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Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Geopower Exploitatie B.V. 
t.a.v. 
Herenwerf 55 
3155 DK MAASLAND

Datum 14 september 2017
Betreft Inspectie DT Vario rig in het kader van het project 'Rig inspecties 2017’.

Geachte ,

Op dinsdag 22 augustus heeft  inspecteur bij Staatstoezicht op de 
Mijnen, een inspectie uitgevoerd op de mobiele mijnbouwinstallatie DrillTec Vario 
rig, die op dat moment bezig was met de aanleg van het boorgat MLD-GT-01- 
STl.
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
milieu en mijnbouw werd voldaan.

Tijdens deze inspectie is de naleving van de wettelijke bepalingen van het Besluit 
Algemene Regels Milieu Mijnbouw ( BARMM) getoetst. Hierbij zijn geen zaken 
aangetroffen die in strijd zijn met het BARMM.

Tijdens deze inspectie is tevens de cementatie van de 9_5/8" liner besproken. 

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd:

A. Bevindingen die onmiddellijke aandacht vereisen;
Geen

B. Bevindingen waarvoor eerst een plan van aanpak vereist is;
1. Op locatie is na bestudering en uitleg van de meet resultaten 

(CBL) gebleken dat het grootste gedeelte van de desbetreffende 
annulaire ruimte niet is gecementeerd.

Toelichting:
Tijdens het monitoren van de dagelijkse rapportage is gebleken 
dat de cementatie van de 9-5/8" liner niet juist was verlopen. Elke 
serie van de verhuizing moet over voldoende afstand worden 
gecementeerd en daarna op deugdelijkheid getest.

C. Bevindingen met suggesties voor continue verbetering;
Geen
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Voor de bevinding BI, verwacht ik een plan van aanpak, dat een 
beschrijving geeft hoe de integriteit van het boorgat MLD-GT-Ol-STl 
gedurende het gebruik wordt zeker gesteld. U dient dit plan ten 
genoegen van mij in te dienen voorafgaande aan het gebruik van deze 
put.
Mocht ik het plan van aanpak als onvoldoende beschouwen zal ik 
overwegen om bestuurlijk of strafrechtelijk te handhaven.

In bijlage 1 'achtergrondgegevens' wordt bij deze bevinding verwezen 
naar de relevante wet- en regelgeving.

Informatie

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

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

Met vriendelijke groet.

B.D. Goense MSc
Directeur Ondergrond en Boren
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Achtergrondgegevens
Bijlage 1

Wet- en regelgeving Bevinding
item

Miinbouwbesluit

Artikel 67

1. Bij het gebruik van een boorgat worden maatregelen genomen 
ter voorkoming van schade. BI

Artikel 69

2. Elke serie van de in het eerste lid bedoelde verhuizing wordt 
over voldoende afstand gecementeerd en daarna op 
deugdelijkheid getest.
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