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Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Vermilion Energy Netherlands B.V. 
t.a.v. de heer  
Postbus 71 
8860 AB HARLINGEN

Datum 12 april 2017
Betreft Inspecties op diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema 

'Wabo 2017'

Geachte heer ,

Op 8, 9 en 10 maart 2017 hebben de heren  en , beiden 
inspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties uitgevoerd op 
de mijnbouwwerken  

 Noordwolde 1/Weststellingwerf 1.

Het doel van de inspecties was het toetsen of de registraties en rapportage 
van injectie van productiewater en emissie van NOx conform de 
vergunningsvoorwaarden werd uitgevoerd. Tevens werd gecontroleerd of de 
uitvoering van het verbeterplan ten aanzien van procedures, risico's en 
beheersmaatregelen volgens de planning loopt.
Van de inspectie is een verslag gemaakt in tabelvorm, deze is toegevoegd in 
bijlage 1.

Tijdens de inspecties is het volgende geconstateerd:

A. Bevindingen die onmiddeliijke aandacht vereisen:
Geen.

B. Bevindingen waarvoor eerst een pian van aanpak vereist is:
Geen.
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C. Bevindingen met suggesties voor continue verbetering:
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2. Op de mijnbouwwerken Noordwolde 1/Weststellingwerf 1 en  is 
geconstateerd dat fiensbouten erg kort waren.

In voorschrift F.1 van de vergunning (ETM/EM/10091005) staat dat 
pijpleidingen, afsluiters en andere appendages voldoende sterk en 
tegen corrosie beschermd zijn; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd 
dat overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, 
temperatuurschommeiingen of verzakkingen van tanks, procesvaten 
of pompen dan wei van beton- of staalconstructies van de inrichting 
worden voorkomen. Onduideiijk is of deze wijze van montage de 
integriteit van de betreffende instaiiatieonderdelen aantast. 
Daaromwordt dit punt als een verbeterpunt aangemerkt. U wordt 
verzocht na te gaan hoe de nacontrole van flensverbindingen in het 
managementsysteem is geborgd en indien nodig dit aan te passen.

3. Op het mijnbouwwerk Noordwoide 1/Weststellingwerf 1 waren oude 
zoneringstekeningen en teiefoonlijsten voor noodsituaties aanwezig 
waarvan niet bekend was of deze de meest actuele situaties 
weergeven.

Volgens artikel 3.37za en 2.42f van het
Arbeidsomstandighedenbesluit dient respectieveiijk het noodplan 
actueel te zijn en het vg-document (zoneringstekening is hiervan een 
onderdeel) de meest actuele situatie weer te geven. Gezien het feit 
dat de betreffende tekeningen op het kantoor aanwezig waren en niet 
duideiijk was of de aanwezige telefoonlijst voor noodnummers de 
meest actuele situaties weergaven wordt dit punt ais verbeteractie 
aangemerkt. VEN wordt verzocht om meest actuele tekeningen en 
teiefooniijsten op het mijnbouwwerk aan te brengen.

Ik verwacht dat u uiteriijk 9 mei 2017 schriftelijk reageert op aiie 
C-bevindingen.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het 
medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.

Ik verzoek u bij uw schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze 
brief te vermeiden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in 
verbinding stellen met de in de brief vermelde behandelaar.

Met vriendelijke groet.

ir. R.H. Laane 
Directeur Engineering en Netbeheer
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Inspectie verslag
Vermilion Energy Netherlands B.V. (VEN)
Locaties:  
Datum : 8, 9 en 10 maart

Bijlage 1
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Plaats(en) : Noordwolde/Weststellinqwerf-1. dd. 9 maart 2017

Bijlage 1

onderwerp
Visuele inspectie

Toelichting
Op deze locatie werd tot 2015 
water geïnjecteerd. Echter met 
het teruglopen van de productie 
is de noodzaak van injecteren 
van productiewater minder 
geworden. Productiewater wordt 
op de locatie opgeslagen en 
afgevoerd naar Nijensleek om 
aldaar geïnjecteerd te worden.

Op de locatie wordt met trucks 
glycol en stikstof verladen.

Waarneming
Bij stikstofopslag zijn de 
gevaar aanduiding borden 
(labels) beschadigd.

Bij de dampretourinstallatie 
voor glycoseverlading zijn een 
aantal slangen gezien die niet 
waren voorzien van een 
keuringslabel.

Bij XPZ-103 gasleiding is een 
sandprobe geïnstalleerd, 
waarvan de bouten te kort 
zijn. Deze zijn goed 
aangedraaid maat echter qua 
lengte te kort.

Bevinding
VEN bevestigt dit en geeft aan 
deze labels z.s.m. te vervangen 
door labels die niet gevoelig zijn 
voor koude oppervlakken.
Volgens VEN wordt de slang van 
de dampretourinstallatie niet 
gekeurd, omdat het drukloos is. 
VEN heeft aangetoond dat de 
slangen worden onderzocht 
(compliance register)._________

In het kantoor van deze 
locatie bevindt zich een 
zoneringskaart die dateert uit 
2014. Vanaf 2014 zijn er 
wijzigingen in de installatie 
uitgevoerd.
In het kantoor van deze 
locatie bevindt zich een lijst 
van telefoonnummers en 
instructie voor noodsituaties 
waarvan wordt getwijfeld of 
deze actueel zijn.

VEN heeft dit ook gezien en kan 
niet verklaren wat hiervan de 
oorzaak is. Een verklaring van 
VEN is dat er kleine 
boutdiameters geen Torque- 
report wordt gemaakt en 
daardoor er ook geen 
afnamecontrole plaatsvindt
Zoneringskaart is niet actueel. 
Komt niet geheel overeenkwam 
met de locatie.

Alle instructies en 
telefoonnummers behorende bij 
een noodplan dienen actueel te 
zijn.

Conclusie

C-bevinding/
Verbeterpunt
(2):
VEN dient te 
borgen dat de 
flensbouten 
conform 
daarvoor 
geldende normen 
worden 
aangehaald.

C-bevinding/
Verbeterpunt
(3):
VEN dient er voor 
zorg te dragen 
dat actuele 
zoneringstekenin 
g(en) en 
noodinstructies 
op de locatie 
aanwezig zijn 
dan wel zorg te 
dragen dat deze 
bij
wervergunningen
worden
verstrekt.
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Onderwerp Toelichting Waarneming Bevinding Conclusie
Registraties

Op deze locatie is 
geen NOx uitstoot

Waterinjectie Het geproduceerde water 
wordt opgevangen in liggende 
tanks op het terrein en 
afgevoerd naar Nijensleek.

VEN heeft middels 
afvalstroomnummers 
aangetoond dat het 
productiewater vanaf de locatie 
Noordwolde door trucks wordt 
opgehaald en afgeleverd bij de 
locatie Nijensleek.

VEN heeft geborgd 
dat registraties en 
rapportage worden 
uitgevoerd.

Werkvergunningen Uitgegeven recente 
Werkvergunningen/Register 
Toezicht op werkvergunningen. 
Voorbeelden en opvolging

Er zijn enkele
werkvergunningen uitgegeven 
om op deze locatie 
werkzaamheden uit te 
voeren. Tijdens de inspectie 
heeft VEN een register van 
werkvergunningen laten zien. 
Ook een van de meest 
recente werkvergunningen is 
inqezien.

VEN heeft conform haar 
verbeterplan een register van 
werkvergunningen aangelegd en 
in gebruik genomen.

VGM meetings Deze locatie is normaal 
onbemand, tenzij er activiteiten 
plaatsvinden. Dat kunnen 
verladingsactiviteiten zijn of 
anderszins onderhoud en 
operationele zaken.

Indien er werkzaamheden 
onder werkvergunningen 
regime worden uitgevoerd, 
worden bij de aanvang het 
werk en de risico's besproken. 
Er zijn een tweetal 
werkvergunningen ingezien.

VGM meeting worden gehouden. 
Onderwerpen op de agenda 
worden als voldoende geacht. De 
actiepunten worden 
geregistreerd en opgevolgd.

VGM meeting 
worden gepland en 
uitgevoerd.

Agenda en verslag van 22 feb 
2017 VGM meeting ingezien.
Er zit een actielijst aan het 
verslag. Sommige actiepunten 
worden na goedkeuring in I- 
trak gezet. In I-trak is een 
voorbeeld van de actiepunten 
gevolgd.

Onderhoud Een aantal kritische apparaten 
getoetst aan de onderhoudsstatus 
in het

Gas detectoren GD 801-802, 
ESDV 103 en Sc-SSV zijn als 
voorbeeld bekeken.

Genoemde TAG-nrs zijn in het 
onderhoudsmanagementsysteem 
opgenomen en worden

Onderhoud wordt 
uitgevoerd.
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onderhoudsmanaqementsvsteem. onderhouden.
Onderwerp Toelichting Waarneming Bevinding Conclusie
Registratie
incidenten/voorvallen
etc.

Incidenten worden geregistreerd 
in I-trak. Voor deze locatie is 
registratie ingezien.

Een aantal van 
incidentregistraties in het 
systeem I-track ingezien.

Incidenten worden geregistreerd 
beoordeeld, indien nodig 
onderzocht. Actiepunten uit 
incidentonderzoeken worden 
geregistreerd en opgevolgd.

Incidenten worden 
geregistreerd, 
onderzocht en 
leerpunten worden 
gedeeld.

Operationele controle Operationele controles en 
bijhouden van bijzonderheden

Overdracht van werk wordt 
bijgehouden in het Fieldbook. 
Een voorbeeld aangaande 
Noordwolde is in dit boek 
ingezien.

Bijzonderheden aangaande 
werkzaamheden van de 
operators worden bijgehouden in 
het fieldbook.

Operationele 
rondes worden 
gelopen en de 
resultaten worden 
geregistreerd.
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Plaats(en): Harlingen (hoofdkantoor), datum 10 maart 2017
onderwerp Toelichting Waarneming Bevinding Conclusie
Stand van zaken 
Verbeterplan 
Vermilion Energy 
Netherlands BV dd 
maart 2016, juni 
2016 en nov 2016

Presentatie uitgevoerde 
verbeterpunten

VEN heeft een presentatie gegeven van 
de voortgang van uitgevoerde punten.
De voortgang van deze verbeterpunten 
is middels een document- en 
systeeminzage geverifieerd (zie 
hierna).

MD van VEN heeft een update 
gegeven van de vorderingen. De 
stand van zaken hiervan is met 
bewijsstukken aangetoond.

Enkele
verbeterpunten 
zijn nog in 
uitvoering en 
dienen te worden 
afgerond

Openstaande 
punten 
verschillende 
inspecties 2016

Lijst van actiepunten en 
opvolging

VEN heeft een korte presentatie 
gegeven over de voortgang van 
openstaande punten.

VEN heeft aangetoond dat zij alle 
openstaande punten heeft 
opgepakt en afgehandeld, of nog 
in uitvoering heeft.

Heeft de 
openstaande 
punten opgepakt 
en afgerond of is 
er nog mee bezig.

Veiligheidsbeheers 
ysteem/managem 
entsysteem. 
Verbeterplan VEN 
2016/2017.

Taken bevoegdheden, 
opleidingen en 
competenties:
VEN heeft de 
competentieprofielen van 
alle functies gereviewed en 
de daarbij behorende 
opleiding matrix opgesteld. 
Met de opleiding matrix 
sluit VEN aan bij de 
opleidingen zoals 
voorgesteld door NOGEPA.
In de matrix wordt 
onderscheid gemaakt 
tussen verplichte en niet 
verplichte opleidingen.

Opleidingen worden geregistreerd in 
PLUSPORT. In pluspoort is ingezien de 
opleidingen van een operator van level
2 en 3.

Plusport is ingevuld en wordt 
verder aangevuld. Ook de 
opleidingen anders dan NOGEPA 
matrix worden in pluspoort 
geregistreerd. Dit is een on-going 
actie.

Rapportageverplichtingen 
en bewaking ervan: 
Rapportageverplichtingen 
komen voort uit 
vergunningen.

Registraties en rapportages van 
verschillende parameters tijdens de 
inspectie gecontroleerd.

VEN heeft o.a. de 
rapportageverplichtingen 
vastgesteld middels een 
compliance analyse.
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Identificatie en beheersing 
van gevaren:
VEN heeft voornamelijk 
oude installaties waarvan 
de gegevens niet altijd zijn 
bijgehouden. De 
management heeft 
onderkent dat de 
gevarenstudies 
geactualiseerd moeten 
worden en heeft daarom 
een pianning gemaakt 
waarbinnen dit moet 
gebeuren.

Risk assessment procedure PR-010 uit 
2013 ingezien. Deze schrijft voor dat 
de risk assessment studies om de 5 
jaar moeten worden geactualiseerd.

VEN heeft een planning getoond 
waarin is opgenomen welke 
installaties in welk jaartal aan een 
HAZOP/HAZID zullen worden 
onderworpen. Voor een aantal 
installaties zijn deze studies al 
afgerond. Dit geldt voor o.a. de 
installaties van  (Bow-tie), 

Toezicht op de uitvoering 
van operationele zaken:
Alle operationele 
bijzonderheden en 
checklists etc. worden 
geregistreerd in 
fieldboeken voor 
installaties of area's

Ingezien fieldbook voor de area . VEN heeft op systeem niveau 
geregeld dat operationele 
bijzonderheden in een register 
(fielbook) worden opgenomen. 
Opgenomen bijzonderheden die 
vervolgd moeten worden, worden 
na goedkeuring in I-track 
omgezet als actiepunt en zodanig 
gevolgd.

Onderhoudsmanagement
(SCE,
onderhoudsfrequenties en 
testrapporten etc):
VEN gebruikt INFOR voor 
het
onderhoudsmanagement
systeem.

De werking van het 
onderhoudsmanagementsysteem 
(INFOR) is aan de hand van een aantal 
tag-nummers uit het veld (o.a.  
en Noordwolde) gecontroleerd.

VEN heeft aangetoond dat het 
onderhoudsmanagement systeem 
(INFOR) aanwezig is en gebruikt 
wordt voor het uitvoeren van 
onderhoud.

VEN heeft de SECE 
lijst in INFOR niet 
geheel conform
OSD opgebouwd 
maar VEN is er op 
dit moment mee 
bezig.

Actiepunten en bewaking: 
VEN heeft het systeem I- 
trak in gebruik voor het 
registreren en volgen van 
acties.

De werking van het systeem (I-trak) is 
gecontroleerd aan de hand van een 
aantal actiepunten uit vorige 
inspecties.

VEN gebruikt het systeem I-trak 
conform haar 
managementsysteem.
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Beoordeling
Managementsyste
em

Toezicht op de prestaties 
(HSE doelstellingen op 
concern niveau en areas, 
monitoring en bijsturing, 
actiepunten en opvolging): 
VEN heeft uitgelegd dat 
company KPI's vertaald 
worden naar Business Unit 
KPI's. Dit zijn zowel KPI's 
aan management als aan 
personeelsleden.

Incidentregistraties en 
rapportages (o.a lessons 
learned):
Incidenten worden in het 
system I-track 
geregistreerd.

HSE KPI's ingezien (o.a):
Culture 
Communicatie 
Incident preventie 
Technische veiligheid 
HSE inspecties
Operational performances etc.
De managementreview van 2015 is 
eveneens ingezien.
Tevens heeft VEN laten zien dat zij een 
planning heeft voor interne en externe 
audits. Ook het auditeren van de 
leveranciers is gepland en wordt 
uitgevoerd.

In I-track zijn een aantal referentie- 
incidenten ingezien. Als voorbeeld is 
een incident genomen dat door VEN is 
onderzocht en de leerpunten binnen 
VEN zijn gedeeld. Op company niveau 
worden leerpunten gedeeld middels 
een HSE-Flash.

Totale beoordeling van het 
managementsysteem

VEN heeft KPI's voor HSE 
vastgesteld.

In de managementreview heeft 
VEN een aantal tekortkomingen 
geconstateerd die ertoe hebben 
geleid dat het verbeterprogramma 
is ingezet. De geconstateerde 
tekortkomingen komen in de 
hoofdlijnen overeen met de bij de 
inspecties van SodM 
geconstateerde bevindingen.
De resultaten van interne/externe 
audits dienen als input voor 
managementreview.

VEN heeft geregeld dat incidenten 
worden geregistreerd, beoordeeld 
en indien nodig onderzocht. Indien 
er leerpunten uit 
incidentonderzoeken naar voren 
komen worden deze op 
verschillende niveau gedeeld. Dus 
zowel in sharepoint als op 
company niveau middels een HSE- 
flash.

Bijlage 1
Deze en andere 
tekortkomingen uit 
inspecties van 
SodM en interne 
audits worden 
middels het 
verbeterplan van 
VEN uitgewerkt.

VEN heeft tijdens deze inspectie laten zien dat zij een managementsysteem heeft dat alle 
onderdelen bevat om haar bedrijfsprocessen onder controle te krijgen. Het managementsysteem 
van doorloopt de cyclus plan-do-chek-acts.
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Bijlage 1

De volgende documenten zijn ter verificatie en beoordeling getoond:
1) Presentation slides ( where elements are being described with elements that needs improvement) (SODM March)
2) 
3) Copy of a Bow-Tie, including Itrak overview (report BowTie Session Vermilion, partly Itrak overview from Bow tie actions)
4) HSE KPI’s 2016 -> (2016-12 HSE KPI's)
5) Man-PR-010 (Risk management and control) -> (man-pr-010)
6) Managementreview 2015
7) Procedure hazard identification
8) Verschillende registraties en rapportages




