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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 27-5-2020 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
het bedrijf ECW Geowarmte I B.V. De inspectie bestond uit een bezoek aan 
aardwarmtelocatie AW-MIDDENMEER in Middenmeer en was gepland en 
aangekondigd. 
  
De resultaten zijn na afloop van de inspectie met het bedrijf besproken 
  
Wat voor een bedrijf is ECW Geowarmte I B.V.?  
ECW Geowarmte I is een operator van drie geothermie-doubletten met bijbehorende 
bovengrondse installaties voor de winning van aardwarmte in de omgeving van 
Middenmeer. 
  
Wat controleerden de inspecteurs?  
De inspectie op de installaties stond in het teken van: 

1. ARBO (persoonlijke bescherming) 
2. Competentie profiel in te zetten sleutelpersoneel 
3. Controle afhandeling eerdere bevindingen inspecties 
4. Explosie veiligheid 
5. Natuurlijk radioactief materiaal (LSA, NORM) 
6. VG-documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstandigheden en 

mijnbouwveiligheid 
7. WABO vergunning 
8. Voorwaarden uit het winningsplan 
9. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 

  
Resultaten 
Wat was op orde? 
Onderwerp: ARBO (persoonlijke bescherming) 

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd 
2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
3. Blootstelling aan stoffen 
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Onderwerp: Competentie profiel in te zetten sleutelpersoneel 
1. Operator moet bij aanvraag technisch capabel zijn (juiste opleiding) 

 
 
Onderwerp: Controle afhandeling eerdere bevindingen inspecties 

1. VG-signalering 
2. Voorwaarden voorlopige voortzetting injectie MDM-GT-01 

 
Onderwerp: Explosie veiligheid 

1. Explosieveiligheidsdocument: actualiteit / wijzigingen 
 
Onderwerp: Natuurlijk radioactief materiaal (LSA, NORM) 

1. Bewust zijn van het risico van aantreffen natuurlijk radioactief materiaal 
(RI&E/ VG-document) 

2. Aanwezigheid en volledigheid LSA-protocol, meetapparatuur, juiste werking 
(mogelijk in VG zorgsysteem) 

3. Vergunning / registratieplichtige locatie 
4. Stralingsdeskundige aangewezen 
5. Bergplaats registratie en opslagvoorziening materiaal 
6. NORM jaarverslag aanwezig bij vergunningplichtig bedrijf 

 
Onderwerp: VG-documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstandigheden en 
mijnbouwveiligheid 

1. Managementsysteem (aanwezigheid ervan, uitgewerkt in procedures en 
werkinstructies en specifiek voor die locatie) 

2. Integriteit van de installatie/ corrosiemanagement (design, onderhoud) 
3. Gevaren-identificatie en risico-evaluatie (actualiteit Hazop/Hazid en 

opvolging actiepunten) 
4. Hoe te handelen bij wijzigingen (MOC-procedure en registratie) 
5. Actualiteit P & ID op locatie 
6. Technische en organisatorische barrieres (Onderhoud, test en 

inspectieregime Sece's) 
7. Voorbereiding op noodsituaties (calamiteitenplan, contactpersonen e.d 

actueel) 
8. Check op implementatie zorgsysteem (interne/externe audit) 
9. Borging veiligheden hardware/software obv C&E-analyse 
10. Incidenten registratie en melding 

 
Onderwerp: WABO vergunning 

1. Lucht 
2. Gevaarlijke stoffen / mijnbouwhulpstoffen 
3. Injectiewater registratie & rapportage voor 1 april 
4. Algemeen 
5. Bodem en oppervlaktewater 

 
Onderwerp: Voorwaarden uit het winningsplan 

1. Kalibratie van sensoren 
2. Injectiedruk 
3. Injectietemperatuur 

 
Onderwerp: Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 

1. Herkeuring van ingebruikname reservoir en installatiedelen (eenmaal per 5 
jaar) 
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Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen en geen 
tekortkomingen. 
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1 Algemene gegevens 

Onderneming ECW Geowarmte I B.V.  
Functionaris 
Geïnspecteerde objecten 
inspectie 

AW-MIDDENMEER 

Doel inspectie Naleving wet- en regelgeving  
Wettelijk kader Omgevingsvergunning, 

arbeidsomstandighedenregelgeving en 
kernenergiewetvergunning  

Uitgevoerd woensdag 27 mei 2020 
Inspecteur(s) SodM Lead inspecteur - , Medeinspecteur - 

 
Inspectienummer INS-1022  
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2 Inspectieonderwerpen 

Voor de inspectie is door SodM een inspectie-agenda opgesteld en aan uw 
onderneming verzonden. Vanwege diverse redenen kan afgeweken zijn van de 
toegezonden agenda en kunnen inspectie-onderwerpen zijn komen te vervallen of 
toegevoegd. Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven. 
  

● ARBO (persoonlijke bescherming) 
● Competentie profiel in te zetten sleutelpersoneel 
● Controle afhandeling eerdere bevindingen inspecties 
● Explosie veiligheid 
● Natuurlijk radioactief materiaal (LSA, NORM) 
● VG-documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstandigheden en 

mijnbouwveiligheid 
● WABO vergunning 
● Voorwaarden uit het winningsplan 
● Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 

  
  

3 Resultaten 

In bijlage 1 zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn 
getoetst aan de op van 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 oorza(a)k(en) van de 
overtredingen bij de inspectieresultaten weergegeven. 
  
  

4 Overtredingen en bepaling interventiekeuze 

Tijdens deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Norm 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 6 en artikel 8 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

4 Competentie 
profiel in te 
zetten 
sleutelpersone
el  

Operator moet bij aanvraag technisch capabel zijn 
(juiste opleiding) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat de 
taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie 
bij de volgende personen zijn belegd:  
- de heer , hoofd afdeling beheer en 
locatie verantwoordelijke operators, de productie 
supervisor is die de installatie dagelijks beheert. Hij 
heeft meer dan 25 jaar ervaring met productie- en 
procesinstallaties, waarvan de laatste drie jaar met 
geothermie-installaties.  
- Alle operators en werknemers binnen de storingsdienst 
hebben het mandaat om belangrijke beslissingen te 
nemen tijdens de calamiteiten. In hoofdstuk 10 van het 
Nood- en brandbestrijdingsplan (VG-SD-003) worden 
“Taken en verantwoordelijkheden in geval van een 
noodsituatie” beschreven. Hierin wordt beschreven dat 
één van de taken van de Locatie Verantwoordelijke is 
om de operationele activiteiten veilig stop te laten 
zetten in geval van een noodsituatie of calamiteit.  
- De heren  en  zijn 
verantwoordelijk voor de implementatie en het dagelijks 
beheer van het VG-zorgsysteem.  
- De heer  is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en de implementatie van het WIMS-systeem. 
 
Norm 
Document  "Competenties sleutelfiguren Geothermie" 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

5 Controle 
afhandeling 
eerdere 
bevindingen  
inspecties   

VG-signalering -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat het verbeterpunt 
uit het inspectierapport 18/I/0247 van d.d. 30 oktober 
2018 is afgehandeld.  
Het betrof onderstaande onderwerpen: 
-VG-signalering: Tijdens de voorgaande inspectie 
vastgesteld dat de leidingmarkeringen (VG-signalering) 
niet de juiste stromingsrichting aanduidt.  
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De leidingmarkeringen worden nu zodanig aangepast 
dat de juiste stromingsrichting wordt aangegeven. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 8.12 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. Aanbevolen wordt om bij toekomstige 
wijzigingen de leidingmarkeringen uit te voeren conform 
DIN 2403.  
 

6 Controle 
afhandeling 
eerdere 
bevindingen  
inspecties   

Voorwaarden voorlopige voortzetting injectie 
MDM-GT-01 -   In orde  
 
Waarneming(en) 
De laatste grondwateranalyse is uitgevoerd op 12 
augustus 2019. Omdat dit een nulmeting betreft, is er 
nog geen trend in de analyse waar te nemen. De 
peilbuizen zijn opgenomen in het 
monitoringsprogramma en worden jaarlijks bemonsterd.  
De resultaten van de analyses zijn tijdens regulier 
overleg gedeeld met onder andere gemeente, 
hoogheemraadschap en PWN (drinkwaterbedrijf). ECW 
geeft aan dat er regelmatig contact is met de betrokken 
partijen. 
 
Norm 
Inspectiebrief met kenmerk 19107748 van d.d. 24 april 
2019 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. Aanbevolen wordt de resultaten van de 
grondwateranalyses actief te delen met de betrokken 
partijen zoals gemeente of waterschap.  
 

7 Explosie 
veiligheid   

Explosieveiligheidsdocument: actualiteit / 
wijzigingen  -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat het 
explosieveiligheidsdocument is geüpdatet op 13 
november 2019 door Pol Safety. Een kopie van de 
zoneringstekening MIO W.W.G-ATEX is naar SodM 
gezonden. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 onder b en 
de bijbehorende bijlage IV ATEX-richtlijn 1999/92/EG 
artikel 8 
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Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

8 Natuurlijk 
radioactief 
materiaal 
(LSA, NORM)  

Bewust zijn van het risico van aantreffen 
natuurlijk radioactief materiaal (RI&E/ VG-
document)  -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat NORM als risico is 
geadresseerd in de RI&E. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

9 Natuurlijk 
radioactief 
materiaal 
(LSA, NORM)  

Aanwezigheid en volledigheid  LSA-protocol, 
meetapparatuur, juiste werking (mogelijk in VG 
zorgsysteem) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie heeft ECW aangegeven dat in het 
VG-zorgsysteem wordt verwezen naar voorschriften en 
bepalingen. Zo wordt er bij elke handeling gekeken of er 
een relatie is met NORM gerelateerde vraagstukken. Als 
dit het geval is, wordt er een NORM-werkplan gemaakt. 
Bij routinematige handelingen zoals een filterwissel, 
wordt er volgens een LSA-werkinstructie gehandeld. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 6 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm. 
  

10 Natuurlijk 
radioactief 
materiaal 
(LSA, NORM)  

Vergunning / registratieplichtige locatie   -   In 
orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat ECW in het bezit 
is van kernenergiewetvergunningen met kenmerk 
2015/0024-18 en 2018/0056-09 en wijziging 
kernenergiewetvergunning met kenmerk ANVS-PP-
2020/0053006-06. De wijziging betreft de verlenging 
van de opslagtermijn. 
 
Norm 
Kernenergiewet artikel 29 igv vergunning of Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming artikel 39 
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Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

11 Natuurlijk 
radioactief 
materiaal 
(LSA, NORM)  

Stralingsdeskundige aangewezen -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat ECW 
stralingsbeschermingsdeskundigen heeft aangewezen. 
Het betreft één coördinerend 
stralingsbeschermingsdeskundige en 9 medewerkers als 
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. 
 
Norm 
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 
artikel 5.4 en Kernenergiewetvergunning 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

12 Natuurlijk 
radioactief 
materiaal 
(LSA, NORM)  

Bergplaats registratie en opslagvoorziening 
materiaal -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er een 
bergplaatsregister wordt bijgehouden. Een kopie hiervan 
is naar SodM gestuurd. 
 
Norm 
ANVS-verordening basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

13 Natuurlijk 
radioactief 
materiaal 
(LSA, NORM)  

NORM jaarverslag aanwezig bij vergunningplichtig 
bedrijf -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie heeft ECW aangegeven dat er een 
NORM-jaarverslag 2019 wordt opgesteld voor 1 juni 
2020. Het rapport wordt nagezonden. 
 
Norm 
Kernenergiewetvergunning 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
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14 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Managementsysteem (aanwezigheid ervan, 
uitgewerkt in procedures en werkinstructies en 
specifiek voor die locatie) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat er bij 
werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van 
werkvergunningen. Er zijn twee recente 
werkvergunningen opgestuurd naar aanleiding van de 
inspectie. Het doornemen van de risico's voorafgaand 
aan het vrijgeven van de werkvergunning wordt gezien 
als een LMRA. 
Bij work-overs wordt een LMRA uitgevoerd als onderdeel 
van de toolbox-meeting. Er zijn werkinstructies voor een 
LMRA (WI0701) opgenomen in het VG-zorgsysteem. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

15 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Integriteit van de installatie/ 
corrosiemanagement  (design, onderhoud) -   In 
orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat er 
verschillende maatregelen worden genomen in het kader 
van corrosiemanagement. Onder andere gebruik van 
verf, coatings, corrosie-inhibitor, GRE-leidingwerk, 
gecoate filtervaten en titanium warmtewisselaars. Het 
onderhoud is geborgd in het McMain 
onderhoudsmanagementsysteem om tijdig het juiste 
onderhoud uit te voeren.  
Op basis van de coupondata blijkt dat er sprake is van 
een licht dalende corrosiedruk. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

16 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Gevaren-identificatie en risico-evaluatie 
(actualiteit Hazop/Hazid en opvolging 
actiepunten) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie heeft ECW aangegeven dat de 
laatste Hazop is uitgevoerd op 4 en 15 december 2017 
vanwege de uitbreiding met een derde doublet. Hierbij is 
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het ontwerp van de doubletten beoordeeld en aangepast 
om de installatie te optimaliseren. De aanbevelingen uit 
de Hazop zijn behandeld. 2 van de 9 aanbevelingen zijn 
niet uitgevoerd, 7 aanbevelingen zijn uitgevoerd. 
Aangegeven wordt dat de niet uitgevoerde 
aanbevelingen geen negatieve invloed hebben op het 
veilig functioneren van de geothermie installatie. De 
aanbevelingen zullen mogelijk meegenomen worden bij 
de realisatie van nieuwe geothermie installaties, maar 
zijn voor de bestaande installatie niet noodzakelijk. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

17 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Hoe te handelen bij wijzigingen (MOC-procedure 
en registratie)  -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat er een 
MOC-procedure is opgenomen in het VG-zorgsysteem 
onder hoofdstuk 8.8 Management of Change. De MOC 
wordt gebruikt om risico's te beperken die ontstaan bij 
initiatie, uitvoering en implementatie van een wijziging. 
Voor een MOC is een standaard formulier gemaakt. 
Opgestelde MOC documenten worden in een database 
opgeslagen. Er wordt een MOC opgesteld als een 
wijziging leidt tot aanpassing van de key-documenten. 
Grote wijzigingen worden als project behandeld waarbij 
alle betrokken documenten worden geactualiseerd. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

18 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Actualiteit P & ID op locatie  -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Naar aanleiding van de inspectie is de een kopie van de 
laatste wijziging van de P&ID van d.d. 18 oktober 2019 
opgestuurd naar SodM. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
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19 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Technische en organisatorische barrieres 
(Onderhoud, test en inspectieregime Sece's) -   In 
orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat ECW beschikt 
over een onderhoudsmanagementsysteem genaamd 
McMain. In dit systeem worden onder andere keuringen 
en testen van installatieonderdelen en equipment 
geregistreerd. Het systeem geeft actieve 
waarschuwingen over aankomende 
onderhoudswerkzaamheden. Op basis hiervan worden 
de werkzaamheden ingepland. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

20 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Voorbereiding op noodsituaties (calamiteitenplan, 
contactpersonen e.d actueel) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er binnen ECW 
een protocol is opgesteld hoe er met covid-19 wordt 
omgegaan. Er is team samengesteld dat wekelijks 
overlegt over de stand van zaken. Het protocol wordt 
continu aangepast aan de landelijke richtlijnen. De 
borging van het protocol vindt plaats in de RI&E. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

21 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Check op implementatie zorgsysteem 
(interne/externe audit) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er op 15 augustus 
2019 een externe audit heeft plaatsgevonden op het 
zorgsysteem. De audit is uitgevoerd door Navigator 
Consult. Tijdens de audit zijn er geen critical findings 
geconstateerd, wel zijn er 1 major finding (verbetering 
contractmanagement) en ongeveer 20 minor findings 
geconstateerd. De actiepunten zijn opgenomen in het 
QHSE jaarplan 2020. Het QHSE jaarplan is een vast 
onderdeel van het zorgsysteem. De voortgang van de 
actiepunten wordt gemonitord.  
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Op dit moment staat de opvolging van de actiepunten 
'on hold' vanwege covid-19. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

22 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Borging veiligheden hardware/software obv C&E-
analyse -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat de 
injectiedruk is geborgd in het besturingssysteem. Dit 
wordt beschreven in de RH marine operating manual 
P1004220-4381-T016. Wanneer de injectiedruk boven 
de ingestelde waarde komt, dan wordt de ESP 
automatisch afgetoerd door middel van een PID 
regeling. Deze regeling is niet uit te zetten. Er wordt 
gebruik gemaakt van de maximale injectiedruk uit het 
oorspronkelijke injectieprotocol. De maximale 
injectiedrukken voor de doubletten zijn geborgd in het 
besturingssysteem. Op dit moment wordt er nog geen 
gebruik gemaakt van de toegekende verhoging op basis 
van de debiet-afhankelijke weerstand. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

23 VG-
documentatie/ 
zorgsysteem 
arbeidsomsta
ndigheden en 
mijnbouwveili
gheid  

Incidenten registratie en melding -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven welke 
incidenten er in 2019 hebben plaatsgevonden. Geen van 
deze incidenten is gemeld bij SodM. ECW geeft tijdens 
de inspectie aan dat het voor hen onduidelijk is welke 
incidenten gemeld moeten worden bij SodM en welke 
niet. Op dit moment hanteert ECW de regel dat wanneer 
er inzet van hulpdiensten of doktersbezoek noodzakelijk 
is, het incident wordt gemeld bij SodM.  
SodM zal uitzoeken welke richtlijnen gehanteerd kunnen 
worden voor het melden van incidenten en ongewone 
voorvallen en dit delen met de branche. 
 
Norm 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 
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Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

24 WABO 
vergunning   

Lucht -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de 
emissiemetingen zijn uitgevoerd. Aangegeven is dat de 
SCIOS keuring is uitgevoerd op 24 augustus 2017. 
Binnen de inrichting zijn 2 WKK's en een stookketel 
aanwezig. De WKK's worden gereviseerd waarna er 
opnieuw een emissiemeting plaats zal vinden. Deze is 
gepland voor juni 2020.  
De ketel is aanwezig als back-up voorziening. Het aantal 
draaiuren is afhankelijk van hoeveel gas er 
geproduceerd wordt. De SCIOS keuring (EBI) van de 
stookketel is uitgevoerd op 30 april 2018, de installatie 
is in orde bevonden. De emissiemeting is uitgevoerd op 
30 april 2018, de installatie voldoet aan de emissie-eis. 
Op 9 juli 2018 is de SCIOS keuring (EBI) van de 
gasleiding uitgevoerd, uit het inspectierapport blijkt dat 
het systeem niet voldoet. Op 30 juni 2020 is door ECW 
per mail aangegeven dat de gebreken zijn hersteld. 
 
Norm 
Activiteitenregeling milieubeheer, artikel 3.7b en 3.7m 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

25 WABO 
vergunning   

Gevaarlijke stoffen / mijnbouwhulpstoffen -   In 
orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat op dit 
moment de mijnbouwhulpstof Cortron CK-990 wordt 
gebruikt. De voorraad van deze hulpstof varieert tussen 
de 0 en de 12 m3. De voorraad mijnbouwhulpstoffen 
wordt bijgehouden door de operators. De voorraad 
wordt opgeslagen in een opslagcontainer. In geval van 
calamiteiten is bij de brandweer bekend wat de 
maximale aanwezige hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen 
op de locatie is. 
Kleine verpakkingen met gevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen in een chemicaliënkast. Van deze opslag 
wordt een voorraadregistratie bijgehouden. 
 
Norm 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062, van d.d. 5 november 2013 
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Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

26 WABO 
vergunning   

Injectiewater registratie & rapportage voor 1 april  
-   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de jaarraportage 
2019 tijdig is ingediend. Er zijn geen bijzonderheden 
geconstateerd. Doublet 2 is in september 2019 buiten 
gebruik gesteld nadat er bij een inspectie een full wall 
penetration werd geconstateerd. Na 
herstelwerkzaamheden zijn op dit moment alle 
doubletten weer actief. 
De injectiewateranalyses zijn op 12 december 2019 en 
10 maart 2020 uitgevoerd. Uit de rapportages is op te 
maken dat er constante waardes gemeten worden. 
De reservoirdruk wordt bepaald met behulp van het 
statisch water niveau. Metingen laten licht dalende 
niveaus zien, ongeveer 2 bar over 6 jaar. Deze daling 
wordt volgens ECW vermoedelijk veroorzaakt door een 
combinatie van verschillende effecten, waaronder 
minder massa door het ontgassen van de 
reservoirvloeistof en lichte krimp van de 
reservoirvloeistoffen door uitkoeling. 
 
Norm 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062, van d.d. 5 november 2013, voorschrift I.II.2, 
I.II.4, I.II.8, I.III.1, I.III.2, I.IV.1 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

27 WABO 
vergunning   

Algemeen -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de keuring van de 
blusmiddelen is uitgevoerd in oktober 2019. Het 
jaarlijkse onderhoud is geborgd in het McMain 
onderhoudsmanagementprogramma. 
Er zijn geen geplande wijzigingen ten opzichte van het 
op 15 oktober 2019 ingediende jaarwerkplan 2020. 
 
Norm 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062, van d.d. 5 november 2013, voorschrift A.4 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
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28 WABO 
vergunning   

Bodem en oppervlaktewater -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de laatste 
grondwateranalyse is uitgevoerd in juli 2019. Hierbij zijn 
geen bijzonderheden geconstateerd.  
De locaties zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren. 
Deze vloeistofdichte vloeren zijn gekeurd en worden 
jaarlijks onderhouden. Naar aanleiding van de laatste 
jaarlijkse controle (8 juli 2019) zijn de scheuren in de 
vloer van de geohal en het puttenterrein gerepareerd. 
Bij werkzaamheden wordt er in de werkprogramma's 
beschreven op welke wijze bodemverontreiniging wordt 
voorkomen. 
 
Norm 
Omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-EM / 
13182062, van d.d. 5 november 2013, voorschrift B.2 
en B.4 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

29 Voorwaarden 
uit het 
winningsplan  

Kalibratie van sensoren -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangetoond dat het 
onderhoud van de kritische elementen wordt geborgd in 
het onderhoudsmanagementsysteem McMain wat deel 
uitmaakt van het VG-zorgsysteem. De laatste jaarlijkse 
instrumentele beveiligingstest is uitgevoerd op 1 juli 
2019. De test wordt uitgevoerd volgens het in het 
onderhoudsmanagementsysteem McMain bijgevoegde 
C&E diagram. 
 
Norm 
Voorwaarden uit het winningsplan 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

30 Voorwaarden 
uit het 
winningsplan  

Injectiedruk -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is door ECW aangegeven dat er op 
dit moment nog geen gebruik wordt gemaakt van de 
toegekende debiet-afhankelijke maximale injectiedruk, 
er wordt gebruik gemaakt van de maximale injectiedruk 
uit het oorspronkelijke injectieprotocol. De maximale 
injectiedrukken voor de doubletten zijn geborgd in het 
besturingssysteem. 
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Norm 
Voorwaarden uit het winningsplan 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

31 Voorwaarden 
uit het 
winningsplan  

Injectietemperatuur -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie heeft ECW aangegeven dat de 
minimale retourtemperatuur die wordt aangehouden, 30 
graden is. De minimale retourtemperatuur wordt op dit 
moment niet bereikt, dit wordt verwacht bij maximale 
afname van warmte. 
 
Norm 
Voorwaarden uit het winningsplan 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

32 Warenwetbesl
uit 
drukapparatu
ur 2016  

Herkeuring van ingebruikname reservoir en 
installatiedelen  (eenmaal per 5 jaar) -   In orde  
 
Waarneming(en) 
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de laatste keuring 
voor ingebruikneming (KVI) is uitgevoerd op 30 april 
2020 bij doublet 2. Omdat er een gedeelte van de 
installatie is omgebouwd naar GRE is er voor doublet 2 
een nieuwe keuring uitgevoerd. De keuring is uitgevoerd 
door Applus. Van de keuring is nog geen 
keuringsrapport aanwezig. ECW gaf aan dat er 
mondeling is teruggekoppeld dat er geen openstaande 
punten zijn. 
De KVI's van de doubletten 1 en 3 zijn uitgevoerd in 
2018, herkeuring is gepland voor 2022. Dit is 
opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem 
McMain. 
 
Norm 
Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 artikel 22 
 
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de 
gestelde norm.  
 

 
 
 







 

 

 

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 

 

info@sodm.nl 

www.sodm.nl 

@sodmnl 

 

 

 

2 juli 2020 

  
  




