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Onderwerp: FW: Nedmag plan van aanpak brief 13 februari 2018
Bijlagen: M14 Well integrity mgt system.pdf

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:44 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Nedmag plan van aanpak brief 13 februari 2018 
 
Beste , 
 
Door de gebeurtenissen vorig jaar (lekke caverne/opstellen nieuw winningsplan) heeft e.e.a. vertraging 
opgelopen, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een nieuwe procedure “Well integrity 
management system” op te stellen. Deze is in ons management systeem opgenomen als procedure M14. 
Hij is geschreven o.b.v. alle “shalls” in NEN-EN-ISO 16530-1. Zie de bijlage voor de actuele versie. 
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat maar weten. 
 
Groet, 
 

 

Hoofd Productie Mining 

 

Nedmag B.V. 

T  
M  
E @Nedmag.nl 

W www.nedmag.com  

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: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 14:31 
Aan: @Nedmag.nl> 
Onderwerp: Nedmag plan van aanpak brief 13 februari 2018 
 
Beste  
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Ik was op zoek naar de resultaten vh plan van aanpak in deze brief, maar kan hier verder niets over terug vinden. 
 
Kun jij dit voor mij nagaan? 
 
Bij voorbaat dank 
 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

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 http://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. 




