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Van: @Nedmag.nl>
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 16:25
Aan:
CC:  SodM Boren; @we-p.nl'; 
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging ontheffingsaanvraag TR-5

Geachte , 
 
In aansluiting op ons telefoongesprek kan ik u meedelen dat we de 10 ¾ casing druk monitoren om te zien 
of de mud kolom effectief is. Indien nodig vullen wij de kolom aan met kill mud. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Van:  @sodm.nl]  
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 15:43 
Aan:   
CC:  ; SodM Boren  
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging ontheffingsaanvraag TR-5 
 
Geachte , 
 
Uw aanvraag voor de ontheffing zit in de laatste fase van beoordeling. Er is nog twee openstaande vragen 
mbt de barrières.  
 

- In uw werkprogramma omschrijft u de barrières tijdens het verwijderen van het spruitkruis. Dat er, 
voor het verwijderen van het spuitkruis, een “floating mud cap” gecreerd gaat worden. In sectie 5.5 
van het werkprogramma verwijst u naar het Floating Mud Cap Program. Dit programma kan ik niet 
bij de gestuurde informatie vinden. Kunt u deze alsnog sturen? 

- In het werkprogramma wordt in stap 21d. (hoofdstuk 6.1) gemeld dat de put wordt gemonitord om te 
verifiëren dat er geen druk meer aanwezig is. Ik neem aan dat de mud column gezien wordt als een 
barrière, maar dan moet deze wel gemonitord worden. Hoe wordt de put gemonitord, tijdens het 
trekken van de 2 7/8” tubing? 

 
Als u antwoord op deze vragen kan de ontheffing verder behandeld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Senior Inspecteur/ Senior Inspector 
........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken/ Ministry of Economic Affairs. 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
........................................................................ 
T   

@sodm.nl ; boren@sodm.nl 
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Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 10:46 
Aan: SodM Info <info@SodM.nl> 
CC: @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging ontheffingsaanvraag TR-5 
 
Geachte , 
 
Is al bekend of de behandeling van ons verzoek voor het einde van 2019 lukt? 
(Mocht ik communicatie hierover van uw kant over het hoofd gezien hebben, gelieve deze mail dan als niet 
verstuurd te beschouwen.) 

Met vriendelijke groet, 

 
Hoofd Productie Mining 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
h ttp s: //www.nedmag.nl/sites/default/files/sty les/small/public/2018-07/Logo_Nedmag_50mm_0.jpg?itok=KD1OItqf
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This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, 
please notify us and remove it from your system. 
 
 

Van: Staatstoezicht op de Mijnen [mailto:info@sodm.nl]  
Verzonden: maandag 16 december 2019 11:27 
Aan:   
Onderwerp: Ontvangstbevestiging ontheffingsaanvraag TR-5 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw e-mail van 6 december 2019.  
Het betreffende een verzoek om ontheffing van putbeveiligingen op 
basis van artikel 8.3.4.1 lid 2 van de Mijnbouwregeling voor de put TR-5, 
op de locatie Tripscompagnie WHC-2. 
 
Uw aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer AB-308.  
Gelieve dit nummer in al uw correspondentie voor bovenstaande aanvraag 
te vermelden voor een vlotte afhandeling van de aanvraag. 
 
Conform de Algemene Wet Bestuursrecht zal uw verzoek binnen 8 weken 
na ontvangst worden beantwoord.  
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Indien er bij de behandeling van uw aanvraag vragen of aanvullende gegevens 
nodig zijn, zal er met u contact worden opgenomen. In dat geval zal de hiervoor 
genoemde beslistermijn worden opgeschort. 
 
Opmerking: 
Voor de goede orde wijs ik u erop dat de geplande datum van aanvang van de 
werkzaamheden ruim binnen de behandeltermijn van 8 weken valt. 
Bovendien zijn de feestdagen aanstaande. De beoordeling van uw aanvraag om 
ontheffing zal hoogstwaarschijnlijk niet voor de geplande startdatum afgerond. 
Ik laat u a.s. donderdag 19 december 2019 weten of de behandeling van uw 
voor het einde van 2019 lukt. 
Met vriendelijke groet, 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,  
namens deze: 
 
 

 
Vergunningsbehandelaar 
Directie Engineering en Netbeheer 
 
 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
info@sodm.nl  
www.sodm.nl 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 




