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Toelichting op het oordeel 
U dient zorg te dragen dat de tekortkoming in de 
toekomst niet meer zal voorkomen. 
 

4 Hulpstoffen  3.1  Hoeveelheid hulpstoffen - In orde 
 
Waarneming(en) 
In 2018 is er 13.352 liter Cortron CK 990-G inhibitor 
ingebracht in MDM-GT-02, 13.354 liter Cortron CK 990-
G ingebracht in MDM-GT-04 en 3.372 liter Cortron CK 
990-G ingebracht in MDM-GT-06. 
 
Norm 
Voorschrift II. 8 van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
 

5 Druk  4.1  Reservoirdrukken - In orde 
 
Waarneming(en) 
In de ingediende winningsplannen voor Middenmeer zijn 
de volgende reservoirdrukken opgenomen. MDM-GT-01: 
236 bar /MDM-GT-03: 243 bar / MDM-GT-05: 228 bar. 
 
Norm 
Voorschrift III. 1 in samenhang met voorschrift III. 2 
van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
 

6 Druk  4.2  Injectiedrukken - In orde 
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inhoudelijke beoordeling is vastgesteld dat 
het verloop van de injectiedruk voldoende wordt 
onderbouwd. 
 
Norm 
Voorschrift IV. 1 van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
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7 Druk  4.3  Annulaire drukken - In orde 

 
Waarneming(en) 
Tijdens de inhoudelijke beoordeling is vastgesteld dat de 
annulaire op dit moment handmatig worden afgelezen 
en dat er geen annulaire afwijkingen zijn vastgesteld. 
 
Norm 
Voorschrift IV. 1 van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
 

8 Overige 
rapportage-
verplichtingen  

5.1  Overzicht reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden - In orde 
 
Waarneming(en) 
In de jaarrapportage is een overzicht opgenomen met 
alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden over het 
jaar 2018. Geen bijzonderheden. 
 
Norm 
Voorschrift IV. 1 van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
 

9 Overige 
rapportage-
verplichtingen  

5.2  Mechanische problemen - In orde 
 
Waarneming(en) 
In de jaarrapportage is een overzicht opgenomen met 
een overzicht van alle mechanische problemen over het 
jaar 2018. Geen bijzonderheden. 
 
Norm 
Voorschrift IV. 1 van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
 

10 Overige 
rapportage-
verplichtingen  

5.3  Eventuele incidenten of lekkages in het 
injectiesysteem - In orde 
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Waarneming(en) 
In de jaarrapportage is een overzicht opgenomen met 
een overzicht van alle incidenten en lekkages over het 
jaar 2018. Geen bijzonderheden. 
 
Norm 
Voorschrift IV. 1 van de op 5 november 2013 verleende 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062. 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
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