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# ih Siaasstoe^icht op de Mijnen 

Ministorie ven Economische /.aken

Inspectierapport

1 Algemene gegevens

Onderneming Geopower Oudcamp Maasland
Functionarissen
Mijnbouwwerk AW Maasland
Datum inspectie(s) 8 maart 2018
Wettelijk kader Wabo, Arbowet, Mijnbouwwet
Doel inspectie Wabo inspectie / Vooroplevering V4
Inspecteur(s)
MIS-Insp. nr. 18/1/0068

2 (Publieke) samenvatting

Algemene informatie
De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan de eisen van de 
toepasselijke wet- en regelgeving voldoet.

Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze 
inspectie,

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden 
en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de 
onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van enkele jaren. Zo wordt bij 
een eerste ingebruikname meer nadruk gelegd op veilig en gecontroleerd opstarten en 
bij oudere inrichtingen meer gekeken naar onderhoudsmanagement.

Inleiding
Op 8 maart 2018 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het 
bedrijf Geopower Vastgoed B.V. te Maasland (Geopower). De inspectie bestond uit een 
bezoek aan het mijnbouwwerk AW Maasland en was aangekondigd bij de operator.

De waarnemingen zijn in het close-out gesprek aan het eind van de inspectie op 8 maart 
2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Geopower Vastgoed B.V.?
Acht glastuinbouwbedrijven in de Oudcampspolder (gemeente Maasland, Zuid-Holland) 
hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een aardwarmteproject te ontwikkelen 
voor de warmtevoorziening van hun kassen.
• 51 ha glastuinbouw
• Temperatuur uit de aard warmtebron: 90 - 95°C
• Diepte aardwarmtebron: 2800 meter
• Vermeden fossiele brandstof: 15.000.000 m3 aardgas per jaar
• Besparing C02 uitstoot: 26,7 kilo ton per jaar (eq.10.500 huishoudens)
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Wat controleerden de inspecteurs van SodM?
Afhandeling bevinding uit eerdere inspectie SodM (Barmm).

- Actualiteit VG-Documentatie en VG-zorgsysteem (o.a. P&ID, Hazop, EX-zones). 
Onderhoud en inspectie programma o.b.v. SECl's en C&E-diagram. 
Aanwezigheid en handelen volgens opstartprocedure.
Keuring van ingebruikname Drukapparatuur conform warenwetbesluit.
Corrosie Inhibitie en andere mijnbouwhulpstoffen i.r.t. putintegriteit.
Casing sterktetest versus maximale injectiedruk.
Naleving voorschriften omgevingsvergunning inrichting.
Actualiteit omgevingsvergunning i.r.t. recente en toekomstige wijzigingen. 
Inspectieronde over mijnbouwlocatie en warmtegebouw.

Resultaten 
Wat was op orde?

- Organisatie en afhandeling zuurjob onder het BARMM.
- Brandbestrijdingsplan besproken en geleverd aan Veiligheidsregio Haaglanden.
- Borging in systeem dat maximale druk niet kan worden overschreden.

Wat waren de verbeterpunten en aandachtspunten?
- Eventuele omwisseling van injectie en productiepunt in nauw overleg met SodM. 

Peilbuizen aanbrengen en bemonsteren conform plan, voor aanvang.
- Keuringscertificaat van Lloyds Register van ingebruikname gehele installatie 

moet nog opgestuurd worden aan SodM.
Beter toezicht houden op Arbo/veiligheid tijdens werkzaamheden op locatie.

Wat waren de overtredingen?
Tijdens deze inspectie zijn 2 overtredingen geconstateerd.

Er stond een IBC op het terrein waarvan Geopower niet direct wist welke stof er 
in zat omdat zij niet geëtiketteerd was en niet voorzien was van de juiste 
instructiebladen. (arbeidsomstandigheden werkplek)
De leiding tussen de opvangbassins en de behandelinstallatie liep niet over het 
verharde terrein en voldeed niet aan de NRB. (risico op bodemverontreiniging)

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs 2 overtredingen en 4 
verbeterpunten / actiepunten. Op de overtredingen wordt conform het 
handhavingsbeleid van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gereageerd met als doel de 
overtredingen zo spoedig mogelijk te herstellen en herhaling in de toekomst te 
voorkomen. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat zij de 
actiepunten/verbeterpunten gaat evalueren en SodM binnen 14 dagen hierover 
informeert middels een plan van aanpak.

3 Inspectieonderwerpen

Voor de inspectie is door SodM een inspectie agenda gemaakt en gecommuniceerd met 
u op 5 maart 2018. Vanwege diverse redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden 
agenda en zijn inspectie onderwerpen komen te vervallen of toegevoegd. In 
onderstaande tabel zijn alle geïnspecteerde onderwerpen opgenomen.

Nr. Onderwerpen
1 Afhandeling bevinding uit eerdere inspectie SodM (Barmm)
2 Actualiteit VG-Documentatie en VG-zorqsysteem (o.a. P&ID, HAZOP, EX-zonesï
3 Onderhoud en inspectie programma o.b.v. SECTs en C&E-diagram
4 Aanwezigheid en handelen volgens opstartprocedure
5 Keuring van ingebruikname Drukapparatuur conform warenwetbesluit
6 Corrosie Inhibitie en andere mijnbouwhulpstoffen i.r.t. putintegriteit
7 Casing sterktetest versus maximale injectiedruk
8 Naleving voorwaarden vigerende omgevinqsvergunninq(en)
9 Actualiteit omgevingsvergunning i.r.t. recente en toekomstige wijzigingen
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I 10 Inspectieronde over mijnbouwlocatie en warmteqebouw

4 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn 
getoetst aan de op van u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Indien er sprake is 
van een overtreding, is tijdens de inspectie onderzocht wat de oorzaak is. De 
oorza(a)k(en) worden bij de inspectieresultaten weergegeven.

Onderwerp

Naleving
voorwaarden
vigerende
omgevingsver
gunning(en)

Naleving
voorwaarden
vigerende
omgevingsver
gunning(en)

Waarneming/bevinding

Norm
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EO / 18040242, paragraaf 
A. Algemeen, voorschrift 5:
"het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de 
Arbeidsomstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting 
betrekking hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke 
brandweer opgesteld; "

Waarneming(en)
Tijdens een inspectie is door inspecteurs van SodM geconstateerd dat er 
een brandbestrijdingsplan is opgesteld zoals vermeld in de vigerende 
omgevingsvergunning.
Het Brandbestrijdingsplan is gepresenteerd aan de commandant van de 
lokale brandweer/ veiligheidsregio Haaglanden(VRH). VRH hanteert 
echter een Burn Down filosofie, zullen het pand niet betreden en 
hooguit de hoofdschakelaar aan buitenzijde gebouw bedienen.

Bevinding(en)
Geopower voldoet hiermee aan voorschrift A.5. van de vigerende 
omgevingsvergunning.

Naleving
voorwaarden
vigerende

NORM
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EO / 18040242, paragraaf 
A. Algemeen, voorschrift 11:
"toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als 
bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, 
onderdeel g, van het Besluit omgevingsrecht worden ten minste vier 
weken voor de verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de 
inspecteur-generaal der mijnen; "

Waarneming / Bevindingen
Tijdens de inspectie hebben de inspecteurs van SodM vernomen van 
Geopower dat zij in de toekomst overweegt om, al naar gelang de 
testresultaten van de putten daar aanleiding toe geven, de productieput 
en de injectieput om te draaien omwille van de efficiency van de 
installatie.
Inspecteurs van SodM hebben Geopower erop gewezen dat putten niet 
zomaar in alle situaties veilig omgedraaid kunnen worden, te denken 
aan gewijzigde situatie ten aanzien van aanwezige breuken.

E.e.a. dient vooraf te worden gegaan door een overleg met SodM over 
de geïnventariseerde risico's en gevolgen.

Actiepunt(en)/ verbeterpunt
Geopower dient er rekening mee te houden dat zij vroegtijdig overleg 
voert met SodM en daarbij de geïnventariseerde risico's en gevolgen 
bespreekt voordat de installatie wordt veranderd.

NORM
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EO / 18040242, paragraaf 
B. Bodem en oppervlaktewater, voorschrift 2:
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iNr. Onderwerp

omgevingsver
gunning(en)

Naleving
voorwaarden
vigerende
omgevingsver
gunning(en)

Inspectie op 
de mijnbouw 
locatie.

Waarneming/bevinding

"ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting 
peilbuizen geplaatst zoals aangegeven op tekening nr. 099500 
''Peilbuizenvoorster van 02-02-2017; "

Waarneming
De inspecteurs van SodM hebben tijdens de inspectie geconstateerd dat 
de peilbuizen nog niet zijn geplaatst rondom de inrichting conform het 
ingestemde peilbuizenvoorstel.

Bevinding
Bij navraag gaf de operator aan dat plaatsing en eerste bemonstering 
van de peilbuizen een week later gepland stonden, rondom de 
aanvangsdatum van het langdurig testen. Bemonstering en analyse van 
het grondwater conform NEN 5740 is besproken en was bekend bij de 
operator.

Norm
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EO / 18040242, paragraaf 
I. Injectie, III. Injectiedruk, voorschrift 3:
"de maximale injectiedruk van de injectiepompen is niet hoger dan 76 
barg; "

Waarneming(en)
De inspecteurs van SodM hebben tijdens de inspectie geconstateerd dat 
de maximale injectiedruk van de injectiepompen 50 Barg bedraagt.
76 Barg is momenteel fysiek niet mogelijk.

Bevinding
Eerder is door Geopower reeds aangetoond bij SodM dat de casing van 
de injectieput een druktest heeft ondergaan tijdens het aanleggen die 
ruim boven de waarde van de maximale injectiedruk van 76 Barg ligt.

Norm
Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 4.10d. lid 2 (Voorlichting en 
onderricht; "De werkgever brengt de werknemers op de hoogte van de 
informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van 
een gevaarlijke stof wordt verstrekt, waaronder begrepen de verplichte 
informatie die bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt verstrekt. "

Waarneming
Tijdens de inspectie constateerde de inspecteurs van SodM dat er een 
IBC-container ter plaatse van de gaskoelingsinstallatie op het 
buitenterrein was geplaatst zonder etikettering conform artikel 4.ld. 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarnaast bleek de IBC niet 
voorzien te zijn van de juiste Werkplek instructiekaarten (WIK) en/of 
MSDS-bladen.

Bevinding
De operator kon ter plaatse ook niet direct aangeven welk medium er in 
de IBC was opgeslagen. Navraag bij enkele monteurs leverde op dat er 
Glycol in de IBC was opgeslagen ten behoeve van het vullen van de 
koelinstallatie. Een MSDS was echter niet aanwezig.

Overtreding
Daags na de inspectie heeft SodM van de heer Rodenburg een foto 
doorgekregen waarop is waar te nemen dat er een MSDS-sheet aan de 
IBC is gehangen waarop het medium en zijn specifieke karakteristieke 
risico's zijn weergegeven. De geconstateerde overtreding is daarmee 
direct beëindigd.
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Onderwerp

Keuring van
ingebruikname
drukapparatuur

Inspectie op 
de mijnbouw 
locatie.

Waarneming/bevinding
Norm
Warenwet besluit drukapparatuur 2016, Artikel 21 lid 2: Keuring voor 
ingebruikname drukapparatuur;
"Drukapparatuur wordt, wanneer die wordt opgesteld en geïnstalleerd, 
gekeurd voor de eerste ingebruikneming alsmede na elke montage op 
een nieuwe plaats van opstelling en gaat vergezeld van een verklaring 
van ingebruikneming. "

Waarneming(en)
Tijdens de inspectie constateerde de inspecteurs van SodM dat de 
water-gasseparator reeds was gekeurd door Lloyds Register maar dat 
het samenstel van veiligheden, leidingen en procesvaten nog moest 
worden gekeurd nadat deze geheel was afgemonteerd.

Bevinding(en)
Navraag bij de operator en VB-project wees uit dat Lloyds Register later 
die dag nog enkele drukproeven zou bijwonen en de laatste controles 
uitvoeren waarna een KVI zal worden opgesteld door Lloyds Register.
Op 13 maart heeft SodM, vooruitlopend op de KVI, de gestempelde 
drukkaarten van 2 leidingdelen ontvangen van de operator.

Actiepunt / verbeterpunt
Geopower stuurt de inmiddels verkregen "Keuring van ingebruikname" 
toe aan SodM zoals deze door Lloyds Register is afgegeven aan 
Geopower.

Norm
Besluit algemene regels milieu mijnbouw Par.4 artikel 27 
"Op het terrein waarop de mobiele installatie zich bevindt, worden 
bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende 
maatregelen, getroffen die voldoen aan eisen gesteld in de NRB.
Voor putkelders gelden de eisen van bodemrisico categorie A 
(verwaarloosbaar) en voor het overige gebied de eisen van bodemrisico 
categorie A of A* (verwaarloosbaar of aanvaardbaar)."

Waarneming(en)
Tijdens de inspectie is geconstateerd door de inspecteurs dat er veel 
vloeistoffen op de locatie aanwezig zijn en nog worden behandeld 
/bewerkt voordat het wordt afgevoerd.
Geopower meldt dat er bij de recente schoonmaakwerkzaamheden en 
puttest circa 3000 m3 formatiewater en 500 m3 spend acid is vrij 
gekomen. Het "spend acid" wordt momenteel op de asfaltverharding in 
grote opvangbekken bewaard en afgevoerd per as naar Northwater in 
Delfzijl.
Het formatiewater wordt binnen de huidige RWS-vergunning geloosd in 
de waterweg na voorbehandeling op de mijnbouwlocatie.
Er loopt momenteel een flexibele leiding, type brandslang, van het 
opvangbassin naar de behandelinstallatie. Deze leiding loopt niet geheel 
over het mijnbouwterrein maar er naast op onverhard terrein. Onder de 
leidingen en de koppelingen zijn geen bodem beschermende 
voorzieningen waargenomen.

Bevinding(en)
De flexibele leiding die naast de huidige terreinverharding ligt tussen 
het bassin en de behandelinstallatie voldoet niet aan de NRB ten 
aanzien van bodembeschermende voorziening. De leiding is niet 
aantoonbaar getest op druk en lekdichtheid en er zijn geen andere 
bodembeschermende voorzieningen getroffen.
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Onderwerp Waarneming/bevinding

Overtreding(en)
De leiding tussen het bassin en de behandelinstallatie, maakt deel uit 
van de mobiele installatie vallende onder de Barmm, is 
bodembedreigend en voldoet niet aan eisen van de NRB als bodem 
beschermende voorziening of maatregel.

Actiepunt/ verbeterpunt
Geopower zorgt ervoor dat, voordat er een nieuwe vracht wordt 
afgevoerd, dat de flexibele slangen geheel over het geasfalteerde 
mijnbouwterrein lopen en niet langs de inrichting.
Geopower heeft na de inspectie laten weten dat de leidingen zijn 
verplaatst waarmee de overtreding is beëindigd.

5 Overtredingen en bepaling interventiekeuze

Keuze:
Tijdens deze inspectie zijn twee overtredingen geconstateerd.
Deze hebben betrekking op het verwerken en opslaan van gevaarlijke en 
bodembedreigende stoffen. Te weten:

Er stond een IBC op het terrein waarvan Geopower niet direct wist welke stof er 
in zat omdat zij niet geëtiketteerd was en niet voorzien was van de juiste 
instructiebladen. (arbeidsomstandigheden werkplek)

- De leiding tussen de opvangbassins en de behandelinstallatie liep niet over het 
verharde terrein en voldeed niet aan de NRB. (risico op bodemverontreiniging)

De ernst van deze overtredingen wordt geschat aan de hand van de criteria:
- Mate van falen van barrières.
- Mogelijke schade aan gezondheid (werknemers en omwonenden).
- Mogelijke schade aan milieu (iucht/bodem/(oppervlakte)water.
- Mogelijk maatschappelijke/politieke gevolgen.

Naast de ernst van de overtreding wordt ook gekeken naar het gedrag van de 
overtreder, te weten:
- Veiligheidscultuur van de overtreder.

Het beleid van de overtreder ten aanzien van voorkomen van (zware)ongevallen.
- Aard van de overtreding (technisch of administratief).

De wijze waarop SodM op een overtreding reageert wordt bepaald door het effect van 
de overtreding af te wegen tegen het gedrag van de overtreder. De effecten van deze 
overtredingen varieert van blootstelling risico's aan gevaarlijke stoffen tot het ontstaan 
van schade aan het milieu.

Het gedrag van de overtreder wordt beschouwd specifiek voor dit geval en over een 
langere periode. Dat u direct actie heeft ondernomen op de geconstateerde 
overtredingen en deze dezelfde dag reeds heeft beëindigd wijst erop dat er voldoende 
nalevingsbereidheid aanwezig is. Het gedrag van u als overtreder wordt daarom in deze 
als goedwillend/ onbedoeld overtredend beschouwd.

Door deze aspecten (effect/gedrag) tegen elkaar af te wegen komen wij tot de conclusie 
dat een passend interventiemiddel momenteel een "waarschuwing" is. Hierbij wordt 
rekening gehouden dat de gestelde eis tot doel heeft om herhaling te voorkomen.
De gehanteerde interventie is gericht op het beëindigen van de overtreding en het 
bewust worden van de ernst van de overtredingen.
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6 Geraadpleegde documenten en systemen
Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien;

Onderwerp Geraadpleegd document/systeem
Actualiteit Veiligheid- en 
gezondheid documentatie.

VG-document Mijnbouwwerk, P&ID, HAZOP, Cause 
& effect diagram.

Document opstart en gebruik in 
combinatie met het testplan

Opstartplan, KVI-documenten, Vg-doc opstart en 
gebruik.

(Registratie)verplichtingen uit de 
vergunningen.

Omgevingsvergunning, Oprichting en in werking 
hebben inrichting of miinbouwwerk.

Explosieveiliqheid Zonerinqtekeninqen plant
Registratie ISA materiaal en 
protocollen

VG-zorgsysteem, protocol NORM-materiaal

7 Afkortingen
'Nr. Afkorting Betekenis " ;

1 EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
2 VG Veiliqheid en Gezondheid
3 WIK Werkplek Instructie Kaarten gevaarlijke stoffen
4 IBC Intermediate Bulk Container
5 ISA Low Specific Activity (radioactief) material
6 P&ID overzichtstekening leidingwerk & instrumenten procesinstallatie
7 PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
8 ATEX Richtlijn explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden
9 Vq-document Veiligheids- en gezondheidsdocument mijnbouwwerk
10 MOC Management of Change procedure bij wiizioinaen
11 PED Europese Richtlijn Drukaoparatuur
12 THP Tubing Head Pressure (druk aan maaiveld)
13 BARMM Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw
14 SodM Staatstoezicht op de Mijnen
15 NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
16 SECE's Safety & Environmental Critical Elements
17 C&E-diaqram Cause & Effect diagram
18 EX-Zones Explosiegevaar zones
19 NEN Nederlandse Norm
20 MSDS Material Safety Data Sheet
21 KVI Keuring Voor Ingebruikneming (drukaoparatuur)
22 RWS Rijkswaterstaat




