

 
V.l.n.r. journalist NRC, de Jong (SodM), Treffers (GdF), Minister Brinkhorst, v.Mannekes (NOGEPA), Haenen (EZ), 

Lankhorst (EZ), D�Hoore (GdF), v.Diepen (EZ)  (foto: Gaz de France) 
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Registratie HOCNF formulieren 
In het verslagjaar is een begin gemaakt met de 
aanpassing van het geautomatiseerde 
chemicaliënregistratiesysteem (CRS) om tegemoet te 
komen aan de specifieke wensen van de dienst bij de 
beoordeling van de HOCNF formulieren en om de 
gebruiksvriendelijkheid van het systeem te vergroten. 
Een implementatieplan is opgesteld en begin 2006 
zullen alle aanpassingen in het CRS zijn verwezenlijkt. 
Verder heeft de digitalisering in het registratieproces 
niet alleen geleid tot snellere uitwisseling van informatie 
maar dientengevolge ook tot een snellere afhandeling 
van vergunningaanvragen. 
 
3.4.3.2 M2: Emissies als gevolg van incidentele 

onvoorziene voorvallen 
 
Incidentele lozingen offshore 
Lozingen van minerale olie die niet samenhangen met 
de normale bedrijfsvoering, maar het gevolg zijn van 
onvoorziene oorzaken worden als incidentele lozingen 
gecategoriseerd. Deze lozingen dienen door de 
mijnbouwbedrijven onverwijld telefonisch aan het SodM 
te worden gemeld. In het verslagjaar zijn 21 incidentele 
lozingen vanaf mijnbouwinstallaties gemeld. De totale 
hoeveelheid olie die als gevolg van de 21 incidentele 
lozingen vanaf mijnbouwinstallaties in zee terecht is 

gekomen, bedroeg ongeveer 300 kg. Hierbij wordt 
opgemerkt dat bij 14 van deze incidentele lozingen het 
geloosde volume olie werd geschat op circa 8 liter of 
minder. 
 
Bodemverontreiniging onshore 
In 2005 hebben zich een aantal voorvallen voorgedaan 
waarbij op diverse inrichtingen de bodem min of meer 
verontreinigd werd met milieuvreemde stoffen. In het 
verslagjaar zijn aan de dienst ongeveer 39 voorvallen 
gemeld waarbij in vier gevallen de bodem ook buiten de 
inrichting werd verontreinigd. In alle vier gevallen is het 
bevoegd gezag (gemeente) op grond van de Wet 
Bodembescherming door de mijnonderneming op de 
hoogte gesteld. Over het algemeen waren de 
morsingen van kleine omvang en betrof het mengsels 
van water-condensaat, condensaat of glycol. De 
verontreinigingen werden in alle gevallen op een 
milieuverantwoorde wijze opgeruimd volgens de 
hiervoor bestaande protocollen. Na de 
opruimwerkzaamheden werd SodM op de hoogte 
gesteld van de uitgevoerde bodemonderzoeken om aan 
te tonen dat de bodem weer schoon was. De 
bodemonderzoeken lieten zien dat de mijnonderneming 
de gevolgen van een ongewoon voorval binnen de 
inrichtingen op adequate wijze aanpakt. 
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Intermezzo: booractiviteit in het Westland 
Soms moeten ingrijpende en dure maatregelen worden getroffen om aan de geluidsvoorschriften te voldoen. Een 
voorbeeld daarvan is een boring van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in het Westland. Deze boring werd 
uitgevoerd temidden van kassen en woonhuizen. Om aan de strikte geluidsnormen te kunnen voldoen werd de boortoren 
'gewikkeld' in een geluidswerende cocon en is rondom de boorlocatie een tien meter hoge geluidswerende wal 
opgetrokken. Hiermee bereikte men dat piekgeluiden (onder meer veroorzaakt door het schuren van metaal op metaal) 
onder de zestig decibel bleven: het geluidsniveau van een normaal gesprek. SodM volgde de vorderingen van de boring 
nauwlettend. Tijdens een inspectie bleek dat de voorschriften goed werden nageleefd en dat de NAM binnen de strikte 
geluidsnormen bleef. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecteurs Michael de Vos en Hub Mennis van het Staatstoezicht op de Mijnen inspecteren de booractiviteit in het 
Westland (foto�s: SodM) 
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3.5 Doelmatige Winning 

3.5.1 Bedreigingen, ongewenste gebeurtenissen, potentiële gevolgen 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke bedreigingen zich kunnen voordoen, welke ongewenste 
gebeurtenissen daarmee samenhangen en tot welke potentiële gevolgen deze kunnen leiden. 
 
Nr Bedreigingen Ongewenste gebeurtenis Potentiële gevolgen 
D1 van  

* hoeveelheid winbare 
delfstoffen 

* staatsinkomsten 
* werkgelegenheid 

onverantwoorde exploitatie van olie- 
en gasvelden 

* achterblijven van delfstoffen 
* verlies van werkgelegenheid 
* inefficiënte benutting van infrastructuur 

(pijpleidingen) 

 
3.5.2 Strategische keuze 
 
 De nadruk bij het toezicht op doelmatige winning 

wordt gelegd op olie- en gasvelden met 
divergerende belangen tussen de 
mijnondernemingen en de Staat, het reservoir 
management van olievelden en aan 'windows of 
opportunities' bij gasvelden in de eindfase. 

 
3.5.3 Activiteiten in 2005 
 
3.5.3.1 Activiteiten mijnondernemingen 
 
In bijlage D zijn tabellen en grafieken opgenomen van 
de booractiviteiten en de olie-, gas- en zoutproductie. 
Uit die overzichten blijkt, dat het aantal boringen, dat in 
2005 werd beëindigd,wederom een historisch 
dieptepunt bereikte. Er werden 19 boringen voltooid. 
Het laagste aantal over de afgelopen 40 jaar. In 2004 
waren dit er 21. De gasproductie daalde ook enigszins. 
In 2005 werd 73 miljard kubieke meter gas 
geproduceerd, tegen 77 miljard kubieke meter in 2004. 
 
Seimisch onderzoek in Schoonebeek 
In oktober en november 2005 heeft de NAM in 
Schoonebeek een verkenningsonderzoek uitgevoerd 
om die gegevens te verkrijgen welke noodzakelijk zijn 
om een beslissing te kunnen nemen over het opnieuw 
in productie nemen van een deel van het 
Schoonebeekveld. Hiertoe werd in een gebied van circa 
30 km2  driedimensionale seismiek (3D-seismiek) 
geschoten. In de toekomst zal dit onderzoek van tijd tot 
tijd herhaald worden. De resultaten zullen dan 
vergeleken worden met die van nu. Op deze wijze 
wordt het verloop van de seismische signalen in de tijd 
(de zogenaamde 4e dimensie) gevolgd. 
Door gebruik te maken van ladingen van slechts 125 gr 
springstof op een diepte van ca 20 meter en een dicht 
raster van opnemers (geofoons) en schotpunten wordt 
van de ondergrond een beeld verkregen met een 
ongekend hoge resolutie. Hierbij liggen de 
geofoonlijnen op 160 meter en schotlijnen op 192 meter 
uit elkaar, waarbij de schotpunten op de schotlijnen ca 
16 meter uit elkaar liggen. De bij het onderzoek 
betrokken firma�s CGG, DMT en Rossingh werkten 
vanuit het oude NAM emplacement in Schoonebeek. 
Een nieuwe ontwikkeling is de �boorunit�. De werking 
van deze unit berust op het principe van ultrasone 
trillingen, waarbij de boorpijp als het ware in de bodem 
getrild wordt. Andere voordelen van deze unit zijn de 
compacte bouw en dat een lokale standaard 
landbouwtractor kan dienen voor transport en 
aandrijving. 
 

Boorunit aangebracht op een landbouwtractor 
(foto: SodM) 

 
Een nieuw type boortoren 
Grote en middelgrote gasvelden zijn reeds ontdekt. De 
nog te ontdekken gas velden worden kleiner en kleiner 
en de boorkosten, 6 tot 8 miljoen Euro voor een 
landboring, stijgen en blijven stijgen. Juist daarom is het 
zaak vooral waar het gaat om het vinden en 
ontwikkelen van kleine velden de boorkosten zo laag 
mogelijk te houden. NAM heeft een project gestart met 
het ambitieuze doel de boorkosten met 50% te 
verlagen. Om dit doel te halen realiseerde NAM dat dit 
moeilijk haalbaar zou zijn met een traditionele 
boortoren. NAM kwam terecht bij DrillTec, een Duits 
bedrijf, gespecialiseerd in het boren van horizontale 
gaten onder rivieren om pijpleidingen aan te leggen. 
DrillTec gebruikt geen boortoren maar een hydraulisch 
aangedreven boormachine, die indien recht opgezet, 
ook verticale putten zou kunnen boren. NAM en DrillTec 
namen de uitdaging aan en het resultaat was �Synergy�. 
Een revolutionaire boormachine die misschien in de 
toekomst de traditionele boortoren uit het landschap zal 
laten verdwijnen. 
 

 
�Synergy�: Een revolutionaire boormachine (foto: SodM) 
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3.5.3.2 D1: Verantwoorde exploitatie van olie- en 
gasvelden 

 
Project hoeveelheidsmetingen 
Begin 2005 is het handhavingsproject 
�hoeveelheidsmetingen� afgerond. Het meten en 
registreren van delfstofhoeveelheden is belangrijk voor 
het verkrijgen van betrouwbare productiegegevens ten 
behoeve van gebruik bij belastingheffing, planmatig 
beheer van voorkomens en emissieregistratie. De 
handhaving heeft zich vooral gericht op het invulling 
geven aan het gestelde omtrent dit onderwerp in het 
mijnbouwbesluit en is bij alle uitvoerders delfstofwinning 
uitgevoerd. Er zijn 7 bezoeken aan kantoren van 
ondernemingen gebracht. Tevens zijn er een 34-tal 
verificaties in het veld uitgevoerd. Geconcludeerd kan 
worden dat alle ondernemingen veel inspanning 
verrichten om betrouwbare productiecijfers te 
verkrijgen. In 12 gevallen wordt niet geheel voldaan aan 
het gestelde in de mijnbouwwetgeving. Het betreft hier 
vooral het niet meten van zeer kleine hoeveelheden 
eigen verbruik en het meten van de putproductie via 
een testseparator. De regels hiervoor zijn niet duidelijk 
geformuleerd. Het is echter mogelijk om ontheffing te 
verlenen. Dit zou leiden tot een grote administratieve 
last voor zowel de onder toezicht gestelden (de 
mijnondernemingen) als de toezichthouder (SodM). Om 
deze reden zijn richting ministerie (EZ) voorstellen 
gedaan ter wijziging van de regels. Deze voorstellen 
zijn geaccepteerd en worden in het veegbesluit 
opgenomen. Ervan uitgaande dat deze regels van 
kracht worden is het geschatte nalevingsniveau 98%. 
Ook is tijdens het project nagegaan of de noodzaak 
aanwezig is tot het stellen van nadere regelen. Alle 
operators besteden veel aandacht aan het op peil  
houden van de meetkwaliteit. Dit is vooral het geval bij 
de afleveringsmetingen. Mede omdat er tijdens de 
 
 
 

 
 
 
 uitvoering van het project ontwikkelingen zijn op het 
gebied van de IJkwetgeving (Metrologiewet) en 
emissiehandel(registratie) is de noodzaak voor het 
stellen van nadere regels (nog) niet aanwezig. 
 
Controle op naleving winningsplannen 
De mijnondernemingen zijn verplicht om jaarlijks een 
overzicht in te dienen van de activiteiten die zij gaan 
ondernemen. Tevens rapporteren de ondernemingen 
over de activiteiten, die zij daadwerkelijk hebben 
uitgevoerd. Daarnaast verstrekken de 
mijnondernemingen gegevens over de geproduceerde 
hoeveelheden delfstoffen. Op basis van deze informatie 
controleren wij, in samenwerking met TNO Bouw & 
Ondergrond, of de mijnondernemingen zich houden aan 
de winningsplannen, die door de minister van 
Economische Zaken zijn goedgekeurd. 
 
In 2005 bleek in één geval een winningsplan niet 
actueel. De mijnonderneming werd hierover 
aangeschreven en heeft inmiddels een geactualiseerd 
winningsplan ingediend. 
 
Om te kunnen beoordelen of de oliemaatschappijen 
zich houden aan de winningsplannen, die door de 
minister van EZ zijn goedgekeurd, heeft SodM samen 
met TNO een databank ingericht. Deze databank wordt 
door TNO beheerd en is toegankelijk voor SodM via 
een beveiligde internetverbinding. Deze constructie 
heeft een wederzijds voordeel. TNO gebruikt de 
databank om EZ te adviseren over de olie- en 
gasreserves van Nederland en SodM gebruikt de 
databank voor de uitvoering van haar toezichtstaken. 
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3.6 Bodembewegingen 

3.6.1 Bedreigingen, ongewenste gebeurtenissen, potentiële gevolgen 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke bedreigingen zich kunnen voordoen, welke ongewenste 
gebeurtenissen daarmee samenhangen en tot welke potentiële gevolgen deze kunnen leiden. 
 
Nr Bedreigingen Ongewenste gebeurtenis Potentiële gevolgen 
B1 van veiligheid van groepen 

omwonenden 
- aardbeving 
- sinkhole vorming 
- sterke mate van bodemdaling 

structurele schade aan gebouwen en 
infrastructuur 

B2 van veiligheid van bezoekers 
van groeven en 
omwonenden 

- instorten van kalksteengroeven - structurele schade aan gebouwen 
en infrastructuur 

- doden, gewonden 
 

3.6.2 Strategische keuze 
 
 Gebruiken van transparante criteria voor de opzet 

en beoordeling van metingen voor het monitoren 
van bodembewegingen in nauwe samenwerking 
met de relevante kennisinstituten op dit gebied. 

 
3.6.3 Activiteiten in 2005 
 
3.6.3.1 B1: Bodemdaling, aardbevingen, sinkholes 
 
Controle op naleving meetplannen 
Meetplannen hebben betrekking op het meten van 
bodemdaling, bodemstijging en aardbevingen. Bij 
zoutwinning maakt het meten van de vorm en het 
volume van cavernes (holruimtemetingen) ook deel uit 
van de meetplannen. De mijnbouwondernemingen 
geven goed gevolg aan de jaarlijks door hen ingediende 
meetplannen. De resultaten van de metingen worden 
vermeld in het intermezzo �Aardbevingen, bodemdaling 
en holruimtemetingen�. 
 
Voorlichten publiek over bodemdaling 
Op verzoek heeft SodM in 2005 twee keer schriftelijk 
inlichtingen verstrekt aan burgers over bodemdaling 
door delfstofwinning. Het betrof bodemdaling bij 
Barradeel en Oldelamer. 
 
Nieuwe NAP-publicatie 
Met ingang van 1 januari 2005 heeft de Adviesdienst 
Geo-Informatie en ICT  van Verkeer en Waterstaat een 
nieuwe NAP-publicatie (Normaal Amsterdams Peil) 
uitgebracht, waarin de hoogtes van stabiel 
veronderstelde ondergrondse referentie peilmerken 
(primaire net) zijn gewijzigd. Voor referentiepeilmerken 
in het westen en noorden van Nederland bedragen de 
hoogtecorrecties 1 à 3 cm naar beneden ten opzichte 
van het nulniveau van NAP. Deze wijziging heeft 
gevolgen voor de continuïteit van meetreeksen. Bij het 
in kaart brengen van bodemdaling als gevolg van 
delfstofwinning moet hiermee rekening worden 
gehouden. 
 
Wijziging procedure kwaliteitsborging 
waterpassingen 
In augustus 2005 hebben Staatstoezicht op de Mijnen 
en Rijkswaterstaat - Adviesdienst Geo-Informatie en 
ICT (AGI) nieuwe werkafspraken gemaakt over de 
waterpassingen, die de mijnbouwondernemingen 
volgens de meetplannen boven hun delfstofvoorkomens 
uitvoeren. Deze afspraken hebben een tweeledig doel: 
waarborging van de kwaliteit van de waterpassingen en 
van de actualiteit van de hoogtedatabase met NAP-
peilmerken. De kern van de afspraken is dat AGI de 

kwaliteit van de tweede orde waterpassingen van de 
mijnbouwondernemingen voortaan controleert op basis 
van een vrije vereffening. Vervolgens staat het de 
mijnondernemingen en Staatstoezicht op de Mijnen vrij 
om de meetgegevens naar eigen inzichten te 
presenteren in het meetregister, conform artikel 31, 
Mijnbouwbesluit. In de praktijk komt dit neer op het 
loslaten van het systeem van gedwongen vereffeningen 
en actuele NAP-hoogten. Het meetregister presenteert 
voortaan hoogten na vrije vereffening (vrije 
peilmerkhoogten) met bijhorende differentiestaat, 
waarbij permanent wordt aangesloten op hetzelfde 
stabiel veronderstelde punt. Daarnaast behoudt AGI 
zich het recht voor de getoetste metingen naar eigen 
inzicht aan te sluiten op het NAP-net, teneinde de 
vastgestelde hoogten op te nemen in het openbare 
NAP-peilmerkregister. 
 
De afspraken vormen een aanvulling op de procedure, 
die al in het jaarverslag van 2001, §6.3.3, is 
gepubliceerd, met name ten aanzien van de precieze 
rol van AGI en het NAP hoogtesysteem. Aan alle 
betreffende mijnbouwondernemingen is een 
geactualiseerde vorm van de 2001-procedure 
toegestuurd. De nieuwe procedure is op 18 augustus 
2005 ingegaan. 
 
Toezicht op pijlerstabiliteit zoutcavernes 
In de winningvergunning �Twenthe-Rijn en Uitbreiding� 
van AKZO Nobel Salt (boorterrein Hengelo) ontstaan 
door de zoutwinning met pekel gevulde holle ruimten 
(cavernes), die op een diepte van ongeveer 400 m 
liggen. Om een ongewenste mate van bodemdaling op 
de lange termijn als gevolg van vervorming van (te) 
dunne zoutpijlers tussen de cavernes te voorkomen zijn 
ook dit jaar nog vier producerende cavernes vervroegd 
en definitief uit productie genomen. Bovendien heeft 
ingenieursbureau RESPEC uit Rapid City (USA) dit jaar 
een eindbeoordeling afgegeven van de pijlerstabiliteit 
van alle nog in productie zijnde cavernes, die gelegen 
zijn in een cluster met een potentieel pijlerprobleem. Dit 
heeft geresulteerd in de aanwijzing van nog eens zes 
cavernes, die een extra hoogtebeperking krijgen 
opgelegd en daarom binnen enkele jaren ook uit 
productie zullen worden genomen. Hiermee is het 
pijlerprobleem volledig inzichtelijk gemaakt en op tijd tot 
een oplossing gebracht, waardoor lange termijn 
bodemdaling zo veel mogelijk beperkt zal blijven. 
 
Zoals vermeld in het vorige jaarverslag hanteert AKZO 
Nobel Salt sinds 2004 zogenaamde GSMP-richtlijnen 
(�Good Salt Mining Practice�) bij alle huidige 
producerende cavernes en toekomstige cavernes. Deze 
richtlijnen beogen de met de zoutwinning gerelateerde 
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bodemdaling zo gering te houden, dat deze geen 
relevante nadelige gevolgen zal hebben voor de huidige 
en toekomstige gebruiksfuncties van het gebied. In 
2005 heeft AKZO Nobel Salt in het bestaande 
boorterrein de eerste drie cavernes geheel volgens de 
GSMP-richtlijnen aangelegd en in gebruik genomen. 
Dergelijke cavernes hebben een voldoende brede 
zoutpijler met naburige cavernes, worden met slechts 
één boring uitgeloogd, die een aparte ringruimte heeft 
ten behoeve van een permanent controleerbare 
oliespiegel in het cavernedak, en worden op tijd uit 
productie genomen op basis van een vooraf berekende 
hoogtebeperking ter waarborging van een intrinsieke 
veiligheid tegen de vorming van een instortingskrater 
aan maaiveld (sinkhole). 
 
Bodemdalingkaart boorterrein Hengelo 
In juni 2005 heeft AKZO Nobel Salt een 
bodemdalingkaart gepubliceerd van het gehele 
boorterrein Hengelo. Tegen een topografische 
achtergrond van het gebied worden op de kaart die 
plaatsen gemarkeerd, waar op enig moment in de 
toekomst als gevolg van migrerende cavernes 
(aanzienlijke) trogvormige bodemdaling of de vorming 
van een sinkhole te verwachten valt. Een caverne 
zonder stabiel zoutdak kan gaan migreren, wat 
betekent dat de caverne door successievelijke 
instortingen van het dak zich richting maaiveld 
verplaatst, waarbij zich onder de migrerende caverne 
een puinkolom vormt. De hoogte van de migrerende 
caverne neemt tijdens dit proces af. Als de caverne 
voorafgaande aan de migratie hoog is zal aan maaiveld 
een sinkhole ontstaan (caverne klasse 2); een minder 
hoge caverne veroorzaakt trogvormige bodemdaling 
(caverne klasse 1). Een caverne met een stabiel 
zoutdak migreert niet en veroorzaakt dus geen 
bodemdaling (caverne klasse 0). Op de kaart staan 36 
plaatsen (cavernes) aangeduid met een sinkhole 
potentieel en 29 plaatsen met een kans op trogvormige 
bodemdaling. Bij gebrek aan holruimtemetingen zijn de 
cavernes in het oude mijnterrein langs de Boortorenweg 
in Hengelo geclassificeerd met behulp van een 
reconstructie op basis van productiehoeveelheden. Dit 
zijn vrijwel allemaal klasse 1 cavernes. 
 
De indeling naar klasse 1 of 2 is afhankelijk van het 
�verkruimelingspotentieel� (bulking factor) van het 
dakgesteente en de geometrie van de puinkolom. Voor 
de classificering is een bulking factor 1,11 toegepast en 
de puinkolom wordt verondersteld de vorm van een 
schoorsteen te hebben met een grondoppervlak gelijk 
aan de grootte van het instabiele cavernedak 
voorafgaande aan de migratie. 
 
Op de bodemdalingkaart zijn onder voorbehoud ook de 
posities aangegeven van een zevental caverne clusters 
met een potentieel pijlerprobleem. Deze clusters 
bestaan uit verlaten cavernes. Het vervroegd buiten 
bedrijf stellen van producerende cavernes (zie vorige 
sectie) biedt hier geen oplossing meer. De mate van te 
verwachten schotelvormige bodemdaling is nog 
onderwerp van wetenschappelijke studies. De daling 
zal worden weergegeven met contourlijnen, die de 
hoeveelheid bodemdaling per eeuw in stappen van 5 
cm aangeven. 
 
De bodemdalingkaart vormt de grondslag voor officiële 
kaarten bij een voorbereidingsbesluit, artikel 19, WRO, 
van de gemeenten Enschede en Hengelo in het kader 
van het verlenen van vrijstellingen en 

bouwvergunningen in het betreffende gebied (zie 
hoofdstuk 5. Adviezen). 
 
Opvulling oude migrerende caverne in het 
boorterrein Hengelo 
In november 2005 is AKZO Nobel Salt begonnen met 
de opvulling van een oude caverne (nr. 167, klasse 2), 
die in 1996 met een gedeeltelijk instabiel dak uit 
productie is genomen. Bij een controlemeting in 2002 
bleek, dat de caverne inderdaad gedeeltelijk naar 
maaiveld migreerde. De volgende holruimtemetingen 
bevestigden dat de migratie doorzet. Tot nu toe is er 
aan maaiveld echter geen significant aantoonbare 
bodemdaling gemeten. Zonder opvulling zal de caverne 
over circa 15 jaar een sinkhole aan maaiveld 
veroorzaken. De vulstof bestaat uit kalkslurry, die 
afkomstig is uit het zuiveringsproces van de 
zoutproductie. Alle kalkslurry, die beschikbaar komt, 
wordt naar caverne 167 gepompt. Op jaarbasis bevat 
deze slurry ongeveer 18.000 m³ vaste stof. Het opvullen 
van het migrerende gedeelte van de caverne zal 
derhalve ruim twee jaar in beslag nemen. In de loop 
van 2006 wordt een volgende holruimtemeting 
uitgevoerd om de voortgang van de migratie en de 
effectiviteit van het vulproces te controleren. 
 
Openboren afgesloten cavernes boorterrein 
Hengelo 
Op de bodemdalingkaart van juni 2005 staan 15 
cavernes klasse 2 (sinkholevorming) vermeld, die niet 
meer toegankelijk zijn voor holruimtemetingen. Ditzelfde 
is het geval bij 16 cavernes klasse 1 (trogvormige 
bodemdaling). De ervaringen met het opgetreden 
sinkhole langs de Enschedese Havenweg in 1991 en 
de momenteel migrerende caverne nr. 167 hebben 
echter geleerd, dat waterpassingen aan maaiveld pas in 
een zeer laat stadium significante en betrouwbare 
bodemdaling aantonen. Er is evenwel dringend 
behoefte aan een betrouwbare vaststelling van de 
status van een caverne in het beginstadium van 
migratie. Ondergrondse holruimtemetingen zijn hiertoe 
een robuust instrument. 
 
Een speciaal punt van aandacht vormt de aanwezigheid 
van ontoegankelijke cavernes in de buurt van de 
rijksweg A35. AKZO Nobel Salt heeft in 2005 bij de A35 
de enige nog ontoegankelijke klasse 2 caverne (nr.162) 
open geboord en opnieuw gemeten. De positie van het 
cavernedak is onveranderd ten opzichte van de vorige 
meting uit 1997 (geen migratie). Langs de A35 zijn nu 
nog twee klasse 1 cavernes ontoegankelijk voor 
holruimtemetingen (nrs.153 en 165). 
 
In juli 2005 is op verzoek/kosten van derden een 
caverne (nr. 146, klasse 0+) open geboord door middel 
van een nieuwe boring nr. 147A. Een holruimtemeting 
liet zien dat het zoutdak van de caverne nog steeds in 
orde was, zoals bij de vorige meting uit 1993. 
 
Eind november 2005 is op verzoek van derden nog een 
caverne open geboord (nr. 124, klasse 2). Een 
holruimtemeting toonde aan dat het cavernedak slechts 
geringe veranderingen had ondergaan vergeleken met 
de vorige meting uit 1995 (nog geen migratie). 
 
Eveneens op verzoek van derden zijn van een 
afgesloten caverne (nr. 98, klasse 1) de gegevens in de 
boorboeken van AKZO Nobel Salt onderzocht. Hieruit 
bleek dat deze caverne in november 1996 geheel met 
kalkslurry was opgevuld, waarna definitieve afsluiting 
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volgde. Openboren is in dit geval dus niet nodig. Het 
maaiveld boven deze caverne kan als blijvend stabiel 
beschouwd worden, zelfs als de caverne vanwege een 
geringe resthoogte nog enigszins zou kunnen migreren. 
 
Alle nieuwe inzichten in de status van de verschillende 
cavernes zullen regelmatig verwerkt worden in de 
bodemdalingkaart (open geboorde cavernes, 
aanpassing bodemdalinggrenzen). Deze kaart heeft 
dus een dynamisch karakter. 
 
3.6.3.2 B2: Onderaardse kalksteengroeven 
 
Inspectie onderaardse kalksteengroeven voor ander 
gebruik (toerisme) 
Inspectie naar de stabiliteit van onderaardse 
kalksteengroeven (in de volksmond �grotten�) voor 
ander gebruik heeft voor ons een hoge prioriteit omdat 
gezien de vele bezoekers (tijdens de kerstmarkten in de 
Gemeentegrot en Fluweelengrot meer dan 100.000 
personen in ongeveer een maand tijd) er bij een 
eventuele ongewenste gebeurtenis slachtoffers kunnen 
vallen. 
In zowel de Gemeentegrot als de Fluweelengrot werden 
in het verslagjaar diverse stabiliteitsverbeteringen 
aangebracht en zijn in beide groeven de voorlopig 
aangebrachte voorzieningen ter plaatse van minder 
stabiele mergelpilaren vervangen door definitieve. 
Stabiliteitsverbeteringen worden veelal uitgevoerd op 
aanwijzing van SodM, maar ook op initiatief van de 
eigenaar c.q. gebruiker uit voorzorg. 
Voor de kerstviering in de groeve de Schark werd door 
SodM een noodvoorziening geëist. Verder zijn o.a. de 
Sibbergroeve, Steenkolenmijn Valkenburg, 
Plenkertgroeve, Sibbergroeve, Caverne de Geulhem, 
Geulhemmergroeve, Cannerberg, Kasteelgroeve, 
Jezuïetenberg, St. Pietersberg Noord en St. Pietersberg 
Zonneberg bezocht. 
 
Restauratieproject IKL 
De stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen in Limburg is gestart met het 
heropenen van onderaardse kalksteengroeven en het 
aanbrengen en vernieuwen van de toegang tot deze 
groeven. De herstelwerkzaamheden richtten zich op 
groeven zoals o.a. de Vlaberggroeven, 
Vogelbosgroeve, Gasthuisdelgroeven 
Lemmekeskoelgroeve, Groeve Schoorberg, proeftunnel 
Daalhemerweg, Michielkesberg en Scharnderberg. In 
de onderaardse kalksteengroeve �t Rooth werd een 
instabiel geraakte opvangconstructie van een grote 
aardpijp in het mergeldak deskundig beveiligd. 
 
Voorvallen 
In 2005 vond in de Geulhemmergroeve een ongeval 
met dodelijke afloop plaats. Het slachtoffer had zich 
verwijderd van een bezoekersgroepje om foto�s te 
maken. Hierbij is het slachtoffer in een lager gelegen 
gang gevallen en is daarbij zo ongelukkig terecht 
gekomen dat hij aan zijn verwondingen is overleden. 
Het ongeval is door de politie onderzocht. 
 
Verificatie vg-document. 
Door de WML (Watermaatschappij Limburg) werd het 
Staatstoezicht betrokken bij hun plannen om instabiele 
delen onder de waterbassins gelegen op de St. 
Pietersberg op te vullen. Door de aannemer werd een 
vg-document (veiligheids- en gezondheidsdocument) bij 
SodM ingediend. 
 

Verificatie vergunningen 
Staatstoezicht op de Mijnen is met een verificatieproject 
begonnen van vergunningen voor onderaardse 
kalksteengroeven. Het betreft hier hoofdzakelijk 
onderaardse groeven voor ander gebruik. Diverse 
eigenaren c.q. gebruikers zijn door de dienst 
aangeschreven met het verzoek de bestaande 
vergunning te overleggen dan wel deze te vernieuwen 
of een nieuwe vergunning aan te vragen. Voor dit 
project zijn diverse groeves door inspecteurs van SodM 
bezocht. 
 
Instorting in Kerkrade 
Op 10 november 2005 is er in Kerkrade een 
instortingstrechter aangetroffen. Deze trechter was naar 
schatting tien meter diep en enkele meters breed (zie 
foto). De instorting ligt in de bebouwde kom van 
Kerkrade, ongeveer vijftien meter van de openbare 
weg. Er staan geen huizen in de directe nabijheid. De 
gemeente Kerkrade heeft het gat uit 
veiligheidsoverwegingen op laten vullen. Een eerste 
onderzoek van SodM wijst uit, dat niet kan worden 
uitgesloten, dat de trechter te maken heeft met 
voormalige ondiepe winning van steenkool door de 
Domaniale Mijnmaatschappij. SodM zal de precieze 
oorzaak van de instorting (laten) onderzoeken. 
Bovendien zal SodM de risico�s van ondiepe winning in 
het algemeen en in relatie tot het stijgend mijnwater 
onderzoeken. 
 

 
Graafmachine bij de instorting (foto: gemeente 

Kerkrade) 
 
Toezicht op opvulling van oude schachten 
In het grondgebied van de Duitse stad Herzogenrath, 
net over grens bij Kerkrade, liggen enkele oude 
schachten (steenkoolwinning), waarvoor de 
Nederlandse Staat als rechtsopvolger van de 
Domaniale Mijnmaatschappij nog verantwoordelijk is. 
Deze schachten dateren nog uit de tijd, dat het gebied 
rond Herzogenrath tot Nederland behoorde. Meerdere 
van schachten moeten worden beveiligd om te 
voorkomen, dat zij in de toekomst instorten. Over het 
beveiligen van deze schachten is een overeenkomst 
gesloten tussen de Duitse en de Nederlandse Staat (in 
beginsel betreft dit 4 schachten: Lichtschacht 2 en 6, 
Susannaschacht en schacht Trempelwerk). Daarin is 
vastgelegd, dat van Nederlandse zijde het SodM toeziet 
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bij het opvullen van deze schachten. Aan de Duitse 
zijde is het Bergamt Düren aangewezen als 
toezichthouder. 
 
In 2005 is, onder toeziend oog van het SodM, 
begonnen aan de opvulwerkzaamheden van de vierde 
schacht. Het betreft de schacht Trempelwerk gelegen in 
de gemeente Herzogenrath. De werkzaamheden aan 
deze schacht zullen in 2006 voltooid worden. 

Tussen het Bergamt Düren en het Ministerie van 
Economische Zaken is in 2005 een 
vervolgovereenkomst gesloten over vier verdere 
schachten die opgevuld dan wel veilig gesteld dienen te 
worden. Het betreft de schachten Kleurmarienhaus, 
Capley I, Hemmeling en Lichtschacht 5. De 
werkzaamheden voor deze schachten zullen in 2006 
van start gaan. 

 
Intermezzo: aardbevingen, bodemdaling en holruimtemetingen 
 
1. Aardbevingen 
 
Door gaswinning geïnduceerde aardbevingen 
In 2005 zijn door het KNMI 36 lichte, door gaswinning geïnduceerde bevingen geregistreerd. Sinds 1986 doen zich in 
Noord-Nederland regelmatig lichte aardbevingen voor die een relatie hebben met de gaswinning. Met het netwerk 
Noord-Nederland en het netwerk rondom Alkmaar zijn inmiddels ruim 400 van dergelijke lichte bevingen geregistreerd. 
De diepte van de bevingen was het afgelopen jaar steeds circa 3 km, d.w.z. het niveau van de betreffende gasreservoirs. 
Op 30 mei 2005 heeft zich in de driehoek Middelstum, Westeremden en Stedum in Groningen een kleine beving 
voorgedaan met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Deze beving is door verschillende mensen goed gevoeld; 
melding is gemaakt van trillende ramen en deuren en van krakende geluiden (bron: KNMI). Op 5 Augustus vond in 
Sappemeer-Oost ook een beving plaats. Met een magnitude van 2.2 op de schaal van Richter was de aardbeving voor 
dit gebied relatief sterk en werd door een aantal bewoners gevoeld. Als onderdeel van de winningsplannen (bij winning 
op land) wordt standaard een Seismisch Risico Analyse uitgevoerd. Artikel 24 van het mijnbouwbesluit vraagt immers 
een risicoanalyse van bodemtrillingen en een beschrijving van mogelijke omvang en aard van verwachte schade door 
bodembeweging. De analyse is gebaseerd op het onderzoek dat uitgevoerd is binnen het kader van het Technisch 
Platform Aardbevingen. SodM levert hieraan al een aantal jaren een bijdrage. Het  doel van dit platform is de 
harmonisatie van de aanpak van het onderzoek met betrekking tot geïnduceerde aardbevingen. 
 
2. Bodemdaling 
 
Resultaten waterpassingen 2005 
In 2005 zijn waterpassingen verricht op Ameland, in Twente, ZO-Drenthe, De Wijk/Wanneperveen, Zuid-Holland (alle 
NAM), Oldelamer, Zuidwal, Slootdorp/Middenmeer (alle Vermilion) en bij de zoutwinningen te Barradeel (Frisia), 
Zuidwending, Heiligerlee en Hengelo (alle AKZO Nobel Salt). De meetregisters zijn op tijd beschikbaar gekomen, met 
uitzondering van de NAM-waterpassingen. Bij de meetregisters van NAM worden begin 2006 de differentiestaten 
opnieuw berekend op basis van een integrale vrije vereffening (vrije peilmerkhoogten). Pas daarna vindt de rapportage 
plaats. 
 
Bij Oldelamer bedraagt de bodemdaling als gevolg van gaswinning minder dan 1 cm in het diepste punt (periode 1994-
2005). De meting op Zuidwal was een hydrostatische waterpassing, waarbij de hoogte van het gasproductieplatform is 
vastgesteld ten opzichte van de Nulpaal in Harlingen. In de periode 2000-2005 is het platform 7 mm gezakt. De 
maximale daling bedraagt nu ongeveer 6,2 cm gerekend vanaf de start gasproductie. De meting bij 
Slootdorp/Middenmeer heeft tot nu toe geen significante peilmerkbeweging als gevolg van gaswinning aangetoond. 
 
Barradeel 
De waterpassing van eind september 2005 heeft een maximale bodemdaling van 32,7 cm te zien gegeven. Dat getal is 
gelijk aan het GPS meetresultaat op dat moment. Hiermee is op een onafhankelijke wijze de betrouwbaarheid van de 
continue GPS registraties op de winninglocatie Barradeel bevestigd. Een nadere analyse van de meetresultaten heeft 
opgeleverd, dat de zoutwinning uit de caverne BAS-3 in de aangrenzende vergunning Barradeel II inmiddels een 
bodemdaling van circa 2 cm heeft veroorzaakt. Daarnaast is dit jaar aan de zuidoostelijke rand van het meetgebied een 
significante bodemdaling van 1,6 cm vastgesteld (op jaarbasis), die men niet aan de zoutwinning kan toeschrijven. Om 
meer duidelijkheid te krijgen over deze extra dalingscomponent wordt in september 2006 een integrale waterpassing 
uitgevoerd in het Barradeel gebied en het gaswinninggebied van Harlingen/Franeker. 
 
Zuidwending/Heiligerlee 
Bij Zuidwending zijn de peilmerken in het diepste punt in de periode 1998-2005 gemiddeld circa 1,5 cm gezakt. Nadere 
analyse met behulp van een geodetisch frequentiemodel van Oranjewoud zal moeten uitwijzen wat hieraan de bijdrage 
is van de zoutwinning. Hetzelfde geldt voor de meting bij Heiligerlee, waar een gemiddelde zakking in de periode 2000-
2005 van circa 2,5 cm is geconstateerd. 
 
Hengelo 
In 2005 zijn voor het deformatienet Twenthe-Rijn vier nieuwe NAP-aansluitpunten gekozen. Dit was nodig omdat de twee 
bestaande AKZO-aansluitpunten te dicht bij cavernes liggen en vanwege de herziening van de actuele NAP-hoogten per 
1 januari 2005. Bij boringen met een verhoogd risico op bodemdaling is in het voor- en najaar gemeten. Elders in het 
gebied is alleen in het najaar gewaterpast. Er zijn buiten de bekende zakkinggebieden geen nieuwe 
bodemdalingverschijnselen waargenomen.
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Veendam 
Nedmag heeft in 2005 met een verbeterde analysemethode van ingenieursbureau Oranjewoud de meetresultaten van de 
waterpassing 2004 preciezer onderzocht op de respectievelijke bijdragen van de zoutwinning en de gaswinning 
(gasvelden Annerveen en Groningen) aan de totale bodemdaling. De uitkomst is een iets grotere maximale bodemdaling 
door zoutwinning van 5 à 6 mm. De gecorrigeerde bodemdaling door zoutwinning in januari 2004 bedraagt nu 17,5 cm in 
het diepste punt van de schotel. De vorm van de schotel is daarbij gelijkmatiger geworden 
 
Friesland 
Staatstoezicht op de Mijnen heeft in 2005 zelf een bodemdalinganalyse uitgevoerd op het door Total, mede namens 
Chevron, ter beschikking gestelde meetregister van de waterpassing Noord-Nederland 2003, onderdeel Friesland, 
winningvergunningen Akkrum, Leeuwarden (oostelijk gedeelte) en Oosterend. Voor beide mijnbouwondernemingen was 
dit een eindmeting. De winningvergunning Akkrum is eind 2002 op aanvraag van Chevron ingetrokken. De 
winningvergunningen Leeuwarden en Oosterend zijn sinds 2004 overgedragen aan Vermilion Oil&Gas Netherlands B.V. 
In het betreffende gebied vertonen de meeste peilmerken een niet verwaarloosbare autonome zakking (0,5 à 1,5 mm per 
jaar), hetgeen door GeoConsult B.V. in 2001 is vastgesteld door middel van een analyse van de peilmerkenstabiliteit 
vóór aanvang van de gaswinning in 1970. Gecorrigeerd voor deze autonome peilmerkbewegingen is de volgende 
eindbodemdaling in 2003 als gevolg van de gaswinning afgeleid: Akkrum minder dan 2 cm, Oosterend minder dan 1 cm 
en Leeuwarden-Oost minder dan 3 cm, met uitzondering van het noordoostelijke grensgebied met de winningvergunning 
Tietjerksteradeel (NAM B.V.), waar overlopende bodemdaling bij Opeinde tot een gecombineerde bodemdaling van circa 
4 cm heeft geleid. 
 
3. Holruimtemetingen 
 
Jaarlijks worden de afmetingen van de holle ruimten (cavernes), die bij de winning van zout door oplosmijnbouw 
ontstaan, in kaart gebracht door middel van akoestische holruimtemetingen. In 2005 heeft AKZO Nobel Salt drie 
metingen verricht in het boorterrein Winschoten/Heiligerlee en twee in het terrein Zuidwending. Frisia Zoutindustrie heeft 
een meting verricht in de winningvergunning Barradeel II. 
 

Maximum 
diameter

Op een 
diepte Top Bodem

Akzo Nobel Salt Heiligerlee-C 3.102.724 102,9 1150 695,4 1337
Akzo Nobel Salt Heiligerlee-D 2.775.273 92,6 1100 723 1327
Akzo Nobel Salt Heiligerlee-I 2.143.119 84,3 1175 716 1354,4
Akzo Nobel Salt Zuidwending-2 3.274.790 119,8 1100 680 1316,5
Akzo Nobel Salt Zuidwending-3 3.682.433 128,6 975 475 1353,3
Frisia BAS-3 ±160.000 ±65 2625 2508 ±2825

Mijnbouw-
onderneming

Benaming 
boring

Totaal 
volume (m³)

Afmetingen caverne (m)

 
 
In het boorterrein Hengelo heeft AKZO Nobel Salt tientallen holruimtemetingen uitgevoerd. De resultaten worden direct 
in een 3D-GIS systeem ingebracht (�basisgegevenskaart�). De metingen vormen een vast bestanddeel van de GSMP-
richtlijnen ter waarborging van de geplande en toegestane maximale afmetingen van een in productie zijnde caverne. 
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4. Verbetering doelmatigheid door samenwerking 
 
4.1 Inleiding 

Voor een kleine dienst als het SodM is het van cruciaal 
belang zoveel mogelijk te leren van anderen en 
relevante zaken die door anderen zijn ontwikkeld over 
te nemen. 
 
Daarom onderhoudt de dienst een breed netwerk van 
contacten. 
 

 
 
In algemene zin kan gesteld worden dat er constructief 
wordt samengewerkt met al onze partners waarbij het 
uitwisselen van relevante kennis voorop staat en dat 
ook steeds beter afstemming met elkaar wordt gezocht. 
 
 
 

 
 

In onderstaand overzicht is aangegeven met welke handhavingspartners (nationaal) en met welke collega-instanties 
(internationaal) wordt samengewerkt en op welke terreinen. 
 

 V en G Milieu Doelmatige 
winning 

Bodem-
bewegingen 

Toezicht 
algemeen 

Nationaal (bilateraal):  
 

 
 

 
 

 
  

AI 
VI 
TNO Bouw & Ondergrond 
OM 

X 
 
 

X 

 
X 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
 

 

Nationaal (regulier forum):      
 

ALOM 
PKHN 
TPA 
IG-beraad 

X3 
X4 
 
 

X 
X5 
 
 

 
 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
Internationaal (bilateraal):  

 
 
   

  

UK 
Noorwegen 
Duitsland 

X 
X 
X 

 
 

X 

X6 
X6 
 

 
 

X 
 

Internationaal (regulier forum):      
NSOAF 
IRF 
OSPAR 
SMRI 
SWP (EU) 

X 
X 
 
 

X 

 
 

X 
 
 

 

 
 
 

X 
 

 

 
In de volgende paragrafen worden de diverse samenwerkingsverbanden verder toegelicht. Bijlage E laat zien in welke 
commissies vertegenwoordigers van het SodM zitting hebben. Bijlage J geeft een overzicht van ons relatienetwerk. 
Bijlage L geeft een overzicht van de afkortingen. 
 

                                                      
3 externe veiligheid op land 
4 externe veiligheid op zee 
5 milieu op zee 
6 incidenteel 
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Administratieve- en toezichtlastenverlichting 
Het SodM houdt toezicht op de naleving van wettelijke 
regelingen die van toepassing zijn op het domein 
Delfstofwinning. Tot 1 januari 2003 gebeurde dat op 
basis van een mijnwetgeving waarin de terreinen 
veiligheid (interne en externe), gezondheid, milieu, 
doelmatige winning en bodembewegingen 
(bodemdaling en aardschokken) integraal waren 
geregeld. De artikelen ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid en milieu zijn tijdens een 
wetgevingsoperatie in 2002 uit de mijnwetgeving 
gehaald en geregeld in andere wetten; de Wet 
Milieubeheer, Arbeidstijdenwet, Warenwet en de 
Arbeidsomstandighedenwet. Deze wetten zijn per 1 
januari 2003 van toepassing verklaard op de mijnbouw. 
Op het terrein van veiligheid en gezondheid zijn bij deze 
wetgevingsoperatie 32 Nadere Regelingen en 38 
Aanschrijvingen met richtlijnen van de Inspecteur-
generaal der Mijnen ingetrokken. Hierbij is een 
administratieve lastenverlichting van ongeveer 27% 
bereikt voor de mijnbouwindustrie (rapport NEI van 
2002). De branche is ertoe overgegaan om zelf 
richtlijnen te ontwikkelen. Ondertussen heeft NOGEPA 
een zestal met SodM afgestemde leidraden ontwikkeld: 
Telecommunicatie, Containers, Overlijden op 
mijnbouwinstallatie, Eerste Hulp op 
mijnbouwinstallaties, Rapporteren van voorvallen en 
ongevallen & Bijstandschepen. Verder is er een 
medische richtlijn en een Helidek operaties en 
procedures handboek beschikbaar. Binnenkort zal daar 
ook een leidraad �Redding op zee� aan worden 
toegevoegd. Deze �leidraden� zijn terug te vinden op de 
website van NOGEPA: www.nogepa.nl. Daarnaast is 
het NOGEPA training handboek beschikbaar op 
www.Alescon.nl. NOGEPA voert jaarlijks in 
samenwerking met het SodM een tiental audits uit om 
zeker te stellen dat de kwaliteit van de trainingen aan 
de in het trainingshandboek gestelde eisen blijft 
voldoen. De mijnbouwindustrie laat hiermee goed zien 
dat zij haar eigen verantwoordelijkheid serieus neemt 
(ontwikkelen van eigen regelgeving in het private 
domein) en sluit daarmee goed aan op het SER advies 
dat in 2005 is gegeven aan de staatssecretaris van 
SZW. 
 

Het SodM werkt aan nog een aantal nieuwe initiatieven 
om een verdere administratieve lasten vermindering te 
bewerkstellen. Zo wordt er bijvoorbeeld een �vg-
document voor werkzaamheden� template ontwikkeld 
(vervolg op de NWE HSE document template van 
2004), wordt in 2006 de beoordeling van de bij de 
dienst ingediende vg-documenten in workshop verband 
met de individuele mijnondernemingen uitgevoerd, 
wordt er op initiatief van de dienst door EZ aan een 
AMvB �boringen� gewerkt en gaat er in 2006 een project 
�harmoniseren van de vergunningen behandeling van 
chemicaliën� van start. De onderwerpen komen 
bijvoorbeeld naar voren tijdens de jaarwerkplan 
besprekingen die de dienst met de mijnondernemingen 
voert. Bij het ontwikkelen van deze initiatieven werkt de 
dienst nauw samen met NOGEPA. 
 
Verder heeft de dienst een aantal initiatieven genomen 
om de toezichtlasten voor de industrie te verminderen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de wijze van 
inspecteren. De dienst is de laatste jaren steeds meer 
projectmatig aan het inspecteren. Hierdoor kan er met 
veel minder inspecties veel effectiever toezicht worden 
uitgevoerd. Andere voorbeelden van lastenverlichting 
zijn de vereenvoudigde rapportages van overboord 
water en gaslekkages. Sinds begin 2005 kan de 
rapportage van de kwaliteit van het overboord water 
van de mijnbouwinstallaties digitaal aangeleverd 
worden (via de SodM website is een spreadsheet 
�invulsheet productie/dekwater� te downloaden) en 
behoeven alleen significante en grote gaslekkages 
gerapporteerd te worden. Eind 2005 nam de dienst ook 
deel aan een door VROM georganiseerde bijeenkomst 
om de jaarwerkplannen voor 2006 naast elkaar te 
leggen om vast te stellen of er kansen waren voor 
betere samenwerking tussen Rijksinspecties om zo de 
toezichtlasten waar mogelijk te beperken. Verder 
namen we deel in een door het IG beraad ingestelde 
werkgroep �domeinen�. De werkgroep dient een 
domeinen matrix te ontwikkelen waaruit 
samenwerkingskansen te destilleren zijn. In dit kader 
maakt de dienst nadere afspraken met de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat en het Agentschap Telecom 
over het toezicht op offshore platforms. 

 
 

 
4.2 Nationale samenwerking 

4.2.1 Strategische keuzes 
 
De volgende strategische keuzes uit het Strategisch 
beleidsplan 2002 - 2007 zijn in dezen relevant. 
 
 Nauw samenwerken met AI, met name gericht op 

uniforme handhaving, opleiding van inspecteurs en 
het uitwisselen van kennis en ervaring (o.a. over 
resultaten van incidentenonderzoek) en de 
advisering van de beleidsdirectie over de 
noodzakelijke aanpassingen van de wetgeving ten 
behoeve van de uitvoerbaarheid of 
handhaafbaarheid; 

 Nauw samenwerken met VROM en relevante 
gemeentes inzake de wettelijke registratieplicht 
voor risicovolle situaties voor gevaarlijke stoffen en 
verbonden daaraan een verbeterde 
beschikbaarheid van informatie over risicosituaties 
voor burgers; 

 Intensief communiceren met belangrijke 
stakeholders over resultaten van de 
toezichtsinspanningen en de uit te brengen 
adviezen aan de beleidsdirectie. 

 
4.2.2 Activiteiten in 2005 
 
Arbeidsinspectie (AI) 
In het kader van de één loket gedachte van de overheid 
en het integraal inspecteren door inspectiediensten 
wordt de handhaving van de wetgeving rond 
arbeidsomstandigheden bij mijnbouwwerken in 
Nederland (onshore) en mijnbouwinstallaties op het 
Nederlandse deel van het continentaal plat (offshore) 
uitgevoerd door het SodM. Het SodM behoort 
weliswaar tot het Ministerie van Economische Zaken, 
de arbotaak valt onder de verantwoording van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Hiertoe is SodM door de Minister van Sociale Zaken 
aangewezen voor het toezicht op de Arbo- en 
Arbeidstijdenwetgeving én hebben de AI en het SodM 
in 2002 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
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Deze samenwerkingsovereenkomst is geëvalueerd en 
begin 2005 geactualiseerd. Gedurende het verslag jaar 
is het overlegstructuur tussen de dienst en de AI verder 
geïmplementeerd. Zo is er nu ook een halfjaarlijks 
overleg met het expertisecentrum van de AI. 
Gedurende het jaar is o.a. afstemming met het 
expertisecentrum geweest over de projectopdracht voor 
het arboinspectieproject �blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen� en zijn de bevindingen van de door SodM in 
2004 en 2005 uitgevoerde inspectieprojecten 
teruggekoppeld aan het expertisecentrum. Verder heeft 
het expertisecentrum ons geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van de 
arbeidsomstandighedenwetgeving. Daarnaast heeft de 
adviseur veiligheid een stage gelopen bij afdeling Major 
Hazard Control (MHC) van de AI en is afgesproken dat 
een SodM inspecteur een BRZO inspectie mee zal 
lopen. SodM wil dezelfde inspectiemethodiek als de 
MHC toepassen op de mijnbouwwerken die een gelijke 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen behandelen als in het 
BRZO is aangegeven. Verder is afgesproken dat de AI 
nogmaals een cursus 
arbeidsomstandighedenwetgeving en boeterapporten 
voor SodM zal organiseren. 
 
VROM-Inspectie (VI) 
In september 2005 is het gewijzigde toezichtbesluit op 
de naleving van Kernenergiewet gepubliceerd. Met het 
nieuwe besluit is het Staatstoezicht op de Mijnen - 
naast VROM Inspectie Zuid-West voor milieuaspecten - 
mede bevoegd om toezicht te houden op alle aspecten 
van de Kernenergiewet, voor zover het 
mijnbouwactiviteiten betreft. Vóór de publicatie van het 
nieuwe besluit had de dienst formeel geen bevoegdheid 
om toezicht te houden op milieuaspecten van de 
Kernenergiewet bij mijnbouwactiviteiten op land. 
Tussen VROM-Inspectie Zuid-West en het 
Staatstoezicht op de Mijnen zijn afspraken gemaakt 
over het toezicht op de Kernenergiewet. 
 
TNO Bouw & Ondergrond Adviesgroep EZ 
(voorheen Nederlands Instituut voor Toegepaste 
Geowetenschappen TNO-NITG) 
Op grond van artikel 127 van de Mijnbouwwet zien wij 
er onder andere op toe, dat de olie- en gasvelden in 
Nederland op een verantwoorde wijze, dat wil zeggen 
planmatig en doelmatig, worden geëxploiteerd. Wij 
worden hierbij ondersteund door een TNO-instituut: 
TNO Bouw & Ondergrond, Adviesgroep EZ. Dit instituut 
is gevestigd in Utrecht. Op 3 november 2003 hebben 
we deze samenwerking geformaliseerd in een 
overeenkomst. In de overeenkomst is onder meer 
vastgelegd, dat de adviesgroep EZ ons ondersteunt bij 
de handhaving van winningsplannen en dat het instituut 
informatie beheert over diepboringen, olie- en 
gasvelden en olie- en gasproductie. In 2005 hebben wij 
samen met de adviesgroep EZ ca. 25 winningsplannen 
beoordeelt en de Minister van Economische Zaken 
hierover geadviseerd. 
 
Openbaar Ministerie (OM) 
Er is twee keer overleg geweest met het OM te 
Amsterdam. Daar was de direct toezichthouder van de 
dienst ook bij aanwezig. Hierbij zijn onder andere de 
ontwikkeling van het Functioneel Parket (in wording), 
het handhavingsbeleid, lozingen van 
mijnbouwinstallaties, schendingen van de 500 m zone 
mijnbouwinstallaties (veelal �s nachts door 
visserschepen), de mogelijke gevolgen van een 
aanvaring, een overtreding van de 

kernenergiewetgeving en de aanpak/voortgang van 
processen verbaal aan de orde geweest. Daarnaast 
informeert de dienst het OM over de bevindingen van al 
haar inspectieprojecten. Tevens heeft SodM het 
gecombineerde overleg van de werkgroepen veiligheid, 
milieu, visserij bijgewoond. Afgesproken is dat de dienst 
voortaan agendalid van dit overleg is en het overleg op 
verzoek van de OvJ zal bijwonen. Daarnaast is er 
verschillende keren overleg geweest met het OM te 
Groningen. Daar waren collega�s van de AI en de politie 
ook aanwezig. De aanpak en voortgang van het in 
paragraaf 3.2.3.1 beschreven dodelijk ongeluk was het 
onderwerp tijdens het overleg. 
 
De Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) 
De Onderzoeksraad is per 1 februari 2005 ingesteld. 
Ingevolge artikel 24 van het Besluit Onderzoeksraad 
voor veiligheid zijn de Onderzoeksraad en het OM een 
afstemmingsprotocol overeengekomen. Het protocol 
voorziet in afspraken over de samenwerking en 
informatie uitwisseling en geeft de nodige handvatten 
voor nadere afstemming tussen de Onderzoeksraad en 
OM in gevallen waarin zowel de Onderzoeksraad als 
het OM een onderzoek instellen naar een voorval. In 
het verlengde hiervan zijn eind 2005 verschillende 
bijeenkomsten gehouden tussen de Onderzoeksraad 
en de Rijksinspecties, waaronder het SodM, om ook 
voor hen een afstemmingsprotocol te ontwikkelen. 
Omdat de Onderzoeksraad en de inspecties vergaande 
en mogelijk interfererende onderzoeksbevoegdheden 
hebben, moet worden voorkomen dat in dergelijke 
gevallen het ene onderzoek belemmeringen ondervindt 
van het andere. Daarom is het noodzakelijk dat de 
wederzijdse onderzoeksactiviteiten op elkaar worden 
afgestemd, uiteraard binnen de grenzen van 
wederzijdse bevoegdheden. Daarnaast dient in 
dergelijke gevallen uit efficiëntieoverwegingen te 
worden voorkomen dat onnodige herhaling van 
onderzoekshandelingen plaatsvindt. Ook is een 
uitgangspunt bij samenwerking tussen de OVV en de 
inspecties dat het bedrijfsleven, de burger, slachtoffers, 
betrokkenen en getuigen zo weinig mogelijk last 
hebben van onderzoek. Het ligt in de verwachting dat 
de samenwerkingsovereenkomst in het eerste kwartaal 
van 2006 ondertekend zal kunnen worden. Naderhand 
zullen in een bijlage bij de overeenkomst de specifieke 
afspraken per inspectiedienst worden vastgelegd. De 
Onderzoeksraad is naar aanleiding van het dodelijke 
ongeval in Noord Nederland (zie paragraaf 3.2.3.1) een 
eigen onderzoek gestart. 
 
Inspecteurs-generaal beraad (IG beraad) 
In 2005 heeft het SodM alle IG-beraad vergaderingen 
bijgewoond. 
Om samenwerking tussen rijksinspecties structureel 
van de grond te krijgen is in de Kaderstellende Visie op 
Toezicht (KVoT), die medio 2005 door het kabinet is 
gepresenteerd, een aantal visies geformuleerd op de 
wenselijkheid en inrichting van gegevensuitwisseling, 
sturing in het gebruik van ICT en prioriteiten binnen 
inspecties. Het IG-beraad is de instantie die de rol zou 
moeten vervullen om deze ambities te sturen. Door het 
benoemen van �domeinen� (bijvoorbeeld chemische 
industrie, ziekenhuizen) of thema�s (bijvoorbeeld 
veiligheid, kinderen) leidt samenwerking naar 
verwachting tot vermindering van toezichtslast en 
vergroting van efficiency en effectiviteit. Het beraad van 
Inspecteurs-generaal heeft in het verslagjaar gewerkt 
aan een plan waarin een aantal gezamenlijke 
strategische keuzes gemaakt worden alsmede een plan 
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van aanpak wordt neergezet waarmee invulling wordt 
gegeven aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de 
KVoT. 
 
Ambtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving 
(ALOM) 
In 2005 heeft SodM leiding gegeven aan het project 
kernbepalingen. Het project werd door het ALOM 
gezien als een technische uitwerking van de afspraken 
gemaakt bij de vaststelling van de Landelijke strategie. 
De stuurgroep van het project stond onder leiding van 

de IGM, waarbij het ALOM secretariaat de 
administratieve ondersteuning verleende. In het 
voortraject zijn door drie expertgroepen lijsten van 
kernbepalingen opgesteld, die vervolgens in drie 
bijeenkomsten in het land werden getoetst op juistheid 
en volledigheid. Het doel van deze workshops voor de 
toezichthouders op de werkvloer was ondermeer om 
draagvlak te scheppen. In december 2005 werd het 
project afgerond met een notitie met bevindingen en 
aanbevelingen, die aan het ALOM is aangeboden. 

 
Intermezzo: samenwerking in het kader van het project andere overheid 
 
Samenwerking tussen inspectiediensten heeft met het Programma Andere Overheid een extra dimensie gekregen. 
Samenwerking tussen inspecties leidt tot een efficiënter en effectiever toezicht. Samenwerking kan op verschillende 
niveaus plaatsvinden: Oplopend vanaf het elkaar op de hoogte houden van wederzijdse plannen, toezichtinformatie 
actief uitwisselen, het onderhouden van gezamenlijke databases, gezamenlijk inspecteren tot aan het inspecteren 
namens een andere inspectie. In 2004 zijn een aantal samenwerkingsprojecten (pilots) uitgevoerd. Van de twee pilots 
waarbij SodM belast was met de projectleiding is in 2005 door een extern bureau onderzocht wat de meerwaarde was 
van de gezamenlijke bedrijfsbezoeken. Per pilot is de toezichtslast, de efficiency en de effectiviteit gemeten. Deze 
bevindingen moeten duidelijk maken waar de grootste winstkansen liggen door de samenwerking. Welke vorm van 
samenwerking draagt bij aan het verminderen van de toezichtslast. In beide projecten was er sprake van het uitgebreid 
uitwisselen van informatie en van het hanteren van één procesverantwoordelijke (regisseur) als aanspreekpunt. De 
laatste vorm van samenwerken kenmerkt zich ondermeer door gelijktijdig inspecteren, gemeenschappelijk gebruik van 
faciliteiten (helikoptervervoer) en gemeenschappelijke rapportage. Werkvormen van intensievere samenwerking zoals de 
�oog en oor� functie vervullen voor de ander of het mandateren van taken en bevoegdheden zullen nader worden 
onderzocht. 

Permanent Kontact Handhaving Noordzee (PKHN) 
In 2005 heeft het SodM alle PKHN vergaderingen als 
waarnemer bijgewoond. De belangrijkste onderwerpen 
die aan de orde zijn geweest waren de voortgang van 
de implementatie van het kabinetsbesluit �Kustwacht 
nieuwe stijl� en het ontwikkelen/vaststellen van het 
beleidsplan handhaving Noordzee 2006. Het PKHN 
wilde dat het beleidsplan van een meer risico gestuurde 
aanpak uit zou gaan. Daartoe is in 2003 door de 
Beleidswerkgroep Handhaving Noordzee (BHN) in het 
rapport 'Naleving op de Noordzee' - een verkenning van 
de risico's' - een dreigingsbeeld voor de Noordzee 
vastgelegd. In 2004 is in vervolg hierop onder leiding 
van het Functioneel Parket een expertsessie over de 
risico�s op de Noordzee gehouden en is door het PKHN 
op basis van de uitkomsten van deze expertsessie een 
achttal prioriteiten vastgesteld. Gedurende 2005 
hebben deze acht werkgroepen een nadere analyse 
uitgevoerd van het naleefgedrag van wet - en 
regelgeving op hun aandachtsgebied. Het SodM nam 
deel aan de werkgroep drie; �Lozingen chemicaliën 
scheepvaart & lozingen olie�. Gedurende 2005 was de 
focus van het onderzoek voornamelijk op de 
chemicaliënvervoerders op de Noordzee. Het project 
loopt in 2006 door. 
 
Technisch Platform Aardbevingen (TPA) 
Op initiatief van de mijnondernemingen is een groep 
aardbevingsexperts bijeengebracht in het 'Technisch 
Platform Aardbevingen'. In dit platform wordt kennis 
gedeeld over geïnduceerde aardbevingen, die soms bij 
de winning van gas optreden. Een expert van het SodM 
heeft zitting in dit platform. De andere deskundigen zijn 
werkzaam bij het KNMI, TNO, BP, Vermilion, NAM en 
Wintershall. Onder auspiciën van het platform wordt 
onderzoek verricht naar de te verwachten frequentie en 
magnitude van de lichte aardbevingen en de effecten 
aan het aardoppervlak. 
 

4.3 Internationale samenwerking 

4.3.1 Strategische keuzes 
 
De volgende strategische keuzes uit het Strategisch 
beleidsplan 2002 - 2007 zijn in deze relevant. 
 
 Onderhouden van adequaat netwerk van collega-

instanties in het buitenland gericht op het 
uitwisselen van kennis en ervaring (o.a. over 
resultaten van incidentenonderzoek); 

 Intensief communiceren met belangrijke 
stakeholders over resultaten van de 
toezichtsinspanningen en de uit te brengen 
adviezen aan de beleidsdirectie. 

 
4.3.2 Activiteiten in 2005 
 
In deze paragraaf geven wij een overzicht van de 
activiteiten, die we in internationaal verband hebben 
ontplooid. We onderhouden vooral contacten met onze 
collega-diensten rond de Noordzee. Zij zijn verenigd in 
het North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF). In 
dit forum wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Ook 
worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen. In het 
intermezzo worden enkele van deze activiteiten nader 
belicht. 
 
North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) 
De landen die hier aan deelnemen zijn het Verenigd 
Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, 
Zweden, de Faröereilanden en Nederland. De 
raakvlakken liggen op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. Naast het uitwisselen van relevante 
informatie zijn er werkgroepen die zich bezighouden 
met het stimuleren van initiatieven ter verbetering van 
veiligheid en gezondheid en met de harmonisatie van 
veiligheidstrainingen in de Noord West Europese 
offshore industrie. 
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Intermezzo: NSOAF Working Group Health Safety& Environment 
 
De NSOAF werkgroep Health Safety & Environment is in medio januari 2005 opgericht, met als deelnemende landen 
Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze dienst heeft het voorzitterschap en het 
secretariaat voor een periode van twee jaar op zich genomen. Op basis van het door de NSOAF plenaire vergadering 
goedgekeurde mandaat zal de werkgroep een aantal initiatieven ontplooien die een bijdragen kunnen leveren aan de 
realisatie van een drietal doelstellingen: 
1. Verbetering van veiligheid en gezondheid in de Noord West Europese offshore industrie 
2. Het reduceren van administratieve lasten ten behoeve van Noordzee grensoverschrijdende bedrijven 
3. Het optimaliseren van het �multilateraal leren� tussen de collega toezichthouders. 
 
In het kader van het Nederlandse voorzittersschap van de �North Sea Offshore Authorities Forum� (NSOAF) heeft onze 
dienst het mandaat gekregen, om gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de offshore industrie (de branche 
organisaties) en collega toezichthouders een overleg betreffende offshore veiligheid te organiseren. In dit kader is in 
Scheveningen medio november onder gezamenlijk voorzitterschap van NOGEPA en het Staatstoezicht op de Mijnen de 
�First Joint NSOAF - E&P Industry Trade Associations Meeting� georganiseerd. 
 

 
Dagvoorzitters dhr. Jan de Jong (SodM) en 

dhr. John Gerstenlauer (NOGEPA) (foto: SodM) 
 
Aan dit eerste gezamenlijke overleg is deelgenomen door de collega toezichthouders en nationale brancheorganisaties 
van Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van het overleg was om door 
middel van een constructieve dialoog een aantal punten van zorg aan de orde te brengen en te zoeken naar 
gezamenlijke initiatieven om de offshore veiligheid te verbeteren. Tijdens het overleg is over de volgende onderwerpen 
van gedachten gewisseld: 
 
 Werkplek toezicht, integriteit / onderhoud mijnbouwinstallaties, vergrijzing, hijsoperaties en putbeveiliging 

gerelateerde onderwerpen; 
 Reduceren van administratieve lasten; 
 Gezamenlijke ontwikkeling van veiligheid en gezondheid gerelateerde pro- en reactieve prestatie indicatoren. 

 
In het bijzonder het delen en uitwisselen van nationale standpunten ten aanzien van veiligheid- en gezondheids 
gerelateerde punten van zorg / verbeterinitiatieven werd door de deelnemende organisaties als één van de belangrijkste 
winstpunten ervaren. 
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat gezamenlijke internationale toezichthouders / brancheorganisatie 
bijeenkomsten een goede stimulans kunnen leveren ter verbetering van veiligheid en gezondheid gerelateerde aspecten 
in de offshore industrie. 
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Intermezzo: internationale samenwerking 
 
Van 30 maart tot en met 1 april 2005 hebben enkele medewerkers van SodM deelgenomen aan een conferentie van het 
International Regulators Forum (IRF). In dit forum zijn de toezichthouders uit verschillende continenten verenigd: het 
Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland, Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Australië en Nieuw Zeeland. Doel van 
de conferentie was: een eerste stap te zetten om de veiligheid van de offshore olie- en gasindustrie wereldwijd te 
bevorderen en om internationale standaarden te ontwikkelen. Om dit te bereiken was ook de olie- en gasindustrie 
aanwezig. Een product van het IRF, dat naar aanleiding van de conferentie versneld is opgeleverd, is een 
gemeenschappelijk rapport, getiteld: �Generic report on offshore lifting and mechanical handling issue�. Het rapport is te 
downloaden van de website van SodM (www.sodm.nl). 
De Inspecteur-generaal der Mijnen, Jan de Jong, hield een lezing onder de titel: �What are the major health, safety and 
environment issues and concerns facing Northwest-European countries?�.  Roel van de Lint, de plv. Inspecteur-generaal, 
reikte een award uit aan de boormaatschappij Noble Drilling voor de uitmuntende bijdrage van deze onderneming aan de 
ontwikkeling van de �Northwest European HSE Case Template�. Dit document fungeert als �standaard� voor het 
veiligheids- en gezondheidsdocument voor mobiele boorinstallaties. Het document wordt erkend door de overheden van 
alle landen rond de Noordzee. Dit betekent voor internationaal werkende boorfirma�s een aanzienlijke reductie van 
administratieve lasten. 
 

 
Roel van de Lint (SodM), Frank Doran (rechts)en  

Mark Jackson (links) van Noble Drilling met de award (foto: SodM) 
 

 
International Regulators Forum (IRF) 
Van 20 september tot en met 22 september 2005 heeft 
de dienst deelgenomen aan de plenaire vergadering 
van het International Regulators Forum (IRF). Het doel 
van het forum is: het informeren van elkaar, 
internationale standaarden te ontwikkelen, uitwisselen 
van kennis (research op het gebied van Exploratie en 
Productie), de beste werkwijzen met elkaar te delen en 
de veiligheid van de offshore olie- en gasindustrie 
wereldwijd te bevorderen. Besloten is, om goede 
initiatieven voor verbetering van de veiligheid binnen de 
offshore olie- en gasindustrie te belonen met een IRF-
erkenning. Ook is een strategie bepaald voor het verder 
in IRF verband uitvoeren van het offshore lifting and 
mechanical handling project en zijn de criteria voor het 
rapporteren van voorvallen en ongevallen afgestemd. 
Voor bijvoorbeeld het rapporteren van gaslekkages is 
nu afgesproken de criteria te volgen, die wij al hebben 
aangegeven in het veiligheids- en gezondheidsbulletin 
Project �Gaslekkages� 04/05 van 6 september 2005. De 
Petroleum Safety Authority (PSA) van Noorwegen heeft 
gewaarschuwd voor kwetsbaarheid van �vrije val 
reddingsboten�. Tijdens een test bleek dat de 
bovenstructuur van de boot ernstig beschadigd was. Als 
er mensen in de boot hadden gezeten, dan waren de 
gevolgen fataal geweest (zie ook hoofdstuk 3.2.3.2, 
freefall lifeboats). 
 
The Standing Working Party for Mining and other 
Extractives Industries 
De �Standing Working Party� (SWP), maakt als 
permanente werkgroep voor de steenkolenmijnen en 
andere winningindustrieën, deel uit van het 

Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op 
de arbeidsplaats. In deze permanente werkgroep 
worden vraagstukken in verband met veiligheid en 
gezondheid op de arbeidsplaats in de winningindustrie 
behandeld. Het Raadgevend Comité legt de Europese 
Commissie een jaarverslag over zijn activiteiten voor. 
Onze dienst heeft een contactpersoon aangewezen die 
via het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over de relevante 
beleidsvraagstukken op hoogte wordt gehouden om de 
belangen van de Nederlandse mijnbouwindustrie te 
behartigingen. 
 
OSPAR 
De jaarlijkse plenaire vergadering van de Offshore 
Industry Committee (OIC) van de OSPAR Commissie 
werd in maart gehouden in Edinburgh, UK. Het 
onderwerp offshore chemicaliën en de ontwikkeling van 
lange termijn doelen hiervoor nam een belangrijke 
plaats in op de agenda. Afspraken zijn gemaakt om een 
traject te ontwikkelen om de reductie van het gebruik en 
lozing van voor vervanging aangemerkte stoffen te 
bereiken. Tevens zullen alle landen zich inspannen om 
overeenstemming over de criteria voor de acceptatie 
van zoetwatertesten te bereiken. Een voorstel van de 
Nederlandse delegatie inzake het omgaan met 
vertrouwelijke gegevens van chemicaliënleveranciers is 
door de andere landen in beraad genomen en zal in 
OIC 2006 verder worden besproken. Met betrekking tot 
het onderwerp nieuwe referentiemethode voor olie-in-
water analyse kwam de vergadering overeen om de 
bestaande referentiemethode per 1 januari 2007 te 
doen vervangen door de nieuwe referentiemethode, 
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onder voorbehoud dat alle landen deze methode op 
genoemde datum als standaard accepteren. 
Onderwatergeluid werd in OSPAR 2004 bestempeld als 
een vorm van vervuiling. Duitsland, als initiatiefnemer, 
maakt een inventarisatie van de schadelijke invloeden 
van onderwatergeluid gegenereerd door offshore 
activiteiten, seismisch onderzoek inbegrepen. Verder is 

ter tafel gebracht een rapport over de uitkomsten van 
de workshop in Trondheim inzake milieu-effecten van 
opslag van CO2 in de diepe ondergrond. Vervolgacties 
zijn overeengekomen om meer kennis over potentiële 
locaties te verzamelen en om een onderzoek naar 
controlemechanismen ter voorkoming van lekkages op 
te zetten. 
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5. Adviezen 
 
5.1 Inleiding 

Het SodM beschikt over de noodzakelijke expertise op 
het gebied van opsporing en winning van diepe 
delfstoffen. Het kerndepartement van Economische 
Zaken vraagt om die reden veelvuldig adviezen van het 
SodM met het oog op de uitgifte van wettelijk 
voorgeschreven vergunningen en het stellen van 
voorwaarden daarbij. Ook worden adviezen gevraagd 
bij het formuleren van beleid of het opstellen van 
nieuwe regels. Vertegenwoordigers van het SodM 
worden tevens ingezet bij besprekingen over 
internationale verdragen, voor zover deze betrekking 
hebben op mijnbouwkundige aangelegenheden. Ten 
slotte doen ook lagere overheden (provincies en 
gemeenten) regelmatig beroep op onze expertise. 
 
Bij onze advisering over milieuzaken en over 
doelmatige winning grijpen we terug op een tweetal 
strategische keuzes uit het strategisch beleidsplan 
2002-2007, te weten: 
 
 Actieve deelname aan het in het milieuconvenant 

genoemde doelgroepenoverleg op basis van een 
uitgesproken commitment van alle partijen, 
duidelijke doelstellingen en rollen van de 
deelnemende partijen en transparante 
uitvoeringsprocedures (voor BMP's en MJR's). 

 De nadruk bij het toezicht op doelmatige winning 
wordt gelegd op olie- en gasvelden met 
divergerende belangen tussen de 
mijnondernemingen en de Staat, het reservoir 
management van olievelden en aan 'windows of 
opportunities' bij gasvelden in de eindfase. 

 
5.2 Wm-vergunningen en 

Mijnbouwmilieuvergunningen 

Het van kracht worden van de Mijnbouwwet op 1 
januari 2003 heeft ook voor de advisering ten behoeve 
van Wet milieubeheervergunningen (Wm-
vergunningen) en Mijnbouwmilieuvergunningen (MBM-
vergunningen) grote gevolgen gehad. 
 
Allereerst is het aantal vergunningplichtige activiteiten 
aanzienlijk toegenomen, omdat voor ieder 
Mijnbouwwerk waarvoor géén Wm-vergunning 
noodzakelijk is, wel een MBM-vergunning noodzakelijk 
is. Hieronder vallen dus de mobiele boorinstallaties en 
productieplatforms buiten de 12 mijl (Wm is daar niet 
van kracht) en de mijnbouwwerken op land tot 12 mijl 
uit de kust, die niet vallen in een van de categorieën 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit van de 
Wm. Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld 
tijdelijk opgestelde boorinstallaties en Mijnbouwwerken 
zonder opgesteld vermogen zoals knooppunten. 
 
Door het van kracht worden van de Mijnbouwwet op 1 
januari 2003 bestaat de verplichting tot aanpassing van 
de MBM-vergunning voorafgaande aan wijzigingen op 
Mijnbouwwerken met een MBM-vergunning. Dit volgt 
rechtstreeks uit het verbod (art. 40 lid 2 van de wet) tot 
het verrichten van activiteiten zonder MBM-vergunning. 
Als een uitvoerder activiteiten wil gaan verrichten die 
afwijken van de vigerende MBM-vergunning, zal deze 
het bevoegd gezag (i.c. EZ) daarvan vooraf op de 

hoogte moeten brengen. Op basis van artikel 40 lid 7 
van de Mijnbouwwet kan het bevoegd gezag aan de 
wijziging extra voorschriften verbinden in het belang 
van het milieu. 
 
Voor bestaande Mijnbouwwerken, die op 1 januari 2003 
van rechtswege (een lege) MBM-vergunning hebben 
gekregen, geldt daarom dat voor alle wijzigingen die 
niet vallen onder �het in stand houden� van de inrichting 
een wijziging van de vergunning noodzakelijk is. Het 
wijzigen van bestaande MBM-vergunningen heeft nog 
niet tot veel beschikkingen geleid. In de meeste 
gevallen betrof de wijziging het tijdelijk bijplaatsen van 
een booreiland ten behoeve van een boring of 
putwerkzaamheden. 
 
Ten aanzien van de Wm-vergunningen van bestaande 
Mijnbouwwerken liep sinds 1995 een 
actualiseringprogramma. Dit programma had als 
doelstelling om alle vergunningen ouder dan 10 jaar te 
actualiseren, zodat er na 2003 (tien jaar na het van 
kracht worden van de Wm) geen vergunningen meer 
zijn die nog zijn afgegeven op basis van de Hinderwet. 
Dit heeft de afgelopen jaren tot tientallen 
(actualiserings-) vergunningaanvragen geleid en het 
project is in 2004 afgerond. Vanaf 2004 wordt bij 
wijzigingen op installaties waarvan de vergunning circa 
10 jaar oud is, door het bevoegd gezag in principe om 
een revisievergunning verzocht. 
 
In 2005 zijn van EZ 33 verzoeken om advies in het 
kader van Wm-vergunningaanvragen ontvangen (3 
injectie-, 6 oprichting-, 5 uitbreidings- en 19 
revisievergunningen). Tevens is door EZ advies 
gevraagd met betrekking tot de acceptatie van 39 
meldingen en 22 mededelingen in het kader van de 
Wm. Met betrekking tot MBM-vergunning aanvragen 
zijn van EZ 39 verzoeken om advies ontvangen, waarbij 
het in de meeste (35) gevallen om het uitvoeren van 
een boring ging. 
 
Het aantal adviezen ten aanzien van (Wm+MBM-) 
vergunningen (meldingen en mededelingen niet 
meegeteld) bedraagt daarmee 72 en is daarmee 
vergelijkbaar met 2003 en 2004. Ten opzichte van 2002 
is dat echter nog steeds een verdubbeling (39 
vergunningaanvragen). Omdat deze toename voor het 
merendeel te wijten is aan vergunningen voor boringen 
hecht SodM groot belang aan het opstellen van de 
algemene maatregel van bestuur �mobiele boorwerken� 
ten behoeve van de mijnbouw. Bij het van kracht 
worden van dergelijke algemene regels voor boringen 
zal het aantal procedures weer significant afnemen. 
Even belangrijk, met name voor de uitvoerders, zal zijn 
dat de proceduretijd daarmee aanzienlijk wordt verkort. 
Hoewel SodM ook in 2005 heeft meegewerkt aan het 
verder uitwerken van de AMvB �mobiele boorwerken� is 
het nog onduidelijk wanneer deze AMvB van kracht zou 
kunnen worden. Met name de geluidsvoorschriften voor 
boringen op land lijken daarbij een struikelblok te zijn. 
 
5.3 Chemicaliën 

Sinds de invoering van het OSPAR Besluit 2000/2 over 
de geharmoniseerde controle van het gebruik en de 
lozing van offshore chemicaliën, waarbij de HOCNF 
formulieren een essentieel onderdeel vormen, hebben 
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alle OSPAR landen te maken gehad met een toename 
van de administratieve belasting voor zowel betrokken 
autoriteiten als de industrie. De harmonisatie tussen de 
OSPAR landen heeft geleid tot een uniform HOCNF 
formulier dat weliswaar dezelfde informatie bevat, maar 
ondermeer als gevolg van de eis tot geheimhouding 
door ieder OSPAR land afzonderlijk wordt geëvalueerd. 
Om meer harmonisatie van de afzonderlijke 
databanken te bewerkstelligen heeft SodM in 2005 
informele gesprekken gevoerd met de Britse 
overheidsinstanties, die direct belast zijn met de 
registratie van HOCNF formulieren en de afgifte van 
vergunningen voor offshore chemicaliën, het 
Department of Trade and Industry (DTI) en het Centre 
of Environment, Fisheries and Aquaculture Science 
(CEFAS). Nagegaan werd welke mogelijke barrières in 
de weg staan om te komen tot één gezamenlijke 
instantie voor de registratie. 
De bereidheid tot samenwerking werd vastgesteld en 
vervolgstappen werden afgesproken. Er zal een 
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 
overheid en industrie van beide landen worden 
ingesteld. In 2006 moeten de plannen worden 
uitgewerkt om uiteindelijk ook in dat jaar tot realisatie 
van de beoogde samenwerking te komen. 
 
5.4 Bedrijfsmilieuplannen 

In het verslagjaar heeft SodM een bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming van een handreiking voor de 
vierde ronde bedrijfsmilieuplannen (BMP-4) voor de 
olie- en gaswinningsindustrie. Het is het hulpmiddel 
voor de mijnbouwondernemingen bij het opstellen van 
het BMP en voor de overheden bij het beoordelen 
ervan. De definitieve BMP�s worden in de tweede helft 
van 2006 verwacht. De planperiode van het BMP-4 is 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. 
Daarnaast is in de overleg- en werkgroepen de 
instructie milieujaarverslag 2005 (MJV 2005) besproken 
en vastgesteld. 
Het doel van dit nieuw MJV-format is om alle relevante 
informatiebehoeften te voorzien met een eenmalig 
jaarlijks document. Uitgangspunt is dat het 
milieujaarverslag vrijwel alle bestaande 
milieurapportages van de bedrijven vervangt. 
 
5.5 Milieujaarverslagen 

In het verslagjaar heeft de dienst advies uitgebracht 
aan het Ministerie van Economische Zaken over de 
kwaliteit van de milieujaarverslagen over 2004 van acht 
olie - en gasbedrijven en drie zoutproducenten. Evenals 
de Bedrijfsmilieuplannen worden de milieujaarverslagen 
opgesteld in het kader van de afgesloten 
milieuconvenanten met de olie- en gaswinningsindustrie 
respectievelijk de chemische industrie. Bij de 
beoordelingen van de milieujaarverslagen van de olie - 
en gasbedrijven was het noodzakelijk om aanvullende 
informatie bij deze bedrijven op te vragen, in verband 
met onduidelijkheden in de verslagen. Dit betrof met 
name het getalsmatige deel van het verslag. Nadat 
deze aanvullende informatie door de ondernemingen 
was verstrekt heeft de Minister van Economische Zaken 
ingestemd met de milieujaarverslagen. 
 
5.6 Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 

Mijnbouwwerken zijn uitgesloten van het Besluit 
Risico's Zware Ongevallen (BRZO), in navolging van de 

Europese Seveso-richtlijn. Omdat in een aantal grote 
mijnbouwwerken vergelijkbare in- en externe risico's 
bestaan als bij BRZO aangewezen bedrijven het geval 
is, zal SodM dezelfde inspectiemethodiek (Nieuwe 
Inspectie Methode) toepassen, welke landelijk gebruikt 
wordt. Deze inspecties worden in samenwerking met de 
brandweer uitgevoerd. Hiertoe heeft een inspecteur van 
SodM stage gelopen bij een BRZO inspectie in de 
Europoort, uitgevoerd door de Major Hazard Control 
groep van de Arbeidsinspectie, de DCMR Milieudienst 
Rijnmond en de brandweer. Daarnaast onderhoudt 
SodM een goed contact met de betrokken 
inspectiediensten en hanteert gelijkwaardige 
opleidingsniveaus. 
De AMvB 'Milieu kwaliteitseisen voor externe veiligheid 
van inrichtingen (BEVI)� is op 27 oktober 2004 van 
kracht geworden. Het doel van dit besluit is de risico�s 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden 
blootgesteld (vanwege risicovolle inrichtingen) tot een 
aanvaardbaar minimum te beperken. Het besluit is 
echter nog niet van toepassing op mijnbouwwerken. De 
bedoeling is om de onshore mijnbouwwinningsindustrie 
alsnog aan te wijzen. De rekenmethode ter vaststelling 
van de plaatsgebonden risicocontouren wordt in 2006 
gestandaardiseerd. Pas dan kan duidelijk gemaakt 
worden of -en in welke mate- er sprake is van 
noodzakelijke saneringsactiviteiten. Tot dat moment 
wordt met de betrokken overheidsinstanties 
gecommuniceerd om verslechtering van de situatie te 
voorkomen. Onder andere de risicocontour van het 
mijnbouwwerk in Den Helder zal dan definitief bepaald 
worden. 
Voor registratie van alle risicogegevens voor externe 
veiligheid wordt een landelijk Register Risico's 
Gevaarlijke Stoffen (RRGS) opgesteld. Eén jaar na het 
van kracht worden van het registratiebesluit externe 
veiligheid dienen alle gegevens met betrekking tot 
externe veiligheid opgenomen te zijn in dit register, dat 
beheerd wordt door het Centrum voor Externe 
Veiligheid van het RIVM. Naar verwachting zal het 
register medio 2007 circa 500 locaties met een 
mijnbouwwerk bevatten. 
 
Netwerkdag BRZO in de provincie Groningen 
Op 1 december 2005 vond op initiatief van de provincie 
Groningen een netwerkdag voor BRZO inspecteurs 
(Besluit Risico's Zware Ongevallen) plaats. Het doel 
was het uitwisselen van ervaring en het bevorderen van 
de onderlinge samenwerking. SodM heeft aan deze 
netwerkdag deelgenomen. 
 

 

 
Ondergrondse gasopslag te Norg (foto: NAM) 
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5.7 Winnings- en opslagplannen olie en gas 

In de nieuwe Mijnbouwwet, die per 1 januari 2003 van 
kracht is geworden, is bepaald, dat de winning van olie, 
gas en zout uitsluitend mag plaatsvinden volgens een 
winningsplan waarmee de minister van Economische 
Zaken heeft ingestemd. Als gevolg hiervan is in het 
verslagjaar een aantal nieuwe winningsplannen en een 
aantal wijzigingen op reeds goedgekeurde 
winningsplannen ingediend. Op verzoek van de 
directeur Energieproductie van het ministerie van EZ 
hebben wij over deze plannen advies uitgebracht. Dat 
hebben wij gedaan in nauwe samenwerking met TNO 
Bouw & Ondergrond. In totaal zijn er 25 
winningsplannen beoordeeld. Wij hebben de 
winningsplannen met name getoetst op de 
�opbrengstfactor� (recovery factor). Die factor geeft aan 
hoeveel procent van de ondergronds aanwezige 
hoeveelheid wordt gewonnen. Voor de Nederlandse 
Staat is het van belang, dat de Nederlandse olie- en 
gasvoorraad zo efficiënt mogelijk wordt benut. SodM en 
TNO hebben met name geverifieerd of er tegenstrijdige 
belangen zijn tussen de mijnonderneming en de Staat, 
die tot een nadelige opbrengstfactor zouden kunnen 
leiden. Voor de beoordeling van de onshore 
winningsplannen is het aspect bodembewegingen van 
belang (bodemdaling en aardbevingen). Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de resultaten van enkele studies, 
die onder begeleiding van het Technisch Platform 
Aardbevingen zijn uitgevoerd. 
 
5.8 Winnings- en opslagplannen zout 

In 2005 heeft het SodM in samenwerking met TNO 
Bouw & Ondergrond drie adviezen aan de Minister van 
Economische Zaken verstrekt over een project voor een 
aardgasbuffer in nieuw aan te leggen cavernes in het 
boorterrein Zuidwending van AKZO Nobel. Een advies 
betrof de opslagvergunning, de beide andere adviezen 
hadden betrekking op een voorlopig en een definitief 
winnings- en opslagplan voor de aardgasbuffer 
Zuidwending. 
 
Door SodM zijn ook dit jaar een aantal adviezen 
uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken 
m.b.t. het winningsplan Barradeel van Frisia Zout B.V. 
De adviezen hadden met name betrekking op het 
toestaan van beperkte additionele zoutproductie bij 
BAS 1 om productieonderbrekingen bij de winningsput 
BAS 3 in de winningsvergunning Barradeel II op te 
vangen. De winningsput BAS 4 is immers door 
vertraging bij het leggen van de pekelleiding in 2005 
nog niet beschikbaar gekomen voor productie. De 
beperkende factor bij de zoutwinning in Barradeel is de 
limitering van de bodemdaling tot 35 cm in het diepste 
punt van de dalingskom. Hoge druk testprogramma�s 
zijn uitgevoerd op beide putten BAS 1 en BAS 2. 
Insluiting van de cavernes onder hoge druk zal de 
naijlende bodemdaling zeer beperken. In het voorjaar 
van 2005 is in het kader van de uitwerking van artikel 4 
van het besluit winningsplan Barradeel II onderzocht 
wat de beïnvloeding is van het winningsgebied 
Barradeel. Het blijkt dat door winning bij BAS 3 op de 
lange termijn circa 2 cm extra bodemdaling bij het 
diepste punt van Barradeel kan plaats vinden. 
 

5.9 Gaswinning Waddenzee 

De adviescommissie Waddenzee (commissie Meijer) 
heeft in 2004 advies uitgebracht dat winning van gas 
binnen strikte natuurgrenzen mogelijk is. SodM heeft in 
2005 in het kader van de �passende beoordeling 
Rijksproject-besluit gaswinning onder de Waddenzee 
vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen� bijgedragen aan het verder uitwerken van 
de randvoorwaarden waaronder  gaswinning onder de 
Waddenzee mogelijk is. Belangrijke uitgangspunten 
daarbij zijn: 
1. Grenzen worden gesteld aan de dalingssnelheden 

per kombergingsgebied 
Een gebruiksruimte voor het Pinkegat is 
vastgesteld op 6-x mm/jaar en voor de 
Zoutkamperlaag 5-x mm/jaar (gemiddeld over 19 
jaar), waarin x de autonome component van de 
relatieve zeespiegelstijging (rZSS) voorstelt. 

2. Dalingssnelheden worden begrensd in het 
winningsplan 
De initiatiefnemer toont ten behoeve van de 
vaststelling van het winningsplan door de Minister 
van Economische Zaken aan hoe de winning 
binnen de gestelde grenzen zal worden uitgevoerd. 

3. Beschrijving meettechnieken wordt gegeven in het 
meetplan 
De initiatiefnemer beschrijft in het meetplan de 
meettechnieken, de plaats en de frequentie van de 
metingen, waarmee op voldoende nauwkeurige en 
betrouwbare wijze de dalingssnelheden 
vastgesteld kunnen worden. 

4. Maatregelen om bodembeweging te voorkomen en 
of te beperken. De initiatiefnemer werkt in detail uit 
hoe de gemiddelde dalingssnelheid per 
kombergingsgebied wordt vastgesteld en beschrijft 
hoe het productieprofiel van de betreffende velden 
bij benadering van de grenzen aangepast zal 
worden. Dit wordt in een protocol vastgelegd. 

5. Bewaking vindt plaats met monitoringsplan 
Een breed monitoringsplan wordt opgezet 
waarmee zowel de bodemhoogte (o.a. 
sedimentatie) als de natuureffecten worden 
gevolgd. Dit monitoringsplan wordt opgesteld als 
een van de randvoorwaarden in het kader van de 
vergunningverlening op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

6. Kustsuppleties ter aanvulling zandverlies 
Zandsuppleties worden uitgevoerd, bij voorkeur in 
te passen in bestaande suppletieprogramma�s. 

 
5.10 Meetplannen 

Met ingang van 2005 verstrekken de 
mijnbouwondernemingen de jaarlijkse meetplannen 
voortaan vóór 1 november van elk kalenderjaar aan het 
Ministerie van Economische Zaken. Een eenmalige 
uitzondering hierop vormt het eerste meetplan 
Waddenzeegebied (inclusief Ameland), dat in januari 
2006 door NAM BV wordt ingebracht in een 
Rijksprojectenprocedure. Het SodM heeft over alle 
ingediende meetplannen positief advies uitgebracht. In 
2006 wordt een referentiehoogte naar het platform 
Zuidwal overgebracht als voorbereiding op een mogelijk 
permanente GPS-hoogtemeting ten opzichte van een 
vast punt aan land. 
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5.11 Sluitingplannen/verwijderplannen 

Door SodM wordt ook toezicht gehouden op het proces 
�verlaten�. In analogie met de wetgeving wordt het 
proces �verlaten� opgesplitst in twee onderdelen: het 
sluiten van locaties �onshore� en het verwijderen van 
mijnbouwinstallaties �offshore�. Volgens de wetgeving 
dient per te verlaten mijnbouwwerk een sluitings- of 
verwijderingsplan (Mijnbouwwet) en het veiligheids- en 
gezondheidsdocument verlaten en verwijderen (Arbo-
wet) door de mijnondernemingen te worden ingediend 
bij het Ministerie van Economische Zaken. SodM 
adviseert de Minister in dezen. In 2005 zijn voor 11 
locaties en 4 installaties adviezen uitgebracht. 
 

Overzicht adviezen sluitingsplannen 2005 
Sluitingsplannen 2005 Territoir 
Uitvoerder delfstofwinning Mijnbouwwerk 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Exloo 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Luttelgeest 1 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Veelerveen 
Nederlandse Aardolie Maatschappij De Lier 4 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Ridderkerk 4 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Moerkapelle 3 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Rijswijk 8 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Pijnacker 06 
Nederlandse Aardolie Maatschappij De Lier 39 
Nederlandse Aardolie Maatschappij Tietjerksteradeel 800 
Nederlandse Aardolie Maatschappij De Wijk 19 
 
Verwijderingsplannen 2005 Continentaal Plat 
Uitvoerder delfstofwinning Mijnbouwinstallatie 
Gaz de France L11-PA jacket 
Wintershall K10-V 
Gaz de France  K11-B topside 
Gaz de France K12-E topside 
 

 
Opruimen van een locatie op het land (foto: NAM) 

 
Naast het adviseren worden door SodM ook inspecties 
uitgevoerd tijdens de sluitings- en 
verwijderwerkzaamheden in overeenstemming met het 
hiervoor vastgestelde handhavingsplan. In 2005 is op 
dit gebied één proces-verbaal opgemaakt en zijn enkele 
beboetbare feiten geconstateerd. 
 
Het proces sluiten (onshore) wordt afgerond indien 
schriftelijk wordt aangetoond dat de locatie in 
oorspronkelijke staat is teruggebracht. Dit blijkt uit een 
goedgekeurde bodemsanering. Indien een locatie niet 
in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht 
(bijvoorbeeld indien het hekwerk blijft bestaan) dient dit 

met de eigenaar van de grond te zijn overeengekomen. 
Het definitief verwijderen van een mijnbouwinstallatie 
(offshore) gebeurd conform de afspraken die hierover 
zijn gemaakt met de Directie Noordzee, Dienst 
Hydrografie en de Kustwacht. 
 
5.12 Provinciale en Gemeentelijke overheid 

Projectgroep en Stuurgroep Bodemdaling door 
Zoutwinning Twente 
In 2005 heeft de gemeente Enschede op basis van de 
bodemdalingkaart van AKZO Nobel een 
voorbereidingsbesluit, artikel 19, WRO, genomen ten 
aanzien van het boorterrein van AKZO Nobel. Voor 
bouw- en aanlegvergunningen en vrijstellingen gaan 
nieuwe richtlijnen gelden, die zijn vastgelegd in een 
protocol. Daarin is opgenomen, dat het SodM de 
gemeente vooraf schriftelijk zal adviseren over de te 
verwachten veiligheidsrisico�s als gevolg van 
bodeminstabiliteit in relatie tot de perceellocatie en de 
verwachte levensduur van het werk. In dit kader heeft 
het SodM in november 2005 de gemeente Enschede 
meegedeeld in te stemmen met een 
bodemdalingrapport van AKZO Nobel inzake boring 
147A (project Bio-Energie Centrale). Het voornoemde 
voorbereidingsbesluit met protocol wordt in 2006 
eveneens in procedure gebracht bij de gemeente 
Hengelo. 
 
Verder heeft het SodM in 2005 drie notities voor de 
projectgroep samengesteld, namelijk: een discussiestuk 
over de benodigde vergunningen voor het opvullen van 
cavernes, een notitie over schade door zoutwinning en 
een notitie �Van winningplan tot sluitingsplan�. 
 
Advies Valkenburg aan de Geul 
Door een geotechnisch bedrijf werd een inventarisatie 
met betrekking tot gesteentemechanische aspecten 
(stabiliteit) van de Sibbergroeve in een rapport 
vastgelegd. Door de opdrachtgever, de gemeente 
Valkenburg aan de Geul, werd ook SodM om advies 
gevraagd 
 
5.13 Vergunningen kernenergiewet 

In het verslagjaar hebben alle olie- en gasbedrijven een 
nieuwe vergunning Kernenergiewet aangevraagd en 
verkregen. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft ten 
aanzien van deze vergunningen advies uitgebracht aan 
Afdeling Beschikkingen van de Arbeidsinspectie. De 
nieuwe vergunningen zijn door de ondernemingen 
aangevraagd conform de in 2004 van kracht geworden 
Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling 
(MR-NABIS). In de nieuwe vergunningen zijn enkele 
administratieve verplichtingen voor de ondernemingen 
niet meer opgenomen dan wel vereenvoudigd. Als 
voorbeeld hiervan is de verplichting tot het inzenden 
van werkplannen niet meer opgenomen in de 
vergunning. Verder is de verplichting tot het inzenden 
van werkplannen voor decontaminatiewerkzaamheden 
vereenvoudigd: mijnondernemingen behoeven deze 
werkplannen niet meer vooraf in te dienen en 
instemming vragen aan de dienst, maar kunnen nu 
volstaan met het doen van een melding die slechts een 
beperkt aantal gegevens dient te bevatten. 
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6. Aanbevelingen Doelmatige Uitvoering E&P activiteiten 
 
6.1 Algemeen 

In de Mijnbouwwet is vastgelegd - in artikel 128 - dat in 
het jaarverslag van SodM aanbevelingen worden 
gedaan met het oog op een doelmatige en 
voortvarende uitvoering van de opsporing en winning 
van delfstoffen en aardwarmte in Nederland. In de 
afgelopen jaren heeft SodM meerdere aanbevelingen 
gedaan. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat er met die 
aanbevelingen is gebeurd. 
 
6.2 Terugblik 2005 

6.2.1 Ontwikkeling mijnbouwactiviteiten 
 
In eerdere jaarverslagen hebben we concrete 
aanbevelingen gedaan om opsporing en winning van 
olie en gas te bevorderen. Samengevat gaat het over 
de volgende aanbevelingen: 
 Verbeter de informatievoorziening voor nieuwe 

toetreders 
 Onderzoek of het Britse model voor publiek-private 

samenwerking (overheid � olie & gas branche) zou 
kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van velden 
die tot nu toe niet in productie zijn gebracht. 

Aan beide aanbevelingen is door het Directoraat-
Generaal voor Energie en Telecom (DGET) gewerkt. 
Via internet kunnen nieuwe toetreders informatie krijgen 
over niet ontwikkelde gas- en olievelden en over het 
productieverloop van producerende velden. DGET heeft 
bovendien actief informatie verstrekt aan potentiële 
nieuwe toetreders op een Prospect Fair in Londen 
(december 2005). Daarnaast is er verkennend overleg 
gevoerd tussen DGET en NOGEPA over de relevantie 
van Britse initiatieven voor het Nederlandse 
mijnbouwklimaat. 
De initiatieven van DGET hebben vruchten afgeworpen. 
Een aantal jonge bedrijven is geïnteresseerd geraakt in 
de mogelijkheden om in Nederland olie en gas op te 
sporen en te winnen. Verschillende bedrijven hebben 
een opsporings- of een winningsvergunning 
aangevraagd. Ook hebben enkele ondernemingen zich 
ingekocht in vergunningen van gevestigde 
oliemaatschappijen. 
De hernieuwde belangstelling voor Nederland als 
gasland vertaalt zich nog niet in een toename van 
booractiviteiten. In 2005 zijn er slechts negentien putten 
voltooid tegen eenentwintig in 2004. 
 
6.2.2 Vermindering administratieve lasten 
 
Wij hebben er in 2004 op aangedrongen om algemene 
regels te stellen voor het uitvoeren van boringen, om 

daarmee het repetitief indienen van 
standaarddocumenten voor 
mijnbouwmilieuvergunningen te vermijden en de 
proceduretijd te bekorten. Deze aanbeveling werd 
aanvankelijk voortvarend opgepakt. Minister Brinkhorst 
zegde aan de Tweede Kamer toe, dat er in het najaar 
van 2005 een algemene maatregel van bestuur gereed 
zou zijn (Handelingen TK, 2004-2005, 29023, nr. 9). 
Helaas is de nieuwe AMvB nog niet gerealiseerd. 
 
6.2.3 Handhaving 
 
In 2005 is voortvarend gewerkt aan de uitwerking van 
onze aanbeveling om de samenwerking tussen 
inspectiediensten te verbeteren. Deze samenwerking 
krijgt vooral gestalte in het beraad van Inspecteurs-
Generaal, het IG-beraad. De aandacht voor 
samenwerking is ook door het kabinet overgenomen. 
Zo wordt in het kabinetsstandpunt �Minder last, meer 
effect, Kaderstellende Visie op Toezicht� (TK, 
vergaderjaar 2005-2006, 27831, nr. 15) de 
samenwerking tussen inspectiediensten als één van de 
zes principes van toezicht beschreven. 
 
6.2.4 Veiligheid 
 
In 2004 hebben we erop aangedrongen om de 
vliegveiligheid op de Noordzee te verbeteren. Mede 
naar aanleiding van deze aanbeveling is er een Task 
Force Noordzee gevormd. Deze Task Force heeft een 
vijftal actiepunten geformuleerd, die in de periode 2006 
tot 2008 gerealiseerd zullen worden. Het betreft onder 
meer: verbetering meteo-informatie (2006) en 
verbetering van de radiodekking (2007) en 
radardekking (2008). Deze maatregelen zullen leiden 
tot het gewenste veiligheidsniveau. 
 
6.3 Aanbeveling 

In 2004 en 2005 hebben we meerdere aanbevelingen 
gedaan om de opsporing en winning van delfstoffen in 
Nederland te bevorderen. In het voorgaande hebben 
we aangegeven, dat er een goede aanzet is gegeven 
om deze aanbevelingen uit te werken. Voor de meeste 
aanbevelingen duurt het enkele jaren voordat ze 
volledig zijn uitgewerkt. Het komt er nu op aan om de 
projecten die in gang zijn gezet om het mijnbouwklimaat 
verder te verbeteren, de administratieve lastendruk te 
verminderen en de vliegveiligheid te verhogen, 
voortvarend worden uitgevoerd. 
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7. Bedrijfsvoering 
 
7.1 Algemeen 

Ook in 2005 was de werkdruk hoog, maar beheersbaar. 
Oorzaken waren de taakstelling vanuit het Regeer-
akkoord, moeilijk vervulbare vacatures, een toename 
van het aantal calamiteiten / incidentonderzoeken en 
ongeplande adviesaanvragen. Bij de 
inspecteurvacatures was dit een gevolg van het 
schaarse aanbod aan geschikte kandidaten en van de 
niet sterke concurrentiepositie van SodM ten opzichte 
van de marktsector op het vlak van de primaire 
arbeidsvoorwaarden. 
Ook had het ziekteverzuimpercentage van 5,8% 
(incl. > 1 jaar) een negatieve doorwerking op de 
bezettingsgraad (91,2%). 
Tevens heeft de implementatie van de reorganisatie 
van het SodM per 1 februari 2005, voor in het bijzonder 
het Kenniscentrum en het Bedrijfsbureau, extra inzet 
van de medewerkers gevergd. Uit de werkregistratie 
van de medewerkers werkzaam in het primaire proces 
blijkt verder dat er in totaal 3.315 loyaliteitsuren zijn 
gemaakt (dit is ongeveer 2 fte�s, exclusief verlof). 
Loyaliteitsuren, zijn overwerkuren, die vrijwillig (zonder 
vergoeding) worden gemaakt. 
 
7.2 Organisatie 

Op 1 februari 2005 is SodM op basis van het door de 
plaatsvervangend secretaris-generaal geaccordeerde 
�Organisatie- & Formatierapport� overgegaan tot 
implementatie van de nieuwe organisatie. Het gaat hierbij 
met name om een gedeeltelijke reorganisatie binnen de 
SodM organisatie. Het betreft hier een herinrichting van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die mede 
zijn ingegeven vanuit de opgelegde taakstellingen 
Balkenende I en II. De oprichting van het Kenniscentrum 
en het Bedrijfsbureau zijn het meest in het oog springende 
en heeft gedurende de groei- en ontwikkelfase extra inzet 
van de medewerkers gevergd, waarbij een verstoring van 
het primaire proces diende te worden voorkomen. 
 
7.3 Personeel 

7.3.1. In- en uitstroom 
 
De in- en uitstroom in 2005 was 4,7% en valt derhalve 
hoger uit dan in 2004 (toen 2,2%). Deze verhoging 
heeft met name te maken met de implementatie van de 
reorganisatie per 1 februari 2005, waarbij de formatie is 
teruggebracht van 45 fte naar 43 fte. 
De genoemde verlaging heeft een direct effect op de in- 
en doorstroomcijfers van SodM voor 2005. 
 
7.3.2. Human Resources Management 
 
Het SodM voert het HRM-beleid uit dat door het 
Ministerie van Economische Zaken is vastgesteld en 
heeft dit ook ingebed in haar Strategisch Beleidsplan 
2002 - 2007. Het HRM-beleid omvat een 
persoonsgericht personeelsbeleid alsmede 
flexibilisering van de organisatie. Het door het SodM 
uitgevoerde HRM-beleid richt zich met name op de 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, door 
middel van individuele ontwikkelingsplannen en het  
 

 
 
volgen van diverse door het Ministerie van EZ 
ontwikkelde loopbaantrajecten. 
 
7.3.3 P-Direkt / Shared service center (SSC) HRM 
 
Vanuit de taakstelling Balkenende I besloot EZ de 
HRM-functionaliteit op een andere manier (SSC) in te 
richten, waarbij de feitelijke implementatie in eerste 
aanleg was gesteld op 1 januari 2006. Echter, gelet op 
de opschorting van P-Direkt als gevolg van het 
inleveren van de opdracht voor het ontwerpen van de 
infrastructuur door ILC, zijn de feitelijke consequenties 
voor de SodM-bezetting vooralsnog onbekend. 
 
7.3.4 Arbeidsomstandigheden 
 
Arbobeleid 
In 2005 is het door EZ geïnitieerde Risico-inventarisatie 
& evaluatie (Ri&e) voor SodM afgerond. De insteek van 
SodM, na overleg met de Arbo Unie, was dat vanwege 
een op dat moment voorzienbare verhuizing naar een 
ander kantoorpand de uitgebreide Ri&e zou worden 
opgeschort. Het aspect welzijn is wel uitgevoerd. Ter 
verhoging van de temperatuur in de kamers zijn extra 
(kleine) elektrische kachels aangeschaft. Naar 
aanleiding van klachten van medewerkers en 
interventie van de RGD is de algehele 
klimaatbeheersing onderzocht en verbeterd. Verder 
hebben inspecteurs hun verplichte veiligheidstrainingen 
gevolgd. 
 
Welzijnsbeleid 
Welzijn is als onderdeel van de Ri&e meegenomen en 
de bevindingen gaven een redelijk bevredigend 
resultaat. Ten aanzien van de beheersing van werkdruk 
is wel de aanbeveling gedaan hier aandacht aan te 
blijven schenken. SodM geeft hieraan uitvoering door 
middel van het opstellen van reële jaarplannen, een 
goede werkverdeling en regelmatig overleg over 
prioriteiten (staat op de agenda van elk werkoverleg). 
 
Beeldschermergonomie / persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Aandacht is ook geschonken aan verbetering van de 
beeldschermergonomie. Waar nodig zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor inspecteurs vervangen. 
 
Bedrijfshulpverlening 
De SodM bedrijfshulpverleners houden - in 
samenwerking met het CBS - geregeld hun kennis en 
vaardigheden bij door middel van het volgen van de 
diverse noodzakelijke trainingen. 
 
Verzuimbeleid 
Binnen de dienst wordt de Wet poortwachter actief 
toegepast. Verder is ziekteverzuim een regelmatig 
terugkerend punt op de agenda van het 
managementteam. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage was 5,8% en werd mede 
bepaald door één langdurig zieke medewerker, 
waarvan het traject voor afronding in het 4e kwartaal 
van 2005 is ingezet. Het percentage voor kort verzuim 
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 (excl. >1 jaar) was overigens 3,4%. De percentages 
zijn ten opzichte van 2004 (toen resp. 5% en 2%) iets 

gestegen. Hier zijn in de organisatie geen duidelijke 
grote oorzaken voor aan te geven. 

 
Geplande en gerealiseerde personele kerngegevens 

 Werkplan 2005 Realisatie 
2005 

Realisatie 
2004 

budgettaire omvang (fte) 43 43 44 
% vrouwen > S13 (aantal vr. / totale populatie > S13) - 0% 0% 
% vrouwen S11-13 (aantal vr. / totale populatie S11-13) - 5% 5% 
decentrale opleidingsuitgaven (% van het P&O-budget) > 1,5% 2,7% 2,4% 
% ziekteverzuim kort 2% 3,4 2% 
% ziekteverzuim lang 2% 2,4 3% 

 
7.3.5 Integriteit 
 
Uitvoering van het integriteitsbeleid had evenals als 
voorgaande jaren bij SodM een hoge prioriteit. 
De kernwaarde integriteit wordt dan ook in de diverse 
(interne) gremia als vast agendapunt opgevoerd en 
besproken en is ingebed in de organisatie. In 2005 
hebben zich een drietal integriteitschendingen 
voorgedaan. Naar aanleiding hiervan zijn disciplinaire 
maatregelen genomen.  
 
7.3.6 Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
 
Ter voldoening aan het Besluit �buitengewoon 
opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 
1995� wordt vermeld, dat het aantal buitengewoon 
opsporingsambtenaren per 31 december 2005 
achtentwintig bedroeg. Van de opsporingsactiviteiten 
van de buitengewoon opsporingsambtenaren is verslag 
gedaan in dit jaarverslag. 
 
7.3.7 Opleidingen 
 
Interne audittraining 
Medewerkers van SodM hebben een interne 
audittraining gevolgd. Voor deze training zijn de normen 
 

 
 
NEN-EN-ISO 9001:2000 (eisen kwaliteitsmanagement-
systeem) en NEN-EN-ISO 19011:2002 (richtlijn voor het 
uitvoeren van interne audits) gehanteerd. De training 
was van dien aard dat met name de algehele 
auditvaardigheden van de (zes) medewerkers werden 
getraind zoals kennis van normen en (interview) 
technieken voor het uitvoeren van interne audits. De 
interne auditor training was opgebouwd uit twee 
theoriedagen, een praktijkdeel en een evaluatie. De 
geleerde technieken kunnen perfect worden toegepast 
voor het uitvoeren van audits binnen de dienst maar zijn 
ook direct toepasbaar in het primaire werkveld van de 
inspecteurs. 
 
7.4 Financiële verantwoording 

7.4.1 Algemene ontwikkelingen 
 
Ondanks een lager beschikbaar budget is het in 2005 
wederom gelukt  het totaalbudget niet te overschrijden. 
Als gevolg van vooral het later dan gehoopt invullen van 
moeilijk vervulbare inspectievacatures was er in 2005 
weer sprake van enige onderuitputting. 

 
 

7.4.2 Budgetten en realisatie uitgaven 
 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven met het toegekende budget en de gerealiseerde uitgaven. 

Overzicht toegekend budget en realisatie 2005 en realisatie 2004 

2005 2004 
Begrotingsuitgaven Budget 

x � 1.000 
Realisatie 
x � 1.000 

Realisatie 
x � 1.000 

Personele uitgaven    

Totaal Personeel 3.027 2.922 2.811 
Materiële uitgaven    
Totaal Materieel 1.107 1.071 1.047 
    
TOTAAL SodM 4.134 3.993 3.858 
 

 
7.5 Automatisering 

Door de dienstleiding is in samenspraak met de 
plaatsvervangend secretaris-generaal (plv. SG van EZ) 
besloten om de ICT zaken van SodM door de directie 
I&A en conform de EZ standaarden te laten uitvoeren  
 

 
op basis van een adequate 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Een aantal 
benodigde programma�s en hardware (o.a. laptops voor 
de inspecteurs) zullen worden toegevoegd aan het EZ 
standaardpakket. 
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7.6 Herhuisvesting 

In het jaar 2005 is het zeker geworden dat het CBS 
haar huidige pand in Voorburg, waar SodM inwonend 
huurder is, zal gaan verlaten. De consequentie hiervan 
is dat ook SodM andere huisvesting nodig heeft. 
Alle voorbereidingen, onder andere het opstellen van 
een Programma van eisen dat met de directie Interne 
Zaken (IZ)  
 
 

 
 
 
(begeleider/adviseur verhuisproces) is besproken, 
hebben uiteindelijk ertoe geleid dat na een 
zoekopdracht door de Rijksgebouwendienst (RGD) de 
nieuw te bouwen locatie voor het CBS als meest reële 
optie kan worden aangemerkt. Het vervolgtraject en de 
acties, die hieruit voortvloeien zullen in gezamenlijkheid 
met Directie IZ, de RGD en het CBS worden 
uitgevoerd. 
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8. Voordrachten/publicaties 
 
 
ir. J.P.A. Roest, Zoutwinning Barradeel, presentatie Mijncommissie Provincie Friesland op 18 maart 2005 te 
Leeuwarden. 
 
ir. J.P.A. Roest, Zoutwinning Barradeel, presentatie bij voorlichtingsbijeenkomst Provinciale Staten Fryslân op 24 maart 
2005 te Harlingen. 
 
ir. J.P.A. Roest, Gedachten over gaswinning onder de Waddenzee, begrensd met winningsplan en meetplan, SodM-
bijdrage aan pre-reading over het �Hand aan de Kraan� principe voor gaswinning onder de Waddenzee vanaf de 
landlocaties Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen (pag. 24-26), NAM workshop op 21 juni 2005 te Zeegse, Drenthe. 
 
ir. J.P.A. Roest, Gaswinning onder Waddenzee onder strikte randvoorwaarden , presentatie bij de consultatiedag 
Passende Beoordeling gaswinning Waddenzee (i.v.m. Rijksproject-besluit gaswinning Waddenzee) op 18 november 
2005 te Utrecht. 
 
ing. F.P. Markesteijn, Assesment of internal audits carried out by mining companies, presentatie voor NOGEPA (The 
Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association) op 31 augustus 2005 te Den Haag, presentatie voor 
de zoutwinningsindustrie op 23 november 2005 te Delfzijl en presentatie tijdens het overleg met brancheverenigingen 
(o.a. IRO, Nederlandse Toeleveranciers in de Olie en Gas Industrie) op 13 december 2005 te Voorburg.
 
J.W. de Jong, M.Eng, What are the major health, safety and environment issues and concerns facing Northwest-
European countries?, presentatie voor de IRF, 30 maart 2005 te Londen. 
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Bijlage A Organogram 
 
Onderstaande figuur geeft de huidige organisatiestructuur van SodM weer inclusief de fte's per afdeling. In verband met 
de taakstelling is het aantal fte�s in 2005 teruggebracht naar 43. In het kader van de taakstelling voor 2006 is van deze 
43 formatieplaatsen één fte vooralsnog geblokkeerd. Als er meer zicht is op de nieuwe ICT-situatie wordt in 2006 een 
formatievoorstel opgesteld. 
 

Organogram 2005 
 
 

 

Bedrijfsbureau 
5 

Dienstleiding 
Inspecteur-Generaal 

1 

Afdeling 
Operaties 

Afdeling 
Engineering 

Afdeling 
Geo-Engineering 

Kenniscentrum 
12 

24  
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Bijlage B Balanced score card Staatstoezicht op de Mijnen (realisatie gehele jaar 2005) 
 

Vanuit het perspectief van de OPDRACHTGEVER(S) EZ (SZW en VROM): als we slagen, wat krijgen onze opdrachtgevers dan te zien? 

Strategische  
KSF-en 

Doelstelling Prestatienorm Streefcijfer 
2005 

Realisatie  geheel 2005 Status 

Goede mate van naleving Mijnbouwwetgeving                  
% inspecties met 
overtredingen.  

 
< 5 % 

 
2 %   (voorlopig) 

 

 Mijnbouwwetgeving              
% overtredingen dat leidt  
tot een proces verbaal 

< 15 % 10 % (voorlopig)  

 Overige wetgeving In overleg 
opdrachtgever 

Wordt nog  vastgesteld door             
VROM en SZW 

 

 

                                
Ongevalfrequentie 

 
 

< 6 

 
 

3,3 

 Hoog niveau  
van veiligheid 

- Interne veiligheid 

  

- Externe veiligheid 

Aantal incidenten   
 
 

0 0  

Hoog niveau van 
gezondheid 

% ziekteverzuim in  
de delfstofwinning 

6 % 3,0   

Reductie in emissies als 
vastgelegd in convenant 

Bodem 
Lucht 
Water 

100% BSB 
zie convenant 
40 ppm olie 

Op schema   

Goed inzicht in 
bodembewegingen 

Adequate metingen 100 % 100 %  

Maatschappelijk 
effect 

Planmatig beheer 
delfstofvoorkomens 

Ingediende winningsplannen 100 % Alle toegezegde winningplannen zijn 
ingediend 

 

Aantal klachten  
over de dienst 

0 0  Transparant, onafhankelijk 
professioneel 

Score tevredenheidsonderzoek Goed Goed  

Onberispelijk 
imago 

Naamsbekendheid bij 
relevante stakeholders 

Versturen  brieven met info 
over SodM naar gemeentes 

Elke drie jaar In 2005 uitgevoerd.  

Beheersing van  
de middelen 

Uitvoering van de  
EZ P&C-cyclus 

Beoordeling door 
departementsleiding  
en stafdiensten 

Goed       Jaarverslag 2004  
Jaarwerkplan 2006 

Harap 2004 

 

 
Kleur Status 
Groen Afgerond, streefwaarde gehaald 
Geel Wordt in 2005 gerealiseerd of wacht op actie derden 
Rood Niet uitgevoerd of streefwaarde niet gehaald 
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Bijlage B vervolg balanced score card Staatstoezicht op de Mijnen (realisatie gehele jaar 2005) 
 

Vanuit het perspectief van de OVERIGE STAKEHOLDERS: als we slagen, wat krijgen de belangrijkste stakeholders dan te zien? 

Tactische  
KSF-en 

Doelstelling Prestatienorm Streefcijfer 
2005 

Realisatie   geheel  2005 Status 

Handhaving 

- Transparant 

Handhavingsbeleid op internet Ja Goedgekeurd door  

VROM, SZW en EZ 

 

- Consequent  Aantal klachten  0 0  

Bereikbaarheid 

- Telefoon  

 

KPN bereikbaarheidstest  

Opnemen 
binnen 15 
seconden in 
90% gevallen 

 

Diverse malen uitgevoerd met score 
> 95% 

 

 

- E-mail Reactietijd 3 werkdagen Geen klachten tot nu toe  

- Internet (website) Tijd tussen aanpassingen 1 maand Wordt continue aangepast  

- E-business Pilot aanvraag beschikking 1 Uitgesteld i.v.m. overdracht ICT 
naar EZ 

 

Kwalitatief goede 
producten en diensten 

Terugkoppeling toezicht 

Voor aangewezen 
bedrijfsprocessen altijd 
terugkoppeling 

Voor alle 
toezicht-
activiteiten 

- 

Continue activiteit 

 

  Beschikkingen 

- Gemotiveerd 
afwijzen 

 

Motivatie aanwezig 

 

100% van de 
afwijzingen 

 

Geen afwijzingen 

 

-  Afgifte met uitvoer- 
   bare / handhaafbare    
   voorwaarden 

Beoordeling beschikking door 
interne deskundige 

100% van de 
beschikkingen 

100%  

-  Klachten Aantal klachten 0 0  

Adviezen Tevredenheidsonderzoek 70 % > 70 %  

Beleidsregels Tevredenheidsonderzoek 70 % > 70 %  

Kwaliteit 

Op tijd geleverd Per product termijn vastgelegd 
in de interne werkwijzen en 
AO's 

Termijn voor 
alle toezichts-
producten 

Vastgelegd in alle interne 
werkwijzen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kleur Status 
Groen Afgerond, streefwaarde gehaald 
Geel Wordt in 2005 gerealiseerd of wacht op actie derden 
Rood Niet uitgevoerd of streefwaarde niet gehaald 
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Bijlage B vervolg balanced score card Staatstoezicht op de Mijnen (realisatie gehele jaar 2005) 
 

Vanuit het perspectief van de OVERIGE STAKEHOLDERS: als we slagen, wat krijgen de belangrijkste stakeholders dan te zien? 

Tactische  
KSF-en 

Doelstelling Prestatienorm Streefcijfer 
2005 

Realisatie  geheel  2005 Status 

Politieke legitimatie  Goedkeuring strategisch 
beleidsplan 

1x per vijf jaar In 2002 goedgekeurd  

 Goedkeuring jaarverslag Jaarlijks Jaarverslag 2004 goedgekeurd en 
opgestuurd aan Staten-Generaal 

 

Strafrechtelijke 
legitimatie 

Driehoeksoverleg 
mijnbouwwetgeving 

1x per jaar Alleen indien daar noodzaak voor is 
uitvoeren. 

 

Gezagspositie 

 Gebruik maken van 
handhavingsarrangementen 
SZW en VROM 

In alle gevallen Worden gehanteerd voor  
de Wet Milieubeheer,  
de Arbeidstijdenwetgeving  
en de Arbowetgeving  

 

 

Informatie verstrekken Jaarverslag 1x per jaar Staten-Generaal, Provincies, 
Ministeries, ondernemingen, 
brancheorganisaties, vakbonden, 
milieu-groeperingen, de media, 
wetenschappelijke instituten 

 

 

 

 Internetsite 1x per maand 
actualisatie 

Regelmatige aanpassing  

Kennis beschikbaar 
stellen 

Frequentie overleg NGO's 4x per jaar overleg gehouden  

 Presentaties bevindingen 
projectmatige inspecties 

Bij elke 
projectmatige 
inspectie 

In het verslagjaar zijn presentaties 
gehouden van  
alle afgesloten projecten 

 

 

 Veiligheidsinformatie bulletin 4x per jaar Er zijn  4 bulletins verschenen     
(zie www.sodm.nl) 

 

Kennis delen  
(in brede zin) 

 Houden van lezingen p.m. Regelmatig worden lezingen 
gehouden. Publicatie in jaarverslag 

 

Participatie Betrekt relevante 
stakeholders bij 
advisering over nieuwe 
regelgeving of 
aanpassingen daarvan 

Regelgeving altijd op agenda 
kwartaaloverleg 

4x per jaar Is uitgevoerd    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kleur Status 
Groen Afgerond, streefwaarde gehaald 
Geel Wordt in 2005 gerealiseerd of wacht op actie derden 
Rood Niet uitgevoerd of streefwaarde niet gehaald 
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Bijlage B vervolg balanced score card Staatstoezicht op de Mijnen (realisatie gehele jaar 2005) 
 

Vanuit het perspectief van de INTERNE PROCESSEN: om de stakeholders adequaat te bedienen, waarin moeten wij dan uitblinken? 

Tactische  
KSF-en 

Doelstelling Prestatienorm Streefcijfer 
2005 

Realisatie  geheel  2005 Status 

Toezicht integraal en 
risicogericht (met nadruk  
op externe risico's) o.b.v.  
het 5-jaarprogramma 

De realisatie van het jaar-
programma (dat afgeleid is  
van het 5-jaarprogramma) 

90 % > 90 %  

Bij het toezicht waar 
mogelijk benchmarking 
gebruiken  

Benchmarking gebruiken  
bij projectmatige inspecties,  
beoordelingen BMP�s en 
milieujaarverslagen   

100 % 100 %  

Partnerships met andere 
toezicht houdende instanties 
en het OM 

Overeenkomst voor 
samenwerking 

3 Afgerond in  2004  

 

Evaluatie, actualisatie en 
doorlichting van bedrijf 
voeringsysteem op basis  
van jaarlijks programma 

Realisatie jaarprogramma  
90 % 

 
100 % 

 

 

 

Realisatie geplande 
producten 

% producten gerealiseerd 90% 98 %  

Hoogte budget Uitgave  
< budget 

Op het P-budget en op het M-budget 
was sprake van enige onderuitputting  

 Beheersing kosten  

Regelmatige rapportage 1x per maand 12 x  

Optimale bezetting Bezettingsgraad in % (incl. 
inhuur- en servicekrachten)  

98% 91  %   

Op agenda werkoverleg Elk  
werkoverleg 

100%  

Optimale 
bedrijfsvoering 

Uitvoering integriteitbeleid  
van de dienst 

Bij FG's en VKB's Elke FG / VKB Bij FG 100%  

Aantallen ongevallen 0 0  

% ziekteverzuim 4,0 %  3,4 %  

Veilige, gezonde 
werkomgeving 

Aantallen klachten 0 Geen klachten . 

Interne VGM-zorg 

Voortdurende aandacht voor 
belasting van milieu 

Energieverbruik  p.m. Tot op heden nog geen inzicht  
in eigen elektriciteitsverbruik 

 

 
 
 
 
 
 

Kleur Status 
Groen Afgerond, streefwaarde gehaald 
Geel Wordt in 2005 gerealiseerd of wacht op actie derden 
Rood Niet uitgevoerd of streefwaarde niet gehaald 
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Bijlage B vervolg balanced score card Staatstoezicht op de Mijnen (realisatie gehele jaar 2005) 
 

Vanuit het perspectief van LEREN & ONTWIKKELEN: om missie & visie te realiseren, hoe moeten wij dan leren en ontwikkelen? 

Tactische  
KSF-en 

Doelstelling Prestatienorm Streefcijfer 
2005 

Realisatie  geheel 2005  Status 

Goed gemotiveerde 
medewerkers 

Uitslag medewerkers enquête 7 Score 7,2  

Inzicht in strategie Agendapunt werkoverleg Minstens 1x per maand Wordt uitgevoerd  

Gelijkgerichtheid Agendapunt FG, VKB Bij elke FG, VKB  van 
inspectieambtenaren 

Gerealiseerd bij FG  

Ruimte voor nieuwe 
ideeën  

Uitslag medewerkers enquête  7 Score 7,2  

Samenwerken Back up medewerker  
voor elke activiteit 

Voor alle aspecten en 
inspectieambtenaren 

Bij volledige bezetting  
geen probleem 

 

Op actie gerichte 
cultuur 

Betrokkenheid/ 
verantwoordelijkheid 

Uitslag medewerkers enquête  7                  Score 7,2  

Goede mensen 
aantrekken en 
vasthouden 

Bezettingsgraad / verloop in % 98 % 91  %  

Percentage medewerkers met een 
actuele pop 

90 % 54  %  

Percentage van P-budget besteed 
aan opleidingen  

  >1.5% 2,7  %  

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Percentage gehouden FG's  
en VKB's 

95% FG�s:   96 % 
VKB�s: 96 % 

 

Leren van derden 

- Collega instanties 
buitenland 

 

Regelmatig bilateraal  
overleg met D, GB en N  
en multilateraal overleg in NSOAF 
en EU verband 

 
 

1 x per jaar 
1 x per jaar 
1 x per jaar 

 

Overleg in 2005 gevoerd 

 

 

 

Ontwikkeling 

- Kennisinstituten Regelmatig (NITG) 
Ad hoc overleg 

6 x per jaar 6 x uitgevoerd  

Geoptimaliseerd 
informatiebeheer / 
infrastructuur 

Onderdeel van informatieproject  
 

Af in 2003 Niet geheel op schema  

 

Communicatie 

Werkoverleg op  
alle niveaus (incl. 
dwarsverbanden) 

Realisatie plan 90% >90%  

 

 
Kleur Status 
Groen Afgerond, streefwaarde gehaald 
Geel Wordt in 2005 gerealiseerd of wacht op actie derden 
Rood Niet uitgevoerd of streefwaarde niet gehaald 
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Bijlage C Processen en producten SodM 2005 
 
Sturing van de dienst als geheel 
 

Onderwerp Geplande uren Gerealiseerde uren Gerealiseerd - plan 
Totaal 3.421 3.414 -7 

 
Bovenstaand een overzicht van de geplande en gerealiseerde uren voor wat betreft de sturing van SodM als geheel. De 
navolgende onderwerpen vallen onder deze categorie: 
 Leidinggevende activiteiten dienstleiding; 
 MT-activiteiten; 
 Bepaling strategisch beleid van de dienst;  
 Internationale en nationale contacten op strategisch gebied; 
 Dienstexcursie, OR-achterban overleg, vragenuurtje; 
 OR+DOR overleg (inclusief voorbereiding). 

 
Beheersing van mensen en middelen 
 

Onderwerp Geplande uren Gerealiseerde uren Gerealiseerd - plan 
Ondersteunende werkzaamheden 8.464 8.579 115 
Opleidingen 5.112 4.289 -823 
Totaal 13.576 12.868 -708 

 
Onder deze categorie vallen: 
 Alle werkzaamheden medewerkers Bedrijfsbureau, voorzover niet vallend onder een andere categorie; 
 Alle werkzaamheden op het gebied van (interne) Arbo- en milieuzaken; 
 Het volgen van opleidingen en trainingen, deelnemen aan conferenties en bezoeken van symposia. 

 
Uitvoering van de primaire bedrijfsprocessen 
 
Urenoverzicht 

Onderwerp Gepland 2005 Gerealiseerd 2005 Gerealiseerd - plan 
Adviseren 14.028 15.600 1.572 
Handhaving op kantoor 14.986 15.534 548 
Handhaving in het veld 13.717 13.241 -476 
Overige zaken 5.894 7.152 1258 
Totaal 48.525 51.527 3.002 

 
Productenoverzicht 

Producten Gepland 2005 Gerealiseerd 2005 Gerealiseerd - plan 
Gegeven advies 125 126 1 
Afgegeven beschikking 100 115 15 
Beoordeelde documenten 90 104 94 
Uitgevoerde inspectie 500 491 -9 
Uitgevoerd onderzoek 14 17 3 
Uitgevoerde audit 15 14 -1 
Totaal 844 867 23 

 
Staatstoezicht op de Mijnen kent de navolgende primaire bedrijfsprocessen: 
 Adviseren 
 Handhaving op kantoor 

R Voorlichten 
R Afgifte beschikkingen 
R Monitoren 
R Verifiëren (beoordelen documenten) 

 Handhaving in het veld 
R Verifiëren (uitvoeren inspecties) 
R Onderzoeken 
R Auditen 

 



Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2005 

56 

Meten analyseren en verbeteren 
 

Onderwerp Geplande uren Gerealiseerde uren Gerealiseerd - gepland 
Totaal 3.547 3.233 -314 

 
Onderstaand een overzicht van de gerealiseerde producten: 
 3 interne audits uitgevoerd; 
 bijdragen aan werkgroep benchmark rijksinspecties in het kader van het IG beraad; 
 afhandelen actiepunten uit dienstbrede actielijst; 
 gereviseerde documenten in het bedrijfsvoeringssysteem; 
 afhandeling en rapportage omtrent interne financiële en materiele controles; 
 bijdragen aan de externe audits (inclusief de operationele audit door de AD). 

 
Overigen 
 

Uren 
Code 

werkregistratie Werkzaamheden Gepland Gerealiseerd
 

Verschil 
 

5   Ziekte 3.484 2.759 725 
7   Regulier verlof 8.539 8.268 271 

 
 
 

Sturing van de dienst

Ondersteunende
processen
Opleidingen

Uitvoering primaire
processen
Meten, analyseren en
verbeteren
Ziekte

Verlof

 
Overzicht bestede uren SodM in 2005 

 
 

Adviseren

Handhaving op
kantoor
Handhaving in het
veld
Overige zaken

 
Urenverdeling 2005 primaire bedrijfsprocessen SodM 
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Bijlage D Feiten en cijfers over de Mijnbouw in 2005 in Nederland 
 
 
Verkenningsonderzoek: hoeveelheid 2D-seismiek 2001 - 2005 [km] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkenningsonderzoek: hoeveelheid 3D-seismiek 2001 - 2005 [km2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkenningsonderzoek 
Gebied 2001 2002 2003 2004 2005 
Territoir      
Hoeveelheid 2D-onderzoek [km] 5 0 0 0 0 
Hoeveelheid 3D-onderzoek [km2] 47 0 0 0 32 
Continentaal plat      
Hoeveelheid 2D-onderzoek [km] - 495 0 110 0 
Hoeveelheid 3D-onderzoek [km2] 898 1.778 2.185 790 1.984 
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Bijlage D vervolg feiten en cijfers over de Mijnbouw in 2005 in Nederland 
 
 
Aantal boringen 2001 � 2005 
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Aantal boringen 
Gebied 2001 2002 2003 2004 2005 
Territoir      
Exploratieboringen 3 4 3 - 3 
Evaluatieboringen - 1 - 1 - 
Productieboringen 6 5 7 1 3 
Continentaal plat      
Exploratieboringen 15 16 7 11 4 
Evaluatieboringen 4 3 4 2 1 
Productieboringen 12 13 13 6 8 
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Bijlage D vervolg feiten en cijfers over de Mijnbouw in 2005 in Nederland 
 
 
Productie aardgas 2001 - 2005 [miljard Sm3]7 
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Productie aardolie 2001 - 2005 [miljoen Sm3]7 
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Productie aardgas en aardolie 2001 � 2005 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Aardgas [mld Sm3]      
Territoir 43,2 44,5 45,3 48,4 48,0 
Continentaal plat 29,0 26,8 23,1 29,1 24,7 
Aardolie [mln Sm3]      
Territoir 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
Continentaal plat 1,1 2,2 2,3 2,1 1,5 

 

                                                      
7 In dit jaarverslag worden de aardgas- en aardoliehoeveelheden weergegeven in �standaard� m3, afgekort als Sm3. 
�Standaard� heeft betrekking op de referentiecondities: 15°C en 101,325 kPa. 
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Bijlage D vervolg feiten en cijfers over de Mijnbouw in 2005 in Nederland 
 
 
Productie zout 2001 - 2005 [kton] 
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Productie zout 2000 - 2004 [kton] 
Uitvoerder delfstofwinning 2001 2002 2003 2004 2005 

AKZO Nobel Heiligerlee 1.394 1.415 1.606 1.610 1.494
AKZO Nobel Zuidwending 1.519 1.387 1.334 1.305 1.356
AKZO Nobel Hengelo 1.824 1.890 1.913 1.929 2.247
Totaal steenzout AKZO Nobel 4.737 4.692 4.853 4.844 5.097
Totaal steenzout Frisia Harlingen 980 1.081 1.127 1.052 1.058
Totaal magnesiumzout Nedmag 
Veendam 228 210 242 226 288
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Bijlage D vervolg feiten en cijfers over de Mijnbouw in 2005 in Nederland 
 
 
Nieuwbouw in 2005 
 
 

Nieuwbouw op het Nederlands territoir 
Uitvoerder 
delfstofwinning Mijnbouwwerk Omschrijving activiteit 
NAM Eemskanaal GLT renovatie afgerond 
NAM Kooipolder GLT renovatie afgerond 
NAM Tusschenklappen OV GLT renovatie afgerond 
NAM Tietjerksteradeel 100 Boostercompressor geplaatst 
 
 

Nieuwbouw in de territoriale zee en op het continentaal plat 
Uitvoerder 
delfstofwinning Mijnbouwinstallatie Omschrijving activiteit 
ATP L6d-2 Nieuwe sub-sea installatie 
Gaz de France G17d-AP Nieuw gasbehandelingsplatform + compressie 
Gaz de France G14-A Hergebruik van gerenoveerde K11-B installatie 
Gaz de France G16-A Hergebruik aangepaste K12-E installatie 
Gaz de France K2b-A Nieuw productieplatform 
Gaz de France G17a-S1 Nieuwe sub-sea installatie 
One Gas K17-FA-1 Nieuwe conceptinstallatie (bootlanding) 
Total L4-G Nieuwe sub-sea installatie 
Wintershall F16-A Nieuw productieplatform 
 
 
 
 

 
K17-FA-1 installatie NAM (foto: NAM) 
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Bijlage D vervolg feiten en cijfers over de Mijnbouw in 2005 in Nederland 
 
 
Nieuwbouw in 2005 (vervolg) 
 
 

Pijpleidingen in de territoriale zee en op het continentaal plat 
Beheerder Beginpunt Eindpunt Omschrijving activiteit 
ATP L6d G17d-AP Aanleggen 6" pijpleiding en 73 mm umbilical van L6d naar 

G17d-AP (44km) 
Gaz de France G14-A G17-AP 19.812 m 12" en 2" 
Gaz de France G17a-S1 G17d-AP Nieuwe 6" leiding + 92,5 mm, 5,67 km gas + 

besturingskabel 
Gaz de France K2b-A NGT Nieuwe 12" leiding (2.750 m) naar NGT tussen L10 en 

D15 (side tap) 
NAM K17-FA-1 K14-FB-1 16" + 2 " 
Petro-Canada P11-B-Ruyter P11-B-TMLS 1,5 km; 16"  
Petro-Canada P11-B-Ruyter P12-SW 29 km; 8"  
Total L4-G L4-A Nieuwe leiding + umbillical van sub-sea naar L4-Al 
Wintershall F16-A NGT (K2) Installatie pijpleiding en umbilical; 32 km; 24� 
 
 
Verwijdering in 2005 
 
 

Verwijderde mijnbouwinstallaties op het continentaal plat 
Uitvoerder 
delfstofwinning Mijnbouwinstallatie Omschrijving werkzaamheden 
Gaz de France  K11-B topside Topside verwijderd 
Gaz de France K12-E topside Topside verwijderd 
Gaz de France L11-PA jacket Jacket verwijderd 
Wintershall K10-V Platform verwijderd 
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Bijlage E Commissies met SodM-vertegenwoordigers 

 

Binnenland 
 Stichting toezicht certificatie verticaal transport (TCVT) 

Werkkamer keuring offshore kranen 
Werkkamer keuring hijsmiddelen 

 Nederland Normalisatie Instituut (NNI) 
Commissie transportleidingen 
Commissie olie en gas 

 Stichting Nationaal duikcentrum Nederland (NDC) 
 Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
 Waddenhandhavingsoverleg 
 Nederlandse organisatie van duikondernemingen (NADO) 

Duiktechnische commissie 
 Interdepartementaal overleg Internationale Maritieme Organisatie (IMO) 
 Interdepartementaal overleg besluit drukapparatuur 

Werkgroep opstellen accreditatieschema 
 Interdepartementaal overleg implementatie machinerichtlijn 
 Bedrijfsvoeringscollege EZ 
 EZ Beleidsnetwerk P&O 
 EZ Ondersteunersoverleg P&O 
 EZ Informatie Managers Overleg 
 EZ LIC-medewerkers overleg 
 IG-beraad 

Plenair overleg 
Werkgroep opleidingen 
Werkgroep risico analyse 
Werkgroep effectmeting 
Werkgroep benchmarking 
Werkgroep gezamenlijke inspecties 

 Provinciale overleggroep Bodemdaling Nedmag/Veendam 
 Begeleidingscommissie Veilig Werken Met Springstoffen (VWMS)  
 Bilateraal Overleg Staatstoezicht op de Mijnen/DGET, Directie Energiemarkt 
 Contactcommissie St. Pietersberg Ondergronds 
 Werkgroepen voor natuurlijke radioactiviteit, procedures afval en metingen oppervlakte besmettingen 
 Groevenoverleg Valkenburg aan de Geul 
 Ambtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (ALOM) 
 Nationale Commissie Marine Pollution 
 Nederlandse commissie voor Geodesie 

Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 
 Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) 
 Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) 

Evaluatiecommissie voor veiligheidstrainingen 
 Overleg Vakbonden/NOGEPA/IADC/IRO 
 Overleggroep milieuconvenant 

Projectgroep 
Werkgroep Chemicaliën 
Werkgroep Produced Water Quality 
Werkgroep Drill-cuttings 
Werkgroep Re-injection 

 Permanente Kontactgroep Handhaving Noordzee (PKHN) 
 Technisch Platform Aardbevingen (TPA) 
 Offshore-KUC overleggroep 
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Bijlage E vervolg commissies met SodM-vertegenwoordigers 

 

Buitenland 
 Diving Medical Advisory Committee (DMAC) 
 European Committee for Standardization (CEN) 

CEN TC234 WG3 Gas transmission 
 European Diving Technology Committee (EDTC) 
 North Sea Offshore Authorities Forum 

plenair overleg 
Werkgroep HS&E working group 
Werkgroep Harmonisation Safety Training 

 OSPAR commissie: 
Offshore Industry Committee (OIC) 

 Projectgroep CHARM Implementation Network (CIN) 
 European Pipeline Regulatory Authorities 
 International Regulators Forum (IRF) 
 Multinationaal overleg Noorse transit gaspijpleidingen (Zee- en Franpipe) 
 Joint Industry Project Oil-in-water Analysis Method (OIWAM) 
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Bijlage F Ongevalstatistieken 
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Arbeidsongevallen frequentie (Totaal aantal arbeidsongevallen per miljoen manuren) 

Nederlands Continentaal Plat en Territoir 
 
Toelichting: 
1. Totaal aantal arbeidsongevallen: Lost Time Accidents (LTA) + Dodelijk + Restricted Work Cases (RWC). 
2. Lost Time Accidents (LTA) : arbeidsongevallen die geleid hebben tot verzuim. 
3. Restricted Work Cases (RWC) : arbeidsongevallen, die niet geleid hebben tot verzuim, maar tot (tijdelijk) 

vervangend werk. 
 

Oorzaken en gevolgen van ongevallen 
 
Geblesseerd deel van het lichaam Onshore Offshore Totaal 
  Ov. LTA RWC TOT Ov. LTA RWC TOT Ov. LTA RWC TOT
1 handen 3 4 6 13 1 7 3 11 4 11 9 24 
2 hoofd 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 
3 benen 0 2 1 3 0 1 0 1 0 3 1 4 
4 armen 2 0 2 4 1 1 1 3 3 1 3 7 
5 ogen 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 
6 nek, rug, wervelkolom, onderrug 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
7 borstkast 1 2 0 3 0 1 0 1 1 3 0 4 
8 voeten 1 1 1 3 0 1 0 1 1 2 1 4 
9 meerdere lichaamsdelen 2 3 0 5 0 3 0 3 2 6 0 8 
10 ander lichaamsdeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 10 12 10 32 6 15 4 25 16 27 14 57 
 
Directe oorzaken Onshore Offshore Totaal 
  Ov. LTA RWC TOT Ov. LTA RWC TOT Ov. LTA RWC TOT
1 uitglijden/vallen 1 4 2 7 1 5 1 7 2 9 3 14 

2 vallen voorwerpen/ 
geraakt door voorwerp 4 0 0 4 5 9 1 15 9 9 1 19 

3 bediening van gereedschap/machines 3 4 7 14 0 1 2 3 3 5 9 17 
4 brand/explosie 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 
5 contact met elektriciteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 contact met gevaarlijke stoffen 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
7 anderen 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 
Totaal 2005 10 12 10 32 6 15 4 25 16 27 14 57 
 
Totaal 2004 0 14 10 24 2 18 14 32 2 32 24 58 
NB. Overige arbeidsongevallen (OV): Arbeidsongevallen waarbij na �Eerste Hulp� behandeling werkzaamheden kunnen 
worden hervat of werkzaamheden die niet op mijnterrein of bij mijnbouwwerkzaamheden hebben plaats gevonden. 
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Bijlage F vervolg ongevalstatistieken 
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Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen op het Nederlands Continentaal Plat en Territoir 
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Gecombineerd ernstige en dodelijke ongevallen Gecombineerd arbeidsongevallen incidentie frequentie
Lineair (Gecombineerd arbeidsongevallen incidentie frequentie)

Gecombineerd ernstige en dodelijke arbeidsongevallen 
en incidentie frequentie Nederlands Continentaal Plat en Territoir 

 
Uit bovenstaande grafieken blijkt dat: 
 De totaal aantal arbeidsongevallen incidentie frequentie per miljoen manuren is gedaald van 4,7 in 2004 naar 3,3 in 

2005. 
 De totaal aantal arbeidsongevallen incidentie frequentie per miljoen manuren met ongeveer 50% is afgenomen over 

de periode 1995 � 2005. 
 Er in 2005 twee dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden in de Nederlandse mijnbouwindustrie. 
 Het totale aantal dodelijke en ernstige ongevallen8 over de periode 1995 � 2005 varieert rond de 10. 
 De gecombineerde ernstige en dodelijke arbeidsongevallen incidentie frequentie per miljoen manuren sinds 1998 

niet of nauwelijks is verbeterd. 

                                                      
8 Ernstig arbeidsongeval: Arbeidsongeval dat leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling binnen 24 
uur na het tijdstip van de gebeurtenis. 



Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2005 

67 

Bijlage G Emissies naar water 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal lozingen en de geloosde hoeveelheden olie per categorie, 
gespecificeerd naar soort en herkomst vanaf 2001. In de tabel is tevens het aantal incidentele lozingen aangegeven. 
 
 

 
* inclusief aromaten 
 

Operationele en incidentele lozingen 2001 � 2005 

I + II Operationele lozingen 2001 2002 2003 2004 2005 

I Gasproducerende installaties      

Aantal lozende installaties 77 78 82 82 74 
Alifaten geloosd [ton] 14 12 10 10 8 
Aromaten geloosd [ton] 62 52 49 48 36 
Productiewater [103 m3] 678 627 540 542 494 
Hemel / spoelwater [103 m3] 274 239 181 243 180 
II Olieproducerende installaties      
Aantal lozende installaties 7 7 7 7 7 
Alifaten geloosd [ton] 226 128 106 111 103 
Aromaten geloosd [ton] 28 20 26 35 36 
Productiewater [103 m3] 13.200 7.500 7.359 7.977 8.436 
Hemel / spoelwater [103 m3] 5 55* 38 98 36 
III Incidentele lozingen      
Aantal meldingen 52 46 33 26 21 
Incidentele lozingen 35 24 33 26 21 
Alifaten geloosd [ton] 7 1 <1 2 <1 
Totaal geloosd alifaten [ton] 247 141 117 123 112 
Totaal geloosd aromaten [ton] 90 72 75 83 72 



Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2005 

68 

Bijlage H Gasontsnappingen 
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Grote gasontsnappingen 2000-2005 
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Significante gasontsnappingen 2000-2005 

 
 
Een grote gasontsnapping, is een ontsnapping met een ontsnappingssnelheid hoger dan 1 kg/s gedurende 5 minuten 
(300 sec.) of als de hoeveelheid groter is dan 300 kg. 
 
Een significante gasontsnapping, is een ontsnapping met een ontsnappingssnelheid tussen 0.1 kg/s en 1 kg/s 
gedurende 2 tot 5 minuten of als de hoeveelheid tussen de 1 kg en 300 kg ligt. 
 
Bovenstaande criteria zijn in 2005 in IRF verband vastgesteld. Mijnondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk, 
Noorwegen, Nederland, Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Australië en Nieuw Zeeland actief zijn rapporteren 
gaslekkages, op basis van deze criteria, aan hun toezichthouders. 
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Bijlage I Leeftijdsverdeling mijnbouwinstallaties Nederlands Continentaal Plat 
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Bijlage J Relatienetwerk 
 
 
Overzicht van de relaties die het SodM met de �buitenwereld� onderhoudt. 
 

 
 
 
 

Eigenaar: EZ 
(plv.)SG, dir. P&O, AD, dir. FEZ, 
dir. I&A, dir. IZ, dir. WJZ Beleidsbepalers: 

EZ (DGET), VROM (DG Milieubeheer), 
SZW (dir. Arbeidsomstandigheden) 

Handhavingspartners: 
VI, AI, IVW, AT, KLPD, OM,  
NEA, OVV Toezichtsgenieters: 

Olie- en gasmaatschappijen 12 
Zoutmaatschappijen              3 
Aannemersmaatschappijen  ±500 
Pijpleidingbeheerders          ± 25 Belangenverenigingen: 

IRO, IADC, Nogepa, FNV, Unie, 
Zwarte Korps, Milieuorganisaties 

Samenwerkingsverbanden: 
IG-beraad: IGZ, AI, IVW, IV, OI, � 
ALOM: IPO, VNG, VI, IVW, OM, AID, 
SodM 
PKHN: IVW, AID, Douane, Kuwa, KLPD, 
OM 
NSOAF: No, Dld, UK, Irl, Dk, Sv, NL 
IRF: NO, UK, NL, VS, Can, AUS, NZ, 
Bras. 

Media: 
Offshore Visie 
EZ-journaal 
Andere media 
(op ad hoc basis) 

Individuele burgers 

SodM 

Opdrachtgevers: 
Ministers van EZ, SZW, VROM en VWS 
OM
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Bijlage K Overzichtskaart gas- en olievoorkomens en pijpleidingen offshore 
(bron: Ministerie van Economische Zaken, Olie en Gas in Nederland, 2006) 
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Bijlage L Afkortingenlijst 
 
AD : Audit Dienst (EZ) 
AGI : Adviesdienst Geo-informatie en 

ICT (VenW) 
AI : Arbeids Inspectie 
AIS : Automatic Identification System 
ALOM : Ambtelijk Landelijk Overleg 

Milieuhandhaving 
AMvB : Algemene Maatregel van 

Bestuur 
AO : Administratieve organisatie 
Arbo : Arbeidsomstandigheden 
AtoN : Aids to Navigation 
BHN : Beleidswerkgroep Handhaving 

Noordzee 
BOA : Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar 
BMP : Bedrijfs Milieu Plannen 
BRZO : Besluit Risico�s Zware 

Ongevallen 
BSB : Bodemsanering in 

gebruikzijnde bedrijfsterreinen 
BSc : Balanced Scorecard 
BZK : Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 
CBS : Centraal Bureau voor de 

Statistiek 
CEFAS : Centre of Environment, 

Fisheries and Aquaculture 
Science 

CRS : Chemicaliënregistratiesysteem 
DGET : Directoraat-Generaal voor 

Energie en Telecom (EZ) 
DGM : Directoraat Generaal Milieu 

(VROM) 
DGP : Directoraat Generaal 

Personenvervoer (VenW) 
DGV : Directoraat Generaal 

Goederenvervoer (VenW) 
DNZ : Directie Noordzee (VenW) 
DOR : departementale 

ondernemingsraad (EZ) 
DP : Dynamic Positioning 
DTI : Department of Trade and 

Industry 
EASA : European Air Safety Agency 
E&P : Exploratie en Productie 
EBN : Energie Beheer Nederland 
EM : Directie Energiemarkt van 

DGET (EZ) 
EU : Europese Unie 
EZ : Ministerie van Economische 

Zaken 
FEZ : Directie Financiële en 

Economische Zaken (EZ) 
FG : Functioneringsgesprek 
GIS : Geografisch Informatie 

Systeem 
GPS : Global Positioning System 
GSMP : Good Salt Mining Practice 
HOCNF : Harmonised Offshore Chemical 

Notification Format 
HRM : Human Resources 

Management 
HSE : Health and Safety Executive 

(UK) 
HVAC : Heating, Ventilating, and Air-

Conditioning 

IADC : International Association of 
Drilling Contractors 

ICRARD : International Committee on 
Regulatory Authority Research 
and Development 

ICT : Informatie Communicatie 
Technologie 

IG-beraad : Inspecteurs-Generaal beraad 
IGM : Inspecteur Generaal der Mijnen 
IKL : Stichting Instandhouding Kleine 

Landschapselementen in 
Limburg 

ILC : IBM/LogicaCMG 
IRF : International Regulators Forum 
IRO :  
ISO : International Standardization 

Organisation 
IVW : Inspectie Verkeer en 

Waterstaat 
IZ : Interne Zaken (EZ) 
KLPD : Korps Landelijke Politie 

Diensten 
KNMI : Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut 
KSF : Kritische Succes Factor 
KuWa : Kustwacht 
KVoT : Kaderstellende Visie op 

Toezicht 
LTA : Lost Time Accident 
MBM-vergunning : Mijnbouwmilieuvergunning 
MHC : Major Hazard Control 
MJR : Milieu jaarrapportage 
MOU : Mobile Offshore Unit 
MPPE : Macro Porous Polymer 

Extraction 
MR : Ministeriële Regeling 
MT : Management Team 
NABIS : Natuurlijke Bronnen van 

Ioniserende Straling 
NAP : Normaal Amsterdams Peil 
NEI : Nederlands Economisch 

Instituut 
NEN : Nederlands Normalisatie-

instituut 
NGO : Non-Governmental 

Organization 
NOGEPA : Netherlands Oil and Gas 

Exploration and Production 
Association 

NORM : Naturally Occurring Radioactive 
Materials 

NPD : Norwegian Petroleum 
Directorate 

NSOAF : North Sea Offshore Authorities 
Forum 

OIC : Offshore Industry Committee 
OM : Openbaar Ministerie 
OSPAR-verdrag : Oslo/Parijs verdrag 
OVC : Overhead Vapour Combustion 
OvJ : Officier van Justitie 
OVV : De Onderzoeksraad voor 

Veiligheid 
PAO : Programma Andere Overheid 
PBT : Persistent, bioaccummulatief, 

toxisch 
PBZO : Preventie Beleid Zware 

Ongevallen 
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 P&C : Planning en control 
PGI : Piek Gas Installatie 
P&O : Personeel en organisatie 
PKHN : Permanent Kontact Handhaving 

Noordzee 
PLB : Personal Locator Beacon 
POI : Directie Personeel, Organisatie 

en Informatiemanagement (EZ) 
POP : Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
PPM : parts per million 
PSA : Petroleum Safety Authority 
PSHA : Probabilistische Seismisch 

Hazard Analyse 
RGD : Rijksgebouwendienst 
RIE (Ri&e) : Risico Inventarisatie en 

Evaluatie 
ROV : Remote Operated Vehicle 
RRGS : Register Risico�s Gevaarlijke 

Stoffen 
RWC : Restricted Work Case 
SBR : Stichting Bouw Research 
SER : Sociaal-Economische Raad 
SG : Secretaris Generaal (EZ) 
SMRI : Solution Mining Research 

Institute 
SodM : Staatstoezicht op de Mijnen 

(EZ) 
SOMS : Strategienota Omgaan Met 

Stoffen 
SSC : Shared Service Center 
SWP : Standing Working Party (EU) 
SZW : Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 
TNO : Nederlandse Organisatie voor 

toegepast-
natuurwetenschappelijk 
onderzoek 

TPA : Technisch Platform 
Aardbevingen 

TRA : Taak Risico Analyse 
VenW : Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat 
vg-document : Veiligheids- en 

gezondheidsdocument 
VGM : Veiligheid, Gezondheid en 

Milieu 
VI : VROM Inspectie 
VKB : Verkorte beoordeling 
VROM : Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 

WBR : Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken 

WJZ : Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken (EZ) 

Wm : Wet Milieubeheer 
WML : Watermaatschappij Limburg 
WRO : Wet ruimtelijke ordening 


