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Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Inspectierapport
1 Algemene gegevens

Onderneming Green Well Westland B.V.
Functionarissen
Mijnbouwwerk Honselersdijk
Datum inspectie 1 november 2018
Wettelijk kader Mijnbouwvergunning, Kernenergievergunning & 

Arbowetqevinq
Doel inspectie Algemene periodieke inspectie
Inspecteur(s)

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.

Doelstellino 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.

Inleiding
Op 1 november 2018 controleerden de inspecteurs van Staatstoezicht op 
de Mijnen (SodM) het bedrijf Green Well Westland BV (GWW). De inspectie 
bestond uit een bezoek aan de aardwarmtelocatie Honselersdijk en was 
aangekondigd.

De resultaten zijn in het close-out gesprek tijdens de inspectie op 
1 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GWW?
Green Well Westland B.V. (GWW) is een mijnbouwonderneming die is 
opgericht door een vijftal tuinbouwbedrijven die allen aandeelhouder en 
afnemer zijn binnen het projecten een gezamenlijke oppervlakte beslaan 
van 40 hectare glastuinbouw. Per jaar wordt hierdoor 8 miljoen m^ aardgas
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bespaard en een reductie van ca 14.400 ton COj-emissie behaald. Het 
warme water komt van ca.2900 meter diep, wordt met 180 m^ per uur 
omhoog gepompt en heeft een temperatuur van ca 85 graden.
In het water zit ook (opgelost) gas. Dit wordt eerst uit het water gehaald 
en nuttig gebruikt in een ketel van een van de tuinders. Daarna wordt de 
warmte via warmtewisselaars onttrokken aan het water en wordt het 
gekoelde water terug geïnjecteerd in dezelfde gesteentelaag als waar het 
is uitgehaald. Het betreft dus een gesloten systeem dat alleen geopend 
wordt voor onderhoud.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspectie op de installaties stond in het teken van:

• Good housekeeping.
• Keuring blusmiddelen.
• Openstaande punten vorige inspectie.

Resultaten
Wat was OP orde?
De installatie zag er over het algemeen ordelijk en verzorgd uit Aangetoond 
is dat blusmiddelen jaarlijks worden geïnspecteerd door een externe 
deskundige Verder is aangetoond dat openstaande punten uit de vorige 
inspectie in voldoende mate zijn opgepakt.

Wat waren de verbeterounten?
Tijdens de inspectie zijn geen verbeterpunten geconstateerd. Wel zal de 
voortgang van de implementatie van het Vg-zorgsysteem tijdens toekomstige 
inspecties een aandachtspunt blijven.

Wat waren de overtredingen ?
Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen en 
geen verbeterpunten.

3 Inspectieonderwerpen
Voor de inspectie is door SodM een inspectie agenda gemaakt en 
gecommuniceerd met u op 1 oktober 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 Good housekeeping
2 Keuring blusmiddelen
3 Openstaand punt vorige inspectie
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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.
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^Nr Onderwerp Waarneming/bevinding
1 Algemeen GWW gaat een samenwerking aan met nog twee 

aardwarmtebedrijven (Geopower en Vogelaer). Hiervoor is een 
nieuw bedrijf opgericht namelijk Aardwarmtebeheer Nederland. De 
samenwerking richt zich op het operationele beheer van de 
installaties en het zorgsysteem. Waarschijnlijk zullen op termijn 
zich nog drie partijen aansluiten bij deze samenwerking

2 Good housekeeping Norm
Voorschrift A2 van de omgevingsvergunning ref DGETM- 
EM/13190743 d.d. 12-11-2013.

Waarneming
Tijdens de rondgang op het mijnbouwwerk is geconstateerd dat 
het er ordelijk en netjes uitziet.

Bevinding
Het mijnbouwwerk verkeert in goede staat en wordt vrij gehouden 
van onnodig materiaal.

3 Blusmiddelen Norm
Artikel 3.8 lid 1 en 3.37 m Arbobesluit.

Waarneming
Tijdens de inspectie zijn verschillende blusmiddelen gecontroleerd. 
Hierbij is geconstateerd dat deze nog binnen de gestelde 
keuringstermijn vielen.

Bevinding
De blusmiddelen worden jaarlijks geïnspecteerd door een externe 
deskundige.

4 Openstaand punt/ 
Brandbestrijdings- 
plan

Norm
Voorschrift A4 van de omgevingsvergunning ref DGETM- 
EM/13190743 d.d. 12-11-2013.

Waarneming
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de opslag van de corrosie 
inhibitie en op tekeningen zijn vastgelegd. Ook is het 
brandbestrijdingsplan geactualiseerd en aan de brandweer 
verzonden.

Bevinding
GWW heeft met betrekkingen tot het brandbestrijdingsplan het 
verbeterpunt in voldoende mate opoevolod
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Waarneming/bevindina
5 Openstaand punt/ 

WIK kaarten
Norm “—
Artikel 4.10d lid 2 van het Arbobesluit
Verbeterpunt 4 van de inspectie van 7 november 2017, zoals 
vastgelegd in de brief met het kenmerk 17207193 d.d. 15 maart
2018.

Waarneming
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat bij de IBC's metTretolite 
en corrosie inhibitor actuele werkplek instructie kaarten (WIK's) zijn 
aangebracht.

Bevinding
GWW heeft met betrekkingen tot de WIK's het verbeterpunt in 
voldoende mate opgevolgd.

6 Openstaand
punt/VG-
zorgsysteem

Norm
Artikel 2.42= van het Arbobesluit
Verbeterpunt 5 en 7 van de inspectie van 7 november 2017, zoals 
vastgelegd in de brief met het kenmerk 17207193 d.d. 15 maart
2018.

Waarneming
Tijdens de inspectie is door GWW het digitale zorgsysteem getoond.
Dit is het DAGO zorgsysteem, die specifiek is gemaakt voor de 
locatie.
Hierbij is aangetoond dat verschillende documenten en tekeningen 
zijn geactualiseerd (zoals P8JD en HAZOP).
Uit HAZOP (maart 2018) komt een actiepunt naar voren dat het
WIMS en WIMP nog verder uitgewerkt dient te worden. Hiervoor zijn 
de eerste gespreken met de afdeling boren van SodM gevoerd om 
het WIMS verder vorm te geven.
Ook heeft een audit plaatsgevonden op het zorgsysteem. De 
resultaten zijn vastgelegd in het document Interne audit (doc
09020905 d.d. 3 september 2018). De resultaten uit de audit zijn 
opgenomen in de QHSE planning, waarbij de verbeterpunten in 2019 
opgepakt dienen te worden. De aangepaste P&ID's en HAZOP zijn op
13 april 2018 door SodM ontvangen. Verder heeft GWW aangegeven 
dat het streven is om te komen tot één zorgsysteem voor het nieuw 
gevormde bedrijf Aardwarmtebeheer Nederland.

Bevinding
GWW heeft met betrekkingen tot het Vg-zorgsysteem en het 
Vg-document de verbeterpunten in voldoende mate opgevolgd. Wel 
zal de voortgang van de implementatie van het Vg-zorgsysteem 
tijdens toekomstige inspecties een aandachtspunt blijven.
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iJr Onderwerp Waarneming/bevinding
7 Openstaand Norm

punt/Keuring van Artikel 21 lid 2 Warenwetbesluit drukapparatuur
ingebruikname Waarschuwingspunt 6 van de inspectie van 7 november 2017, zoals 

vastgelegd in de brief met het kenmerk 17207193 d.d. 15 maart
2018.

Waarneming
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat door Loyd's een Keuring 
van ingebruikname (KVI) op 20 april 2018 is uitgevoerd en hiervoor 
een verklaring is afgegeven. Het kenmerk van deze verklaring is 
8127283-Wl-l en is afgegeven op 29 oktober 2018.

Bevinding
GWW heeft met betrekkingen tot de KVI de waarschuwing in 
voldoende mate opqevolqd.

8 Openstaand Norm
punt/actualiteit Artikel 2.1 lid Wabo
omgevings- Waarschuwingspunt 8 van de inspectie van 7 november 2017, zoals
vergunning vastgelegd in de brief met het kenmerk 17207193 d.d. 15 maart

2018.

Waarneming
Tijdens de voorbereiding van de inspectie is geconstateerd dat GWW 
op 16 augustus 2018 een Wabo vergunning heeft ontvangen voor 
het plaatsen van twee IBC's op de inrichting.
Hiermee zijn beide IBC's op de locatie vergund.

Bevinding
GWW heeft met betrekkingen tot de actualisatie van de 
omgevingsvergunning de waarschuwing in voldoende mate 
opqevolqd.

5 Overtredingen en bepaling interventiekeuze

Tijdens deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.

6 Geraadpleegde documenten en systemen

Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien:

Onderwerp Geraadpleeqd document/systeem
VG-Zorgsysteem Digitale VG-zorgsysteem, HAZOP (maart 2018), 

geactualiseerde PSJD's.
Keuring voor ingebruikname verklaring is 8127283-Wl-l en is afgegeven op

29 oktober 2018.
Actualiteit omqevingsverqunninq Waboverqunninq DGETM-EO/18218295 d.d. 16-8-2018
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