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Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
t.a.v.  
Postbus 28000 
9400 HH ASSEN

Datum 23 juli 2015
Betreft Inspectie op Tietjerksteradeel , 600, in 

het kader van het project 'Wabo 2015'.

Geachte ,

Hierbij informeer ik u over de bevindingen van de inspectie van Staatstoezicht op 
de Mijnen (SodM) op woensdag 10 juni 2015 door  en 

, beiden inspecteur bij SodM.

De inspecties zijn uitgevoerd op de mijnbouwwerken Tietjerksteradeel  
 600, 

In het kader van deze inspectie is gesproken met , werkzaam bij 
NAM.

De inspecties zijn uitgevoerd in het kader van het project 'Wabo 2015', waarin 
bekeken is:

• of de 'as-built situatie' overeenkomt met de vigerende 
omgevingsvergunning ('dekkendheid');

• of de voorschriften die genoemd worden in de vergunning worden 
nageleefd.

Tijdens de inspecties is het volgende geconstateerd:

A. Bevindingen die onmiddellijke aandacht vereisen;
Géén
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    inue verbetering; 

Mijnbouwwerk Tietjerksteradee  600
2. Op Tietjerksterade  600 ontbreekt een vloeistofkerende 

voorziening onder het verladingspunt voor hydraulische olie. Deze 
situatie is niet in overeenstemming met de toepassing van de 
beste beschikbare techniek.

C.

Pagina 2 van 5



1--,, r
IImsti#'

mM

m:.:

ISr

i:
I
I

Van bevindingen onder BI en B2 stel ik er prijs op om binnen vier weken 
uw schriftelijke reactie met plan van aanpak te ontvangen.

Tijdens een volgende inspectie kan worden gecontroleerd of de situatie 
is gecorrigeerd. Als dat niet het geval is kan dit leiden tot verdere 
bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving. In bijlage 1 
achtergrondgegevens' wordt per bevinding verwezen naar de 

relevante wet- en regelgeving.

Ik verwacht dat u binnen vier weken schriftelijk reageert op alle C-bevindingen.

Naar aanleiding van de deze inspecties is aanvullende informatie gevraagd op 
22 juni 2015. Deze informatie, die is weergegeven in bijlage 2, is nog niet 
ontvangen.
Ik verzoek u de gevraagde informatie binnen drie weken toe te sturen.

Nadere informatie over inspectieprojecten en de rol van barrières 
daarbij, kunt u vinden in het SodM document 'Strategie & Programma 
2012-2016' op wvm^d.(TLïil.

Informatie

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

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

Met vriend^j

Staatstoezicht op de MHnea

Ons k@nmerl<
15103677

der Meijden, MBA 
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