
Hoi , 

 

Suggestie van mijn kant is om te overwegen onderzoek te gaan doen bij NedMag. Je zou twee 
inspecteurs naar Veendam kunnen laten gaan om vanuit Toezicht (bestuursrechtelijk) verder 
informatie te verkrijgen. Wellicht laten deelnemen als witnesser/ bijwonen van het crisisteam van 
Nedmag. Heb ik zelf ook wel eens gedaan in het verleden, is dus niet ongewoon voor SodM. Je zou 
een persoon van de afdeling Ondergrond en een uit afdeling Boren kunnen kiezen. Vanuit Boren 
zou ik  dan kiezen en uitsturen. Hij is behoorlijk bekend met well integrity. Is ook 

geweest bij NedMag voor het integrity project van 2017 en kent de specifieke aspecten van 
NedMag. 
 

 en overigens niemand van afdeling Ondergrond is een Buitengewoon 
Opspringsambtenaar (BOA). Mocht het komen tot een aanwijzing van een overtreding van de 
Mijnbouwwet dan kom je in het strafrechtelijke. Op zich niet erg maar zodra SodM toezichthouders 

hier een vermeoden van hebben dan moeten ze dat aangeven bij Nedmag. Vervolgens zal er een 
BOA aan het team gevoegd moeten worden en volgt er een strafrechtelijk onderzoek. 
 
Prima om zoiets parallel te laten verlopen. Toezicht vanuit bestuursrecht (toezien op de acties van 
Nedmag op locatie) en zo nodig BOA erbij als er een vermoeden is van een strafrechtelijk 

onderzoek. 
 

Groet, 
 

 
PS 
Ik stuur je zo meteen ook well typicals. 
 

Van:   

Verzonden: zaterdag 21 april 2018 0:24 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: Fwd: Automatic reply: Melding drukafname cavernes Nedmag 
 

Hi ,  
 
Heb jij verder advies hoe we horen te handelen met deze situatie. Voorlopig wil ik meer data 

ontvangen en bezien hoe Nedmag’s inzicht zich verder ontwikkelt.  
 
Alvast dank vh meedenken,  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: > 
Datum: 21 april 2018 om 00:11:09 CEST 
Aan:  
Onderwerp: Automatic reply: Melding drukafname cavernes Nedmag 

ik ben maandag 3 mei weer terug.  kan wellicht helpen tot die tijd. 
 
ik check de emails een keer per dag 

 
 




