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m Staaiuoeiichs op de Mijnen

Inspectierapport

I Algemene gegevens

Onderneming Green Well Westland B.V.
Functionarissen
Mijnbouwwerk AW- Honselersdijk
Datum inspectie 07-11-2017
Wettelilk kader Mijnbouwwet, WABO, Arbowetqevinq,
Doel inspectie Her-inspectie n.a.v. eerdere inspectie 5-9-2017
Inspecteur(s)

2 (Publieke) samenvatting

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

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.

Inleiding
Op 07-11-2017 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
het bedrijf Green Well Westland B.V te Honselersdijk. De aangekondigde inspectie 
bestond uit een bezoek aan het mijnbouwwerk AW-Honselersdijk.

De resultaten zijn in het close-out gesprek bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Green Well Westland B.V.?
Green Well Westland B.V. (GWW) is een mijnbouwonderneming die is opgericht 
door een 5-tal tuinbouwbedrijven die allen aandeelhouder en afnemer zijn binnen 
het projecten een gezamenlijke oppervlakte beslaan van 40 hectare glastuinbouw. 
Per jaar wordt hierdoor 8 miljoen m3 aardgas bespaard en een reductie van ca 
14.400 ton C02-emissie behaald. Het warme water komt van ca.2900 meter diep,
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3 Inspectieonderwerpen

Voor de (her)inspectie is door SodM een inspectie agenda gemaakt en 
gecommuniceerd met u op 01 november 2017. 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 House keeping
2 Opslag IBC's miinbouwhulpstoffen, WIK
3 Actueel Brandbestrijdinqsplan
4 Werkplek instructies
5 Actualisatie en implementatie Vq-zorqsvsteem
6 (Her) keuring water-qas scheider/ separator door Lloyd's Register
7 Veiliqheids-en qezondheidsdocument mijnbouwwerk
8 Actuele omqevinqsverqunninq

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.

Nr Onderwerp Waarneminq/bevindinq
1 House keeping Norm

Voorschrift A2 van de omgevingsvergunning ref DGETM-EM / 13190743 
d.d.: 12-11-2013. "de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert 
steeds in goede staat van onderhoud; het terrein van de inrichting 
wordt vrijgehouden van voor de werking van de inrichting onnodig 
materiaal; "

Waarneming(en)
Tijdens de visuele inspectie (rondje over het terrein) is geconstateerd 
dat de installatie en het terrein er schoon en verzorgd uit zag. 
Restmaterialen van eerdere werkzaamheden waren allen verwijderd 
nadat dit bij een eerdere inspectie nog een verbeterpunt was.

Bevinding
GWW voldoet hiermee aan vergunningvoorschrift A2. voor wat betreft 
"good house keeping".
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Waamem ing/bevi nd i nq
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".

Waameming(en)
Tijdens de visuele inspectie in de technische ruimte is geconstateerd dat 
de IBC met Tretolite inmiddels wel is voorzien van een MSDS en dat er 
nabij de testopstelling met corrosie inhibitor een MSDS aanwezig is.

Bevinding
Middels het MSDS kunnen medewerkers zichzelf in voldoende mate 
vergewissen van de voorschriften en voorzorgsmaatregelen die van 
toepassing zijn op het werken met, en opslaan van de Demulsifier 
Tretolite.

Verbeterpunt
Maak een WIK (werkplek Instructie kaart) aan voor het Middel Tretolite 
en de nog te kiezen corrosie inhibitor op basis van de MSDS en hang 
deze op bij de doseerinstallatie of I8C's.

Norm
Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42.e. "Voor het uitvoeren van 
een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid is een VG- 
zorgsysteem aanwezig."

Waarneming(en)
Het huidige VG-zorgsysteem is op diverse punten niet geactualiseerd en 
incompleet. (P&ID, Cause & effect diagram, Risk-based Onderhoud 
enz.) GWW geeft aan dat zij hebben geïnvesteerd in het opzetten van 
de Dago-versie van een VG-zorgsysteem. Deze wordt op het moment 
van de inspectie door GWW (als Pilotproject) gevuld en 
geïmplementeerd.

Bevinding(en)
Het huidige VG-zorgsysteem wordt door GWW niet gezien als een 
"eigen systeem", het Dago-systeem heeft dat meer in zich en sluit beter 
aan op de eisen en wensen van de geothermiesector.
Het ontbreken van een goed werkend en "levend" VG-zorgsysteem 
zorgt er wel voor dat bij SodM het beeld ontstaat dat GWW een laag 
veiligheidsbesef heeft en te lang hoopvol heeft afgewacht wat het 
DAGO-systeem zou brengen.
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Nr Onderwerp

actuele
omgevings-
vergunning

VVaarneming/bevindinq
Waarneming(en)
Op 1 december heeft GWW enkele documenten toegestuurd die op 
locatie alleen digitaal getoond konden worden, waaronder het VG- 
document opstart en gebruik van juli 2016.
In dit document is de meest recente Hazop en Hazid uit 2014 
toegevoegd als bijlage.

Bevinding(en)
De recente toevoegingen van installatiedelen (injectie inhibitor en 
demulsifier) en aanpassingen aan de installatie vanaf 2014 zijn 
vooralsnog niet in een veiligheidsstudie meegewogen en ook niet op de 
P&ID-tekening verwerkt, ook niet handmatig.

 gaf aan dat VB-projects op dat moment een actuele 
P&ID aan het opstellen was mede omdat deze benodigd was voor de 
keuringsaanvraag bij Lloyd's Register van de Separator.
GWW gaf tijdens de inspectie tevens aan voornemens te zijn om vóór 
het eind van 2017 een herziene HAZOP uit te voeren waarin alle 
wijzigingen worden meegenomen.

Overtreding
SodM gaat er vanuit dat er voor GWW geen aanleiding aanwezig was 
om het VG-document te herzien of te voorzien van een addendum. 
SodM is van mening dat de wijzigingen weldegelijk hadden moeten 
leiden tot een herziening van het VG-document en haar bijlagen. 
Hiermee is niet voldaan aan artikel 3.13 lid 3 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Waarschuwing n.a.v. overtreding
SodM verwacht van GWW dat de P&ID geactualiseerd wordt, en in de 
toekomst actueel gehouden wordt op locatie, en als uitgangspunt gaat 
dienen tijdens het doorlopen van de Hazop en Hazid.
SodM verwacht van GWW dat zij vóór 16 april 2018 het VG-document 
aanpast, en toestuurt aan SodM op basis van de recente wijzigingen en 
de geactualiseerde Hazop.
Daarnaast dient het VG-document opgenomen te worden in het VG- 
Zorgsysteem van GWW.

Norm: Wabo, artikel 2.1, lid 1®:
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, 
voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het veranderen of 
veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk.

Waarneming(en)
In de technische ruimte is een opstelplaats voor het structureel 
injecteren van het middel Tretolite (demulsifier) ter bevordering van de
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dit op 6 oktober 2017 schriftelijk is bevestigd door SodM en deze ten tijde van de 
her-inspectie op 7 november 2017 nog niet op orde waren, wordt het gedrag in 
deze als reactief/ afwachtend beschouwd.

Door de aspecten (effect/gedrag) tegen elkaar af te wegen komen wij tot de 
conclusie dat een passend interventiemiddel in deze een "waarschuwing met 
stellen van een uiterste begunstigingstermijn" is.
Hierbij is er rekening mee gehouden dat het beëindigen van de geconstateerde 
overtredingen enige tijd vergt, reeds in behandeling zijn en dat de gestelde eis tot 
doel heeft om herhaling te voorkomen.

6 Geraadpleegde documenten en systemen

Tijdens de inspectie zijn de voigende documenten ingezien:

Onderwerp Geraadpleegd document/svsteem
Actualiteit VG-zorgsysteem n.a.v. 
bevindingen eerdere inspecties:

V&G-document, P&ID, HAZOP, 
onderhoudsschema, HAZID-schema

(Her)keuring gasscheider door een 
onafhankelijke keurinqsinstantie;

KVI-rapport Lloyd's Register

Actualiteit en aanwezigheid 
goedgekeurd Brandbestrijdingsplan;

Brandbestrijdingspian

luiste ö'pSlag èii verwerking 
chemicaliën containers (IBC'S); 
Aanwezigheid werkplek 
instructiekaarten chemische stoffen:

Locatiebezoek, M5D5-formu1ieren

Controle op naleving 
vergunningvoorschriften.

Omgevingsvergunning DGETM-EM / 13190743 
d.d.: 12-11-2013.

7 Afkortingen

Nr. Afkorting Betekenis
1 Arbo Arbeidsomstandigheden (wetgeving)
2 Vg-document Veiligheids- en gezondheidsdocument mijnbouwwerk
3 GWW Green Well Westland B.V.
4 IBC Intermediate Bulk Container
5 SODM Staatstoezicht op de Mijnen
6 KVI Keuring van Ingebruikname drukapparaat
7 PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
8 MSDS material safety data sheet
9 VG Veiligheids- en gezondheidsdocument
10 HAZOP Hazard and Operability Studie
11 HAZID Hazard Identification Studie
12 P&ID piping and instrumentation diagram
13 WIK werkplek instructiekaarten
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