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Datum 11 januari 2017
Betreft Inspectie in het kader van het Project Integriteit Onshore Putten.

Geachte ,

Op vrijdag 3 november 2017 hebben , beiden 
inspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), een inspectie uitgevoerd op de 
integriteit van uw onshore putarsenaal.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, milieu en mijnbouw werd voldaan. Meer specifiek zijn in 
het kader van het Project Integriteit Onshore Putten de navolgende onderwerpen 
aan de orde geweest:

• Verificatie van de door u aangeleverde data betreffende de integriteit van 
uw onshore putten.

• Validatie van de door u gerapporteerde gebreken in putten, gerelateerde 
operationele plannen en beheersmaatregelen.

• Uw beleid en operationele invulling op het gebied van put integriteit 
management.
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Uw kenmerk

Bijlage(n)

Bevindingen

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd:

B. Bevindingen waarvoor eerst een plan van aanoak vereist is:

1. Op grond van artikel 2.42e van het arbobesluit dient u een vg- 
zorgsysteem te voeren waarin u aangeeft hoe u de veiligheid en de 
gezondheid aan uw operaties worden beheerst.
De borging van de putintegriteit is een belangrijke component in het 
zorgsysteem.

Tijdens de inspectie gaf u aan dat u een Well Integrity Management 
systeem, zoals nu wordt opgezet door uw branche organisatie DAGO, wilt 
gaan gebruiken. In afwachting van de implementatie dient u nu al te 
voorzien in de borging van de putintegriteit. Ik verwacht daarom dat u 
tenminste zal voorzien in:
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1.

2.

3.

Een opsomming van de risico's voor mens en milieu die resulteren 
uit het opereren van uw putten.
Een opsomming van elementen in de put die kritisch zijn voor het 
beheersen van de in stap 1 benoemde risico's.
De onderhoudsfilosofie betreffende deze kritische elementen.

Opvolging

Bevinding BI moet binnen 3 maanden worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt 
kan dit leiden tot verdere bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving. In bijlage 1 
'achtergrondgegevens' wordt per bevinding verwezen naar de relevante wet
en regelgeving.

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

Hoogachte

B.D. .Goefise MSc 
Dirßcteiir Ondergrond en Boren
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Achtergrondgegevens
Bijlage 1

Arbobesluit

Artikel 2.42®

Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijk 
arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in artikel 3 van de wet. is 
een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem aanwezig. Dit 
systeem omvat het geheel van beleid, organisatie, planning, 
uitvoering, monitoring, evaluatie, doorlichting en verbetering, dat 
wordt gehanteerd voor de beheersing van de veiligheid en de 
gezondheid. Het arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in de 
eerste volzin, wordt vastgelegd in het veiligheids- en 
gezondheidsdocument, bedoeld in artikel 2.42. tweede lid.

BI
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