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Uw kenmerk 
 

Bijlage(n)  

Geachte heer ,  
 
Op 22 januari 2021 heb ik een last onder dwangsom aan A en G van den Bosch 
B.V. opgelegd, wegens de overtreding van de in artikel 69 van het 
Mijnbouwbesluit voorgeschreven norm dat een boorgat voorzien moet zijn van een 
geschikte verbuizing. In deze last onder dwangsom heb ik een hersteltermijn 
opgenomen tot 22 mei 2021 om de overtreding te beëindigen. Op 22 mei 2021 is 
de overtreding niet beëindigd. Op 25 mei 2021 heb ik de hersteltermijn zoals 
opgenomen in de last onder dwangsom gewijzigd naar 22 september 2021. Op 22 
september is de overtreding niet beëindigd. 
 
Proces 
SodM constateerde in 2019 dat de verbuizing van de geothermieput ondeugdelijk 
is. Daarmee overtreedt het bedrijf artikel 69 van het Mijnbouwbesluit. 
 
Mede gelet op het feit dat het bedrijf in het verleden vaker waarschuwingen van 
SodM heeft ontvangen, besloot SodM op 22 januari 2021 een last onder 
dwangsom op te leggen. SodM gaf het bedrijf tot 22 mei 2021 de tijd om de 
overtreding te beëindigen. Op 22 mei 2021 is de overtreding niet beëindigd. SodM 
gaf het bedrijf tot 22 september 2021 de tijd om de overtreding te beëindigen. Op 
22 september 2021 is de overtreding niet beëindigd. 
 
Huidige situatie 
Op 8 september 2021 heb ik van A en G van den Bosch B.V. een verzoek 
ontvangen om uitstel van de hersteltermijn om de overtreding te beëindigen. In 
dat bericht werd meegedeeld dat de aanvang van de activiteiten was voorzien op 
13 september 2021 met een mobiele installatie van WellGear om de overtreding 
te beëindigen vóór 22 september 2021. Echter, doordat een aantal van de 
componenten van de mobiele installatie van WellGear onverwacht Low Specific 
Activity (LSA) contaminatie bleek te bevatten, dienen die eerst grondig gereinigd 
te worden. Hierdoor is de start van de werkzaamheden vertraagd met enkele 
weken en daarmee ook de datum wanneer u had beoogd de overtreding te 
beëindigen. In uw bericht toonde u aan dat de oorzaak van deze vertraging buiten 
uw macht ligt.  
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 In uw tijdsplanning die ik van u ontvangen heb op 9 september 2021 wordt 
rekening gehouden met eventuele tegenslagen die kunnen optreden tijdens de 
operatie. De benodigde tijd om die u denkt nodig te hebben om de operatie op 
een goede manier uit te voeren komt dan op een uitstel van de hersteltermijn van 
circa zeven weken. 
  
Conclusie 
Ik zie onder de gegeven omstandigheden – gelet op het belang van een duurzame 
en correcte wijze van beëindiging van de overtreding en de daarvoor benodigde 
tijd en rekening houdend met eventuele tegenslagen – aanleiding om de 
hersteltermijn zoals opgenomen in de last onder dwangsom, te verruimen naar 1 
december 2021. Binnen deze termijn moet A en G van den Bosch B.V. de 
werkzaamheden om de overtreding te beëindigen voltooien om verbeuren van de 
dwangsom(men) te voorkomen.  
 
Hoogachtend, 
 
de Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze,  
 

 
 
Ing. P.A.M. van den Bergen 
Directeur Toezicht op Olie- en Gaswinning, Windenergie op Zee, Zoutwinning, 
voormalig Steenkoolwinning en Geothermie 
 
Mededeling 
Tegen deze beslissing kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten 
minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beslissing 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit 
bezwaarschrift moet gericht zijn aan: de Inspecteur-generaal der Mijnen, 
Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA ’s-Gravenhage. U kunt uw 
bezwaarschrift ook digitaal indienen via info@sodm.nl  
 
 




