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Van: SodM Boren
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 15:15
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Aanleveren informatie voor donderdag 11 juni 2020: MDM-GT-04 Barriers en 

reactiegassen.

Geachte heer  
 
Dank voor uw reactie op de vragen m.b.t. mobiele lichtmast veiligheid. 
 
SodM heeft deze vragen breed uitgezet bij de mijnbouwondernemingen welke put operaties hebben op land. Dus 
naast de Geothermie sector heeft SodM ook een beeld opgebouwd van mobiele lichtmast veiligheid bij de sectoren 
Opslag, Olie & Gas en Zout. 
 
Hieruit is in grote lijnen te constateren dat: 

• Mobiele lichtmasten voornamelijk worden ingehuurd door de mijnbouwondernemingen, direct of via 
een (onder)aannemer. 

• Mijnbouwondernemingen over het algemeen een oppervlakkig/beperkt beeld hebben van de 
bedieningsvoorschriften, veiligheidsaspecten en onderhoudsaspecten van mobiele lichtmasten. 

• Mobiele lichtmasten over het algemeen worden gezien als “laag risico” en daarom niet of beperkt 
worden behandeld in de risico analyse en pre-job instructies/toolbox talks. 

• Mobiele lichtmast installatie/positionering/verwijdering niet of beperkt is opgenomen in de rig 
move/locatie opbouw instructies. 

 
Wellicht helpen bovenstaande punten u om e.e.a. verder te valideren op uw huidige en eventuele toekomstige put 
operaties. Bovendien zou u bovenstaande punten breder kunnen trekken over eventueel andere ingehuurde 
apparatuur/installaties, welke mogelijk een groter risico zouden kunnen zijn m.b.t. ernstig/dodelijk letsel, dan op 
dit moment is voorzien. 
 
Indien u nog vragen heeft hierover dan kunt u dat via DAGO aan ons laten weten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Van   
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:50 
Aan   
CC   
Onderwerp: RE: Aanleveren informatie voor donderdag 11 juni 2020: MDM-GT-04 Barriers en reactiegassen. 
 
Beste  
 
Hierbij antwoorden op de gestelde vragen; 
 

1. Worden op uw locatie mobiele lichtmasten gebruikt?  
Antwoord: Ja, kunnen tijdens workovers worden ingezet. 
 

2. Worden deze gehuurd of zijn deze eigendom?  
Antwoord: Deze worden gehuurd bij suppliers als Bos Oilfield Supply (BOS) of Well Gear. 
 

3. Welke partij(en) installeert/verwijdert de mobiele lichtmast op locatie? 
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Antwoord: Dit wordt gedaan door de verhuurder. 
 

4. Welke partij(en) bedienen de mobiele lichtmast op locatie (bv. in/af stellen, lampen vervangen, her-
richten, etc.)?  
Antwoord: Dit wordt gedaan door de verhuurder. 
 

5. Is er een handleiding op locatie beschikbaar m.b.t. mobiele lichtmast installatie, bediening, verwijdering? 
Antwoord: Deze is beschikbaar. 
 

6. Worden de veiligheidsaspecten genoemd in de handleiding van de mobiele lichtmast? 
Antwoord: Deze worden genoemd in de handleiding. 
 
Dit is een voorbeeld: 

 
7. Worden mensen op locatie geïnstrueerd in de bediening en veiligheidsaspecten van mobiele lichtmasten?  

Antwoord: Dat wordt niet gedaan. Uitvoering wordt verzorgd door verhuurder. 
 

8. Is het hijs/bedieningsmechanisme veilig te bedienen en zijn deze goed onderhouden?  
Antwoord: Nee, dit is aan de verhuurder. Maar er wordt aandacht gegeven aan de veiligheid (secundaire 
retention) bij het inkopen van de lampen. Dit is vastgelegd in de inkoopvoorwaarden en geborgd in het 
ECW zorgsysteem. Zie bijgesloten document: “DOC0612 Memo inkoop voorwaarden bouwlamp”. 
 

9. Is er een instructie of procedure om de work site af te zetten wanneer de mast op- of neergelaten wordt?  
Antwoord: Nee, Er is geen separate instructie of procedure om de worksite af te zetten tijdens het op- of 
neerlaten van de mast.  
 

10. Is mobiele lichtmast installatie, bediening en verwijdering onderdeel in de rig move/locatie opbouw 
plannen? 
Antwoord: Dit wordt niet expliciet in het plan vermeld (zie ook vraag 11). 
 

11. Is mobiele lichtmast installatie, bediening en verwijdering onderdeel in RIE? 
Antwoord: De lampen zijn wel geëvalueerd als mogelijk dropped object. Dit is vastgelegd onder “A: 
General activities, including Rig-up, Rig-down, Mob/Demob” item 22 (zie bijgevoegd snapshot uit het 
“Project Specific & Health Plan”. 
 

12. Is er vastgelegde JRA en toolbox talk bij installatie, bediening en verwijdering van mobiele lichtmasten?  
Antwoord: Nee, er is geen JRA en toolbox vastgelegd voor de installatie, bediening en verwijdering van 
mobiele lichtmasten.  
 

13. Is er supervisie op de installatie, bediening en verwijdering van mobile lichtmasten? 
Antwoord: Installatie, bediening en verwijdering wordt gedaan door de verhuurder. Tijdens een workover 
is de site supervisor verantwoordelijk voor de supervisie op de locatie. Dit is vastgelegd in een HSE 
document per project  

 
ECW vertrouwd erop SodM voldoende inzicht te hebben gegeven in hoe zij omgaat met mobiele lichtmasten om 
veilig en verantwoord gebruik te maken van dergelijk equipment. Graag blijven wij geïnformeerd m.b.t. de 
eindrapportage van het onderzoek omdat er wellicht leerring uit getrokken kan worden.  
 
M.vr.gr, 
 
 

Geosystemen Sub-Surface 



3

 
ECW Netwerk 
Agriport 109 1775 TA  
Postbus 23 1775 ZG 
Middenmeer Netherlands 

www.ecwnetwerk.nl 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 willen wij graag antwoord krijgen 
op onderstaande vragen voor donderdag 11 juni 2020: 

 
1. Worden op uw locatie mobiele lichtmasten gebruikt? 
2. Worden deze gehuurd of zijn deze eigendom? 
3. Welke partij(en) installeert/verwijdert de mobiele lichtmast op locatie? 
4. Welke partij(en) bedienen de mobiele lichtmast op locatie (bv. in/af stellen, lampen vervangen, her-

richten, etc.)? 
5. Is er een handleiding op locatie beschikbaar m.b.t. mobiele lichtmast installatie, bediening, verwijdering? 
6. Worden de veiligheidsaspecten genoemd in de handleiding van de mobiele lichtmast? 
7. Worden mensen op locatie geïnstrueerd in de bediening en veiligheidsaspecten van mobiele lichtmasten? 
8. Is het hijs/bedieningsmechanisme veilig te bedienen en zijn deze goed onderhouden? 
9. Is er een instructie of procedure om de work site af te zetten wanneer de mast op- of neergelaten wordt? 
10. Is mobiele lichtmast installatie, bediening en verwijdering onderdeel in de rig move/locatie opbouw 

plannen? 
11. Is mobiele lichtmast installatie, bediening en verwijdering onderdeel in RIE? 
12. Is er vastgelegde JRA en toolbox talk bij installatie, bediening en verwijdering van mobiele lichtmasten? 
13. Is er supervisie op de installatie, bediening en verwijdering van mobile lichtmasten? 

 
U kunt bovenstaande antwoorden terugsturen naar boren@sodm.nl of reply-en naar mijn e-mail adres.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
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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. 




