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Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie von Econotnisdje Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Paragon Offshore (North Sea) Ltd.
Parallelweg 96
1948 NM BEVERWIJK

Datum 16 maart 2018
Betreft Besluit, houdende instemming Rapport inzake Grote Gevaren

De Inspecteur-generaal der Mijnen

Gelezen uw verzoek van 24 augustus 2017 en uw aanvullingen van 12 oktober 
2017, 15 november 2017 en 31 januari 2018, om instemming met het Rapport 
inzake Grote Gevaren voor de mobiele mijnbouwinstallatie Paragon C20051 
(RG2017-011).

Uw verzoek om instemming met het Rapport inzake Grote Gevaren heeft u 
gedaan op basis van artikel 45f van de Mijnbouwwet en artikel 11a.2.1, eerste lid, 
van de Mijnbouwregeling.

Allereerst is uw verzoek beoordeeld op de volledigheid van de informatie, die 
wettelijk is vereist op basis van artikel 11a.2.3 van de Mijnbouwregeling voor een 
niet productie-installatie.

Het resultaat van de volledigheidstoets is:
De aangeleverde informatie was op een aantal onderdelen onvolledig.
U diende de door mij gevraagde extra documenten binnen de gestelde 
termijn aan te leveren en invulling te geven aan de geconstateerde 
tekortkomingen.

Naar aanleiding van de volledigheidstoets heb ik op 14 november 2017 een brief 
gestuurd met een verzoek om aanvulling. Aan mijn verzoek om aanvulling is op 
15 november 2017 voldaan en hiermee heb ik de volledigheidstoets positief 
kunnen afronden.

Ik heb uw verzoek tot instemming inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de 
wettelijke eisen die zijn opgenomen in de Arbeidsomstandigheden- en 
Mijnbouwwetgeving, die gelden voor de beheersing van zware ongevallen 
betreffende een niet-productie installatie. Hierbij is onder andere gekeken naar 
artikel 11a.2.3 en de artikelen uit de paragrafen 11a.3 tot en met 11a.5 van de 
Mijnbouwregeling en de artikelen 2.42i tot en met 2.42n van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.
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Naar aanleiding van de inhoudelijke toetsing heb ik op 22 december 2017 een 
brief gestuurd met een verzoek om aanvulling. Aan mijn verzoek om aanvulling is 
op 31 januari 2018 naar tevredenheid voldaan.

Het resultaat van de inhoudelijke beoordeling is:
- De aangeleverde informatie heeft voldoende systematisch aangetoond dat 

het ingediende RiGG voldoet aan de wettelijke eisen;
Het RiGG dient op onderdelen verbeterd te worden, zodat een betere 
systematische risicobeheersing wordt bereikt.

Overwegende, dat met de bovenstaande beschrijving aan de bezwaren tegen het 
verlenen van een instemming wordt tegemoetgekomen, mits daarbij de hierna te 
noemen beperkingen of voorwaarden respectievelijk voorschriften in acht worden 
genomen.

Gelet op de artikel 45f van de Mijnbouwwet, artikel 84c en 84d van het 
Mijnbouwbesluit en 11a.2.1 en 11a.2.3 van de Mijnbouwregeling.

Besluit
Artikel 1
Op basis van de overgelegde documenten stem ik in met uw Rapport inzake Grote
Gevaren voorde mobiele mijnbouwinstallatie Paragon C20051.

Artikel 2
De ingangsdatum voor de instemming is gesteld op 16 maart 2017.

Artikel 3
De instemming wordt verleend met de volgende beperkingen of voorwaarden
c.q. voorschriften:

- Paragon dient de voorstelde wijzigingen in haar brief NQ180105L van 26 
januari 2016 te verwerken in het Rapport inzake Grote Gevaren voor de 
C20051 en deze binnen 6 maanden na dagtekening van deze brief digitaal 
bij SodM in te dienen.

- De scenariobeschrijvingen, zoals opgenomen in de Prevention of Fire, 
Explosion and Emergency Response Assessment voldoen aan het gestelde 
in artikel 2.42 I van het Arbobesluit. Het verdient echter de aanbeveling 
om, in het kader van continue verbetering de scenariobeschrijvingen voor 
de geïdentificeerde zware ongevallen, specifieker uit te werken, zodat er 
een inzichtelijk verband ontstaat tussen het beheersen van het risico van 
een specifiek zwaar ongeval en de beschikbare technische en 
organisatorische beheersmaatregelen.

Artikel 4
Het verzoek om instemming maakt onderdeel uit van het besluit.
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Artikel 5
Indien er wijzigingen aan de Rapport inzake Grote Gevaren plaatsvinden dan dient 
u SodM hiervan op de hoogte te stellen.

's-Gravenhage, 16 maart 2018

De Inspecteur-generaal der Mijnen,

ir. T.F. Kockelkoren, MBA

Mededeling
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten 
minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.
Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Inspecteur-Generaal der Mijnen, 
Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw 
bezwaarschrift ook digitaal indienen via sodm@minez.nl.
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