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Geachte heer
In de maanden februari en maart heeft de heer Heering, Inspecteur bij
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 'Wabo' inspecties uitgevoerd op de
waterinjectie locaties
Rossum-Weerselo 2, 3, 5 en 6.
Tijdens deze bezoeken is gecontroleerd of de voorschriften genoemd in de
omgevingsvergunning worden nageleefd. Daarnaast is nagegaan of de
voorschriften die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning nog toereikend
zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden
tot bescherming van het milieu en de kwaliteit van het milieu.
Tevens Is geverifieerd of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied
van arbeidsomstandigheden en mijnbouw werd voldaan.
In het kader van deze inspecties is o.a. specifiek gekeken naar:
•
De maatregelen In het kader van detectie van eventuele
bodemverontreiniging, zoals aantal, positionering en bemonstering
van peilbuizen;
•
Bewaking en registratie van de drukken van de watehnjectie putten,
zoals injectledrukken en annulaire drukken;
Tijdens de inspecties is het volgende geconstateerd:
A.

Bevindingen die onmiddellijke aandacht v e r e i s e n :
Geen.

B.

Bevindingen w a a r v o o r e e r s t e e n plan v a n aanpak vereist i s :
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2. Op de locatie Rossum-Weerselo 2 borrelt gas uit de kelder van put
R0W-7A. Ten tijde van de Inspectie was de oorzaak en herkomst
hiervan niet bekend.
Toelichting:
Er dient een plan van aanpak te worden opgesteld om de oorzaak en
herkomst van het gas vast te stellen met informatie over het
mogelijke lek pad, alsmede opties ter correctie / beëindiging van de
gasontsnapping.
C.

Bevindingen met suggesties voor continue verbetering:

2.

Van de bevindingen onder B en C stel ik het op prijs om binnen twee weken
uw schriftelijke reactie te ontvangen, met plan van aanpak voor de
bevindingen onder B. Tijdens een volgende inspectie kan worden
gecontroleerd of de situatie is gecorrigeerd. Als dat niet het geval Is kan dit
leiden tot verdere bestuudijke of strafrechtelijke handhaving. In bijlage 1
'achtergrdndgëgëvens' wordt per bevinding verwezen naar de relevante
wet- en regelgeving.
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het
medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.
Ik verzoek u bij uw schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze
briefte vermelden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in
verbinding stellen met de in de brief vermelde behandelaar.
Met vriendatóke-groet.

der Meijden, MBA
der Mijnen
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Achtergrondgegevens
Wet- en regelgeving
Mijnbouwbesluit

Bijlage 1
Bevinding
item

Artikel 67
Bij het aanleggen, gebruiken, onderhouden, repareren en
buiten gebruik stellen van een boorgat worden maatregelen
genomen ter voorkoming van schade.

B I , B2

MiiribbuWréqélinQ
Artikel 8.4.4
1. Bij producerende, injecterende en ingesloten putten worden
de drukken in de tubing/casing annulus en in de eerste
casing/casing annulus gecontroleerd. De geconstateerde
afwijkingen in het in de eerste volzin bedoelde drukpatroon
worden geregistreerd. Bij een onder oppervlaktewater
afgewerkte put is de tweede volzin niet van toepassing op het
controleren en registeren van de druk in de annulaire ruimte
van de productie verbulzingsserie, die in verbinding staat met
de ondergrond en waarbij de annulaire ruimte is afgedicht bij
de afhangconstructie.
2. Ten aanzien van annulaire drukken wordt op zo kort mogelijke
termijn een diagnose gesteld van de oorzaak van die druk.
3. Indien afwijkingen in annulaire drukken ontstaan als bedoeld
In het eerste lid, wordt de inspecteur-genetaal der mijnen
schriftelijk ingelicht onder het overleggen van een
actieprogramma voor het In te stellen onderzoek en eventueel
te nemen maatregelen. In urgente gevallen vyordt onmiddellijk
telefonisch melding van die afwijkingen gedaan.
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