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Openbare samenvatting 

Algemene informatie 
De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan de eisen van de 
toepasselijke wet- en regelgeving voldoet. 
  
Doelstelling 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 woensdag 4 maart 2020 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) het bedrijf ECW Geowarmte I B.V. De inspectie bestond uit een 
bezoek aan MDM-GT-06-S2 en was onaangekondigd. 
  
De resultaten zijn na afloop van de inspectie met het bedrijf besproken 
  
Wat voor een bedrijf is ECW Geowarmte I B.V.?  
ECW is een Geothermiebedrijf. 
  
Wat controleerden de inspecteurs?  
De inspectie op de installaties stond in het teken van: 

1. Ontheffingsvoorwaarden AB-343-2020. 
2. Kennisgevingen 
3. Bescherming tegen vallende voorwerpen 

  
Resultaten 
Wat was op orde? 
Onderwerp: Ontheffingsvoorwaarden AB-343-2020. 

1. Vloeistof niveau in de put 
2. Gasmetingen bij de put 
3. Hydrostatische kolom in boorput 
4. Uitvoering werkzaamheden 

Onderwerp: Kennisgevingen 
1. VG -document 

Wat waren de tekortkomingen? 
Onderwerp: Ontheffingsvoorwaarden AB-343-2020. 

1. ontbreken van een besproken onderwerp (topic) op de gedocumenteerde 
Safety meeting. 

Onderwerp: Bescherming tegen vallende voorwerpen 
1. het ontbreken van een tweede borging ter voorkoming het vallen van op 

hoogte geïnstalleerde lampen. 
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Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen en twee 
tekortkomingen. Voor de geconstateerde tekortkomingen verwacht SodM van het 
bedrijf dat zij deze evalueert en SodM hierover informeert op welke wijze de 
tekortkoming wordt hersteld. Een tekortkoming is geen overtreding, maar wel een 
waarneming die verbetering behoeft. 
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1 Algemene gegevens 

Onderneming ECW Geowarmte B.V.  
Functionaris 
Geïnspecteerde objecten 
inspectie 

MDM-GT-06-S2 

Doel inspectie Na te gaan of ECW zich houdt aan de wet en 
regelgeving  

Wettelijk kader Mijnbouwwetgeving, 
Arbeidsomstandighedenwetgeving  

Uitgevoerd Woensdag 4 maart 2020 
Inspecteur(s) SodM Lead inspecteur -  

Mede inspecteur -  
Inspectienummer INS-970  
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2 Inspectieonderwerpen 

Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven. 
  

● Ontheffingsvoorwaarden AB-343-2020. 
● Kennisgevingen 
● Bescherming tegen vallende voorwerpen 

  
  

3 Resultaten 

In bijlage 1 zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn 
getoetst aan de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze zijn in bijlage 
1 vermeld. Indien er sprake is van een overtreding, is tijdens de inspectie 
onderzocht wat de oorzaak is. Waar mogelijk zijn de oorzaken van de overtredingen 
bij de inspectieresultaten weergegeven. 
  
  

4 Overtredingen en bepaling interventiekeuze 

Tijdens deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
  

5 Tekortkomingen 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs twee tekortkomingen. 
Tekortkomingen zijn geen overtredingen, maar afwijkingen die wel een actie 
behoeven. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat zij de tekortkomingen evalueren en 
SodM hierover informeert op welke wijze de tekortkoming wordt hersteld. 
Het betreft de volgende tekortkomingen 
Onderwerp: Ontheffingsvoorwaarden AB-343-2020. 

● Door het ontbreken van een besproken onderwerp (topic) op het safety 
meeting document valt niet terug te lezen waar op de safety meeting over is 
gesproken. Het valt aan te bevelen het topic te vermelden om duidelijk 
bewijs te hebben dat de crews juist zijn geïnformeerd. 

Onderwerp: Bescherming tegen vallende voorwerpen 
● Door het ontbreken van een tweede borging (secondary retention) is het 

mogelijk dat bij beschadiging van de lamp, door bijvoorbeeld 
kraanwerkzaamheden, delen van de lamp naar beneden kunnen vallen en 
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mensen kunnen raken. Het valt aan te bevelen een tweede borging te 
installeren. 
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Norm 
Artikel 70 en artikel 73, onder a van het 
mijnbouwbesluit in samenhang met 
Artikel 8.3.1.4, eerste en zesde lid en Artikel 
8.3.4.1 van de mijnbouwregeling in 
samenhang met het besluit met kenmerk AB-
343-2020, welke is verleend met beperkingen 
of voorwaarden c.q. voorschriften, onder g.  
 

g) U dient het constante statische 
waterniveau in de put te waarborgen 
en de metingen te documenteren; 

 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan 
de gestelde norm  

3 Ontheffingsvoorwaarden 
AB-343-2020.  

Gasmetingen bij de put -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie bleek dat er gasmetingen 
bij de put plaatsvinden. 
 
Norm 
Artikel 70 en artikel 73, onder a van het 
mijnbouwbesluit in samenhang met 
Artikel 8.3.1.4, eerste en zesde lid en artikel 
8.3.4.1 van de mijnbouwregeling in 
samenhang met het besluit met kenmerk AB-
343-2020, welke is verleend met beperkingen 
of voorwaarden c.q. voorschriften, onder f. 
 
 

f) U dient continu gasmetingen in en om 
de putkelders uit te voeren op het 
moment dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd en u dient alle 
mogelijke maatregelen te treffen om 
te voorkomen dat er gevaarlijke 
concentraties gas ontstaan, als gevolg 
van het mogelijk uitbreken van 
opgelost gas uit het formatiewater; 

 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan 
de gestelde norm  

4 Ontheffingsvoorwaarden 
AB-343-2020.  

Hydrostatische kolom in boorput -   In 
orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de visuele inspectie is geconstateerd 
dat er een brandslang aanwezig is die ingezet 
kan worden, als het waterniveau van de put 
plotseling zakt, om het waterniveau te 
herstellen. 



 

 

INSPECTIERAPPORT | INSPECTIE ECW MDM-GT-06 | 4 MAART 2020 

Pagina 9 van 11 

 
Norm 
Artikel 70 en artikel 73, onder a van het 
mijnbouwbesluit in samenhang met 
Artikel 8.3.1.4, eerste en zesde lid en artikel 
8.3.4.1 van de mijnbouwregeling in 
samenhang met het besluit met kenmerk AB-
343-2020, welke is verleend met beperkingen 
of voorwaarden c.q. voorschriften onder h. 
 

h) U dient voldoende middelen 
beschikbaar te hebben om de 
hydrostatische balans in de put te 
kunnen herstellen indien nodig; 

 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan 
de gestelde norm  

5 Ontheffings 
voorwaarden AB-343-
2020.  

Uitvoering werkzaamheden -   In orde  
 
Waarneming(en) 
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
conform het bij SodM ingediende 
werkprogramma. 
 
Norm 
Artikel 70 en artikel 73, onder a van het 
mijnbouwbesluit in samenhang met 
Artikel 8.3.1.4, eerste en zesde lid en artikel 
8.3.4.1 van de mijnbouwregeling in 
samenhang met het besluit met kenmerk AB-
343-2020, welke is verleend met beperkingen 
of voorwaarden c.q. voorschriften onder c. 
 
 

c) U dient de putwerkzaamheden uit te 
voeren overeenkomstig de ingediende 
documenten van 5 februari 2020; 

 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan 
de gestelde norm  

6 Kennisgevingen  VG -document -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is gecontroleerd of het VG 
document aanwezig is op locatie. op locatie 
bleek de laatste versie VG document 
aanwezig te zijn. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling. artikel 3.7, 
lid 2 
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2. Het veiligheids- en 
gezondheidsdocument, bedoeld in het 
eerste lid, is bij de uit te voeren 
werkzaamheden aanwezig. 

 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan 
de gestelde norm  

7 Bescherming tegen 
vallende voorwerpen  

Op hoogte geïnstalleerde lampen. -  
Tekortkoming 
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is bij wijze van steekproef 
een op hoogte geïnstalleerde lamp 
gecontroleerd of het deze op een veilige 
manier bevestigd is. Dit om te voorkomen dat 
mensen kunnen worden geraakt wanneer 
deze lamp los raakt.  
Hierbij is vast komen te staan dat de lampen 
waren voorzien van een nieuwe bevestiging, 
maar geen tweede borging (secondary 
retention) was geïnstalleerd. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.17 
 
Het gevaar te worden getroffen of geraakt 
door voorwerpen, producten of onderdelen 
daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het 
gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, 
producten of onderdelen daarvan, wordt 
voorkomen en indien dat niet mogelijk is 
zoveel mogelijk beperkt. Artikel 3.16, vijfde 
lid, laatste volzin, is van toepassing. 
 
Toelichting op het oordeel 
Door het ontbreken van geen tweede borging 
(secondary retention) is het mogelijk dat bij 
beschadiging van de lamp, door bijvoorbeeld 
kraanwerkzaamheden, delen van de lamp 
naar beneden kunnen vallen en mensen 
raken. Het valt aan te bevelen een tweede 
borging te installeren.  

 
 
 



 

 

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de 
bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van 
de ondergrond, nu en in de toekomst. 
 

Henri Faasdreef 312 | Den Haag 

Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag 

T 070 379 84 00 

F 070 379 84 55 
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