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Voorwoord

     
 Den Haag, april 2010 

Beste lezer,

In 2010 bereikt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een unieke mijlpaal.  
Het is per slot van rekening maar weinig organisaties gegeven een 200-jarig 
jubileum te vieren.  Een prestatie om trots op te zijn. Sinds de oprichting 
in 1810 is er veel veranderd. Dit boek geeft u allereerst een goede blik op 
het functioneren van SodM nu en daarnaast een inkijkje in de afgelopen 
vijfentwintig jaar. Hiermee sluit deze uitgave naadloos aan bij het boek 
‘Staatstoezicht op de Mijnen 175 jaar’, dat eerder is uitgegeven rondom het 
175-jarig jubileum van onze dienst en beschikbaar is via onze website.

Gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar hebben we sectorbreed veel 
bereikt. Een tweetal ontwikkelingen springt er uit. Allereerst betekende 
het introduceren van integraal systeemtoezicht in de negentiger jaren een 
keerpunt voor zowel SodM als voor de industrie. Deze vorm van toezicht 
is gebaseerd op het principe dat de ondernemingen zelf zorgsystemen 
implementeren en van tijd tot tijd zelf beoordelen en verbeteren. Onze 
inspecteurs houden binnen dit nieuwe systeem continu toezicht op dit 
proces in plaats van zelf de bouten en moeren te controleren. Bijzonder is 
dat deze verandering in nauwe samenspraak tussen SodM en alle betrokken 
maatschappijen tot stand is gekomen.

De tweede ontwikkeling betreft het verminderen van de van toepassing  
zijnde regeldruk in de afgelopen tien jaar. Dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een reductie van de administratieve lasten van 29%, en in het 
verlengde hiervan, een kostenbesparing van enkele miljoenen euro’s  
op jaarbasis voor de industrie.
 
Het belangrijkste is  dat deze veranderingen in hoge mate hebben bijge- 
dragen aan een verhoogde veiligheid en een schoner milieu. Terwijl  
het aantal inspecties is teruggebracht van 2700 per jaar in 1998 tot zo’n  
350 projectmatige inspecties op dit moment, is de veiligheid navenant 
verbeterd. Vonden er in 1990 nog 9,4 ongevallen met verzuim plaats per 
miljoen gewerkte uren, in 2009 was dit al gereduceerd tot rond de 4.  
Vergeleken met sectoren als de bouw (circa 30) en de chemische indus-
trie (circa 6) geldt de delfstoffenwinning hiermee als één van de veiligste 
sectoren.

Aan deze progressie ligt een aantal redenen ten grondslag. Een kanteling 
in het denken over vertrouwen heeft hierbij een grote rol gespeeld. Onze 
nieuwe filosofie in de jaren negentig van de vorige eeuw stond haaks op 
het toen geldende wereldbeeld dat een inspecteur per definitie wantrouwig 
moet zijn. Onze visie op toezicht is sinds dat moment echter juist gestoeld 
op vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in de delfstofindustrie 
oprecht de intentie hebben om zich aan alle voorschriften te houden. 
En bovendien, met veel kennis van zaken - beter dan wij - in staat zijn om 
dit op de best denkbare manier te organiseren.  Natuurlijk worden er toch 
wel eens fouten gemaakt en vinden er ongewenste gebeurtenissen plaats. 
In dat geval proberen we de oorzaak boven tafel te krijgen op basis van 
feiten en heldere analyses.  Het gaat ons hierbij om de waarheidsvinding. 
Niet om een uitkomst, die van te voren al bedacht is. Samenwerking en 
respect voor elkaar en elkaars mening staan centraal in ons functioneren.
 
Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken.  Dit geldt zeker 
voor SodM. Wij mogen ons rijk prijzen met een hechte groep collega’s, die 
elke dag weer hun passie in hun werk leggen. En die nog dagelijks plezier 
hebben van de kennis en expertise, die hun eveneens zeer betrokken voor-
gangers binnen onze dienst hebben achtergelaten. 
        
Het is dan ook geen toeval dat SodM, als relatief kleine 
inspectiedienst, vaak als voorbeeld wordt gebruikt  
voor collega-inspectiediensten. Als de afgelopen  
vijfentwintig jaar één ding duidelijk heeft gemaakt, is 
het wel dat deze voorbeeldfunctie slechts gerealiseerd 
kon worden dankzij de loyaliteit, betrokkenheid en 
inzet van alle (oud)medewerkers van SodM. Toezicht  
is en blijft tenslotte mensenwerk.

Jan de Jong, 
Inspecteur-generaal der Mijnen
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Staatstoezicht op de Mijnen is verantwoordelijk voor het 
overheidstoezicht op  twee sectoren, die voor de energie- 
voorziening van Nederland zeer belangrijk zijn. Het betreft 
allereerst integraal toezicht op de sector die zich bezighoudt  
met de opsporing, winning en opslag van delfstoffen  in 
Nederland en het Nederlandse deel van de Noordzee  
(Continentaal Plat). De betreffende delfstoffen zijn olie, gas,  
zout en mergel. Met integraal toezicht wordt bedoeld het toe- 
zien op veiligheid en gezondheid (Arbowet, Arbeidstijdenwet en 
Warenwet), milieu (milieuwetgeving, Kernenergiewet) en  
op doelmatige winning en bodembewegingen (Mijnbouwwet).  
In andere industriële sectoren zijn altijd meerdere instanties 
verantwoordelijk voor het toezicht. In deze sector is SodM het  
enig aanspreekpunt. De tweede sector waarop de dienst  
(sinds 2007) toezicht houdt, is de sector die zich bezighoudt  
met het transport en de distributie van aardgas. Hierbij is het 
toezicht beperkt tot het aspect veiligheid. Concreet komt dit  
neer op toezicht op de technische integriteit van de pijpleiding-
netten, op basis van de Gaswet.  

Tot slot is de dienst sinds 2007 eveneens  belast met het toezicht  
op de veiligheid bij de bouw en het onderhoud van windmolen-
parken op de Noordzee, op basis van de Arbo-wet.

1 Het werkterrein 11   Opsporing, winning en opslag van
delfstoffen

11.1 Olie en gas

Op circa 600 locaties op het land en zo’n 150 installaties 
op zee wordt behalve olie vooral veel gas gewonnen. 
Nederland is met een jaarproductie van tussen de 70 
en 80 miljard kubieke meter aardgas een zeer grote 
producent en exporteur van aardgas in Europa. De 
Nederlandse samenleving profiteert daar financieel 
sterk van. In 2008 bedroegen de staatsinkomsten uit de 
olie- en gaswinning circa 15 miljard Euro. Dit komt neer 
op maar liefst 9% van de rijksinkomsten.

 

Er zijn 16 mijnondernemingen die beschikken over 
opsporing- en/of winningvergunningen. Zij maken  
bij hun activiteiten gebruik van zo'n 500 tot 800 gespe- 
cialiseerde bedrijven (contractors). Direct of indirect 
zijn er circa 10.000 mensen werkzaam in deze sector.
De delfstoffensector verschilt op basis van een aantal 
belangrijke kenmerken wezenlijk van andere indus-
triële sectoren:
•  de winninglocatie kan niet vrij worden gekozen; deze 

is gebonden aan de plaats waar de delfstof van nature 
in de ondergrond voorkomt;

•  omdat het gaat om uiterst brandbare stoffen, in 
reusachtige (ondergrondse) volumes, die onder hoge 
druk worden gewonnen, is er bij olie- en gaswinning 
sprake van een potentieel risico op grote calamiteiten;

•  het traject opsporen-vinden-winnen-verlaten omvat 
een zeer breed scala aan activiteiten waarvoor sterk 
uiteenlopende, specifieke deskundigheid is vereist 
(van geologie tot werktuigbouwkunde);

•  delfstofwinning gaat meestal gepaard met bodem 
beweging (daling en/of aardschokken).

Het heden
Situatie in 2010
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Bij olie- en gaswinning op zee geldt bovendien nog 
dat er slechts een relatief beperkt oppervlak (platform) 
beschikbaar is voor alle benodigde apparatuur, instal-
laties en onderkomens. Daarnaast is het evacueren van 
mensen van platformen op zee aanzienlijk moeilijker 
dan op het vasteland.

1 1.2  Gas-, en CO2-opslag

 
Op drie locaties in Nederland (Norg, Grijpskerk en 
Alkmaar) zijn in voormalige gasreservoirs grote gas-
opslagen gerealiseerd. Tijdens koude winters kunnen 
deze bij een extreem hoog gasverbruik voor een korte 
tijd veel extra gas leveren. Op dit moment worden er in 
Groningen een aantal cavernes (holle ruimtes) uitge-
loogd. Zodra dit is afgerond worden deze cavernes, met 
hetzelfde oogmerk, met gas gevuld. Op dit moment 
bestaan er ook voornemens om een uitgeput gasreser-
voir in de buurt van Bergen (NH) te gaan gebruiken 
voor gasopslag. Om klimaatverandering als gevolg van 
het toenemen van de CO2-concentratie in de atmosfeer 
tegen te gaan, lopen wereldwijd projecten om CO2 op 
te slaan in de diepe ondergrond. Op het continentaal 
plat van Nederland wordt op het platform K12-B al 
sinds enkele jaren een proef gehouden met herinjectie 
van CO2. Dit CO2 komt vrij bij de zuivering van aardgas 
met een zeer hoog CO2-gehalte. Ook op land bestaan 
plannen voor CO2-opslag, zoals in Barendrecht (ZH). 
De plannen om daar een leeg gasveld te gaan gebruiken 
voor de opslag van CO2, zijn al in een vergevorderd 
stadium. Lokaal is er veel oppositie tegen dit plan.

11.3  Zout

 
Nederland kent drie ondernemingen die steenzout  
winnen in de buurt van Veendam, Hengelo, Delfzijl en 
Harlingen. In Veendam worden kalium en magnesium-
houdende zouten gewonnen. In de drie andere plaat-
sen is dit ‘keukenzout’ (NaCl). De diepte waarop het 
zout zich bevindt, varieert. Bij Hengelo, waar al sinds 
1933 zout wordt gewonnen, bevinden de zoutlagen  
zich op 400 meter onder het aardoppervlak. 
Bij Harlingen wordt zout op circa 2,5 kilometer diepte 
gewonnen. Zout wordt gewonnen door uitlogen met 
zoet water. Door water in de put te injecteren lost het 
zout  op in het water. Hierdoor ontstaat pekel (een 
verzadigde zoutoplossing). De pekel wordt opgepompt 
en met behulp van indampen weer gescheiden in  
zout en water. Door deze zoutwinning ontstaat er 
een ondergrondse caverne in de zoutlaag, evenals 
een bodemdalingschotel daarboven, aan het maaiveld. 
Deze bodemdaling is voor SodM het belangrijkste 
aandachtspunt bij zoutwinning. De productie van 
steenzout in 2008 bedroeg 6,7 miljoen ton.

| Vernieuwend toezicht vanuit gewortelde  tradities 
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12  Gastransport en -distributie

Het aardgasnet in Nederland start bij de aardgasbron-
nen op land en op zee. De mijnondernemingen voeden 
het transportnet van Gastransport Services (GTS) vanaf 
deze gasbronnen via buisleidingen (circa 1.500 km op 
land en 3.500 km op zee). Dit transportnet bestaat uit 
een landelijk hoge druknet (HTL-net, maximaal 80 bar) 
van 6.000 km en daarop aangesloten het regionale 
hoge druknet (RTL-net, maximaal 40 bar) met een 
lengte van 6.000 km. Ook wordt gas via het HTL-net 
geëxporteerd naar en geïmporteerd vanuit het buiten-
land. Vanuit het RTL-net wordt het gas onder druk van 8 
bar geleverd aan zeer grote industriële afnemers en aan 
de gasdistributiebedrijven (regionale netbeheerders). 
Deze netbeheerders beheren in totaal circa 26.000 km 
zogenaamde middendruk netten (1-8 bar). Vanuit dit 
net wordt gas geleverd aan zowel grootverbruikers als 
aan districtstations. Vanaf deze districtstations wordt 
het gas met een druk lager dan 0,2 bar naar huishou-
delijke afnemers getransporteerd. De totale omvang 
van het lage druk net is circa 98.000 km. Het aantal 
aansluitingen is 7,1 miljoen.

13  Windmolenparken

SodM is in 2008 door de minister van SZW aangewezen 
als toezichthouder voor de Arbo-wet bij en op offshore 
windmolenparken. Dit toezicht vindt plaats zowel 
tijdens de bouw als bij beheer en onderhoud.Er zijn  
momenteel twee offshore windmolenparken in opera-
tie. Egmond aan Zee is het eerste Nederlandse offshore 
windpark. Dit park bevindt zich binnen de territoriale 
wateren voor de kust bij Egmond aan Zee. Het park telt 
36 windmolens, elk met een maximale capaciteit van 
3MW. Het Prinses Amalia windpark bevindt zich 23 km 
uit de kust van IJmuiden in blok Q7. Het park telt 60 
windmolens die elk maximaal 2MW energie kunnen 
opwekken. De in totaal maximaal 120MW wordt via één 
hoogspanningskabel en via een offshore transforma-
torstation naar land getransporteerd. De Nederlandse 
Staat streeft naar 6000MW geïnstalleerd vermogen  
aan offshore windenergie in 2020. Dit komt neer op  
25 maal de huidige capaciteit. Eind 2009 zijn reeds 
vergunningen afgegeven voor negen nieuwe parken. 
De schatting is dat ongeveer 700 nieuwe windturbi-
nes nodig zijn om deze vergunde 2800MW te kunnen 
opwekken. Toezicht op een degelijke projectvoor-
bereiding en op een strikte naleving van wetgeving en 
procedures tijdens de uitvoering van deze werkzaam-
heden is absoluut noodzakelijk. Een van de belang-
rijkste onderwerpen voor toezicht tijdens de bouw, het 
beheer en het onderhoud van windmolenparken, zijn 
de werkzaamheden onder water. Momenteel wordt  
samen met Rijkswaterstaat nagedacht over het dele-
geren van het toezicht op milieuregelgeving aan SodM.  
In analogie met de delfstofwinning kan op deze wijze 
tot integraal toezicht worden gekomen.

1 1.4  Mergel

 
Vanaf 4500 voor onze jaartelling heeft men in Limburg 
mergel gewonnen ten behoeve van huizenbouw,  
gereedschappen (vuurstenen) en landbouw. Deze 
winning vond plaats in dagbouw of in ondergrondse 
groeven. Tussen 900 en 1300 na Christus vond op  
grote schaal ondergrondse mergelwinning plaats.  
Zo ontstonden er rond het Plateau van Margraten en 
de St. Pietersberg zo’n 150 groeven van uiteenlopende 
grootte. Tot de Tweede Wereldoorlog vond er op kleine 
schaal blokbreken plaats en later mergelwinning voor 
bemesting. Tegenwoordig wordt alleen nog in de 
groeve van Sibbe (gemeente Valkenburg aan de Geul) 
mergel gewonnen om monumentale panden te  
kunnen restaureren. Van de circa 150 groeven worden 
er momenteel circa 50 gebruikt voor andere doelein-
den. Dit gebruik kan variëren van intensief gebruik 
(bijvoorbeeld als toeristische attractie) tot extensief  
gebruik (bijvoorbeeld voor vleermuistellingen). Voor 
het gebruik is een vergunning nodig op basis van de  
Mijnbouwwet. Deze vergunning, die verleend wordt 
door de minister van Economische Zaken, richt zich 
uitsluitend op de gesteentemechanische veiligheid  
van de groeve. SodM houdt hier toezicht op. Omdat  
er nauwelijks meer sprake is van delfstofwinning in 
mergelgroeven, is met de provincie Limburg over-
eengekomen dat in 2010 de vergunningverlening zal 
worden overgedragen aan de provincie, evenals het 
toezicht op de gesteentemechanische veiligheid.

1 1.5  Aardwarmte

 
Grondwater op grote diepte is een potentiële warmte-
bron voor Nederland. In de afgelopen jaren zijn er 
diverse studies naar de haalbaarheid daarvan uitge- 
voerd. In 2005 is door de Minister van Economische 
Zaken de eerste exploratievergunning toegekend voor 
het aardwarmteproject in Heerlen. Daar is in 2009 
begonnen met de commerciële levering van warmte 
aan diverse bedrijfspanden. Het water wordt daarbij 
onttrokken aan de oude mijngangen van de steen- 
kolenmijn Oranje Nassau III. Hiermee verschilt dit 
project met de geothermieprojecten die elders in  
Nederland in ontwikkeling zijn en waar warm water 
wordt onttrokken aan diepe, poreuze aardlagen.  
Sinds 2008 is in Bleiswijk een geothermisch doublet  
in werking voor de verwarming van kassen. Het warme 
water, met een temperatuur van 60 graden Celsius, 
wordt uit een poreuze laag op een diepte van circa  
1700 meter gepompt. Het afgekoelde water wordt via 
de retourput naar dezelfde poreuze laag teruggepompt 
(doublet), doch op ruime afstand van de onttrekkings-
put. Zowel het succes van het project in Bleiswijk als  
de hoge olieprijzen en het instellen van een waarborg- 
fonds, hebben in 2009 geleid tot een hausse van 
aanvragen voor opsporingsvergunningen voor aard-
warmte. In 2010 zal blijken welke van deze ruim 50 
aanvragen gehonoreerd worden en waar daadwerkelijk 
geothermische putten geboord gaan worden. Hoewel 
de meeste aanvragen gebieden in Zuid-Holland betref-
fen, zijn er ook opsporingsvergunningen aangevraagd 
voor gebieden in Friesland, Groningen, Drenthe,  
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland,  
Limburg en Brabant. 
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Met FNV Offshore vertegenwoordigde Martin Neessen ongeveer 140  
werknemers. “Dat is niet zoveel. Maar dat kwam omdat er in het begin 
vooral buitenlanders in de Nederlandse Offshore werkten. Zij waren geen 
lid van een vakbond en waren bereid voor een appel en een ei te werken. 
Uiteindelijk heb ik hen samen met SodM kunnen helpen. We gingen  
samen naar de Tweede kamer om dat te regelen.”

Ten tijde van het Nederlandse onderzoeken, na het verschijnen van het  
Cullen rapport, diende Neessen bij de Nationale Ombudsman een klacht  
in tegen SodM. “Na het ongeval met de Piper Alpha werd in Engeland het 
Cullen rapport opgesteld. In Nederland ging SodM over tot een vergelijk-
baar onderzoek. Omdat ik in eerste instantie niet werd uitgenodigd, diende 
ik een klacht in. Alhoewel die niet ontvankelijk werd verklaard, ben ik 
daarna wel door SodM voor alle bijeenkomsten met betrekking tot Piper 
Alpha uitgenodigd. Vanuit de vakbeweging vond ik dat het in de Offshore 
een grote puinhoop was op het gebied van de veiligheid. Juist het feit dat er 
weinig FNV-leden in de offshore werkten, was veelzeggend ten aanzien van 
de veiligheid. De buitenlandse werknemers losten de rotklussen op.  
Deze mensen waren vaak niet goed opgeleid en al helemaal geen lid van 
een vakbond. Terwijl het wel over de veiligheid van mensen gaat,” verzucht 
de oud-vakbondsman.

Neessen hekelt de toenmalige houding van de Amerikanen als het om 
veiligheid ging. “Je zou verwachten dat een olieonderneming erbij gebaat 
is om alle veiligheidsrisico’s uit te sluiten. Bij de Amerikanen werkte dit 
helaas niet zo. Want het ging over geld en over goedkope arbeidskrachten. 
Ik vind nog steeds dat het moet gaan over veiligheid. Er vonden in die tijd 
namelijk steeds meer nare ongevallen plaats. De Noren hadden het nog het 
best voor elkaar. Met hen heb ik dan ook uitgebreid overlegd. Ik ben wel 
van mening dat de veiligheid gebaat is bij de toegenomen zelf-regulering. 
Het moet echter wel gelden voor alle platforms. Daarnaast is het belangrijk 
dat de werknemers erbij betrokken worden. Vandaag de dag gebeurt dit 
allemaal gelukkig meer en beter. Alhoewel het een lange tijd heeft 
geduurd, is er wat dat betreft wel echt veel bereikt.”

“Buitenlandse 
 werknemers 
 losten de 
 rotklussen op.”

 Martin Neessen 
 Voormalig 
 bestuurder 
 van FNV 
  Offshore
Martin Neessen deed als FNV-bestuurder bij Hoogovens uit- 
gebreide ervaring op het gebied van veiligheid in de industrie 
op. Zijn belangrijkste motivatie was om mensen te helpen en 
‘erbij te betrekken’. Nu, na zijn pensioen drijft dit hem nog 
steeds, ondermeer bij een lokale radio-omroep waar hij werkt 
met verstandelijk gehandicapte medewerkers. Bij de FNV 
schakelde hij op voortvarende wijze alle mogelijke middelen 
in om de werknemers een stem te geven en lobbyde hij van 
de Tweede kamer tot aan de olieondernemingen voor meer 
veiligheid.

  Interview
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21   Missie
 
De missie van SodM is enerzijds afgeleid van haar 
wettelijke taak, zoals vastgelegd in de mijnbouwwet en 
anderzijds van de aanwijzingen van de drie opdracht-
gevers:

“Het zekerstellen dat de delfstofwinning en het transport van gas 
op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgevoerd.”

In het kort komt dit neer op het toezien op de naleving 
van de wetgeving. Dit toezicht heeft zowel betrekking 
op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het 
milieu als op het gebied van de bodembewegingen, 
de doelmatige winning en het tijdig adviseren van 
opdrachtgevers over voor de sectoren belangrijke ont-
wikkelingen. Hierbij wordt, in volgorde van belangrijk-
heid, rekening gehouden met de belangen van zowel 
de werknemers en omwonenden (people), als die van 
het milieu (planet) en die van de bedrijven (profit). 
Daarnaast doet SodM aanbevelingen aan de minister 
van Economische Zaken en verstrekt SodM onafhanke- 
lijk advies aan alle opdrachtgevers die beleid voor-
bereiden, maken of evalueren.

2 Over Staatstoezicht 
op de Mijnen

22  Visie

De visie van SodM geeft het gewenste lange termijn 
perspectief van de organisatie weer, dat zij wil bereiken 
door het consequent aanhouden van de missie:
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2 4.1  Alert zijn

De medewerkers van de dienst zijn alert op ontwikke-
lingen in de omgeving en attenderen hun collega’s 
daarop. Dit geldt voor de technische, organisatorische 
en economische ontwikkelingen bij de toezichtge- 
nieters. Daarnaast worden alle medewerkers geacht 
alert te zijn op relevante ontwikkelingen bij collega-
instanties in binnen- en buitenland. Het doel van deze 
alertheid is om als dienst  steeds effectiever en/of effi-
ciënter te kunnen werken. Trefwoorden bij deze kern-
waarde zijn: leren en continue willen verbeteren.

2 4.2  Integer zijn

Medewerkers van SodM houden zich bij de uitvoe-
ring van hun taak aan de vastgestelde en openbaar 
gemaakte gedragsregels inzake integriteit. Los van 
toezichtgenieters of andere belanghebbenden kunnen 
zij onderzoeken, oordelen en ingrijpen. Tijdens de 
uitvoering van inspecties en onderzoeken is steeds 
helder wat de rol en bevoegdheden van de inspecteur 
zijn. Deze bevoegdheden worden niet overschreden. 
Er is sprake van respect voor de ander, ook in geval van 
geconstateerde overtredingen. Waar mogelijk wordt 
rekening gehouden met specifieke omstandigheden bij 
het te inspecteren bedrijf. De toezichtcorrespondentie 
geeft duidelijk en feitelijk weer wat door de inspecteur 
is vastgesteld en wat er van de onder toezichtgestelde 
wordt verwacht. Medewerkers van de dienst stellen 
hoge eisen aan hun eigen doen en laten. Deze eisen 
zijn geworteld in zelfrespect en beroepstrots. Zowel de 
medewerkers van de dienst individueel, als SodM als 
geheel, moet(en) worden beschouwd als betrouwbare 
partner(s), die gemaakte afspraken nakomen en terecht 
gewekte verwachtingen waarmaken. Trefwoorden zijn: 
onafhankelijk, situationeel, transparant, authentiek  
en betrouwbaar.

2 4.3  Overtuigend overkomen

De medewerkers van SodM tonen een gedrag dat erop 
is gericht om plannen, beslissingen of ideeën zodanig 
te presenteren dat deze door anderen worden geaccep-
teerd. Een heldere argumentatie, een inspirerend en 
krachtig optreden bij tegenstellingen én het tonen van 
gezag en betrokkenheid spelen hierbij een belangrijke 
rol. Trefwoorden zijn: inzicht, kennis, redelijkheid 
en slagvaardigheid.

2 4.4  Gericht op samenwerking

De medewerkers van SodM zetten zich in om samen 
met anderen (intern én extern) doelen te bereiken. 
Dit realiseren zij ondermeer door het uitwisselen en 
terugkoppelen van ideeën, argumenten en informatie. 
Hierbij wordt anderen ruimte gegeven om hun mening 
te ventileren. Het helpen van anderen en het nakomen 
van gemaakte afspraken zijn vanzelfsprekendheden.
Trefwoorden zijn: samenwerken, luisterend  
vermogen en flexibiliteit.

“De Nederlandse bodemschatten moeten optimaal worden 
benut, onder de volgende randvoorwaarden:

•  tussen put en pit zo min mogelijk ongelukken, incidenten, 
overlast en milieuvervuiling;

•  optimaal gebruik van de huidige infrastructuur bij de  
exploitatie van delfstoffen en aardwarmte;

•  optimaal gebruik van de mogelijkheden om aardgas en CO2 
op te slaan in de diepe ondergrond;

•  inzet van ondernemingen die zich verantwoordelijk voelen  
om het bovenstaande in praktijk te brengen.”

23  Positionering

SodM is door de ministers van EZ, SZW en VROM aange-
wezen als toezichthouder op de naleving van respec-
tievelijk de Mijnbouwwet, de Gaswet, de Arbo-wet, de 
Arbeidstijdenwet, de Warenwet, de Kernenergiewet en 
de relevante milieuwetten. In de nota ‘Kaderstellende 
Visie op Toezicht’ met als subtitel ‘Minder last, meer 
effect’, is het kabinetstandpunt van 2006 over toezicht 
opgetekend. In deze nota wordt gesteld dat de minister 
de expliciete verantwoordelijkheid heeft voor het 
houden van toezicht en dat de toezichthouder op een 
zo hoog mogelijk niveau onder de Secretaris-generaal 
is gepositioneerd. Daarnaast is in deze nota vastgelegd 
dat de toezichthouder, eigenaar en opdrachtgever(s) 
een hoge mate van interactie onderhouden. Voor SodM 
betekent dit dat de minister van EZ, die verantwoorde-
lijk is voor de delfstofwinning en gasdistributie, zowel 
eigenaar als één van de opdrachtgevers is. De missie 
van SodM sluit naadloos aan op de doelstellingen van 
het energiebeleid van EZ, namelijk: het realiseren van 
een betrouwbare, doelmatige en schone productie 
en conversie van energie, het optimaal ontwikkelen 
van de natuurlijke rijkdommen en een verantwoord 
gebruik van de diepe ondergrond. SodM is direct 
onder de departementsleiding van EZ gepositioneerd, 
waardoor een goede functiescheiding tussen beleid en 
toezicht is gegarandeerd. Om een adequate interactie 
te bewerkstelligen tussen SodM , de eigenaar en de 
andere opdrachtgevers, stelt SodM telkens drie docu-
menten op en stemt deze met genoemde partijen af. 
Allereerst formuleert SodM elke vijf jaar een ‘Strategie 
en Programma’. Hierin worden het toezichtbeleid, de 
keuzes en de voorgenomen inspanningen beschreven. 

De dienst legt dit document voor aan de betrokken 
ministers. Zij hebben op hun beurt de bevoegdheid om 
wijzigingen aan te brengen, mits beargumenteerd en 
openbaar gemaakt. Vervolgens wordt jaarlijks vanuit dit 
document ‘Strategie en Programma’ een jaarwerkplan 
gemaakt. Hierin worden de voorgenomen activiteiten 
meer in detail beschreven en worden eventuele afwij-
kingen ten opzichte van het vijf jaren plan toegelicht. 
Tenslotte wordt in het jaarverslag gerapporteerd over 
de realisatie van de gestelde doelen. Nadat SodM deze 
documenten in de uiteindelijke versie heeft aangebo-
den aan alle opdrachtgevers, biedt de minister van EZ 
dit aan het parlement aan.

2 4  Kernwaarden

Om voldoende focus in het optreden van de dienst 
te realiseren, zijn vier kernwaarden vastgesteld. Deze 
weerspiegelen de essentiële en onveranderlijke grond-
beginselen van de organisatie. Deze kernwaarden zijn 
cruciaal voor de realisatie van missie en visie en moeten 
voldoen aan de verwachtingen van onze omgeving. 
Daarnaast zijn deze kernwaarden de leidraad voor het 
gedrag van elke medewerker van SodM.
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2 5.3  Onafhankelijk

SodM functioneert binnen de grenzen van de minis-
teriële verantwoordelijkheid. Haar onafhankelijkheid 
komt vooral tot uiting in de wijze waarop zij haar rol 
binnen deze grenzen invult. De samenleving moet erop 
kunnen vertrouwen dat toezicht onafhankelijk wordt 
uitgeoefend. Dit betekent dat de drie kernactiviteiten 
van toezicht (informatie verzamelen, oordelen en 
interveniëren) zonder ongeoorloofde beïnvloeding van 
onder toezichtstaande partijen, de beleidsmakers of 
andere belanghebbenden kunnen worden verricht. In 
de gezamenlijke opgave van beleidsmakers, uitvoerders 
en toezichthouders om beleidsdoelen te realiseren, 
komt de onafhankelijke rol van SodM in ieder geval tot 
uitdrukking bij de volgende processen:
•  de advisering van de minister(s) over handhaafbaar-

heid en uitvoerbaarheid van voorgenomen regel-
geving;

•  SodM heeft een eigen rol in het bepalen van toezicht-
doelen, methoden en de inzet van capaciteit;

•  SodM verzamelt onafhankelijk informatie en formu-
leert zelfstandig op basis van professionaliteit een 
eigen onafhankelijk oordeel;

•  SodM speelt een eigen rol bij het bepalen van het 
moment én de zwaarte van een eventuele interventie, 
waarbij de minister eindverantwoordelijk blijft;

•  SodM draagt er bij ‘compliance assistance’  
(advisering op het gebied van naleving) zorg voor dat 
zij in een later stadium onafhankelijk kan blijven oor-
delen. Dit betekent dat er wel oplossingsrichtingen 
kunnen worden aangereikt, maar geen individuele 
oplossingen.

2 5.4  Transparant

Het principe van transparant toezicht heeft betrekking 
op het inzichtelijk maken van een aantal zaken, zoals 
nut en noodzaak, de waarborgen voor onafhankelijk-
heid, de keuzes, de bevindingen en het resultaat van 
toezicht.

De waarborgen van onafhankelijkheid liggen vast in 
de documenten ‘Organisatiebesluit EZ’, ‘Strategie en 
Programma 2007 – 2011’ (hoofdstuk Positionering)  
en ‘Integriteitsbeleid SodM’. De keuzes die zijn gemaakt 
voor wat betreft toezichtobjecten, doelen, methodes en 
de inzet van capaciteit zijn vastgelegd in het document 
‘Strategie en Programma’ en in het jaarwerkplan. 
Deze zijn in te zien op de website van de dienst:  
www.sodm.nl. SodM maakt de bevindingen in de vorm 
van een presentatie openbaar op de eigen website. 
Deze vorm van rapportage vindt plaats op geaggregeerd 
niveau en gaat vaak vergezeld van een bulletin. 
Bij publicatie wordt rekening gehouden met privacy- 
gevoelige informatie, gevoelige bedrijfsgegevens of 
imagoschade. Tenslotte legt SodM door middel van  
een jaarverslag verantwoording af over de effectiviteit 
en doelmatigheid van de gemaakte keuzes, evenals  
over de wijze waarop de dienst het afgelopen jaar heeft 
gefunctioneerd.

2 5.5  Professioneel

De doelstellingen van het kabinet ten aanzien van  
toezicht stellen hoge eisen aan de professionaliteit  
van de inspecteurs. Kennis en ervaring zijn hierbij  
zeer belangrijke aspecten. Bij de werving en selectie  
van nieuwe medewerkers wordt hier veel aandacht  
aan besteed. Ook wordt er veel energie gestoken in  
het opleiden en begeleiden van zittende mensen,  
zodat deze optimaal kunnen meebewegen met de  
dynamische omgeving, waarin zij functioneren. 
SodM profiteert daarbij maximaal van het aanbod  
van de Inspectieraad en van de grotere collega-  
inspectiediensten, zoals de Arbeidsinspectie en de 
VROM inspectie.

2 5  Strategie

In de ‘Kaderstellende Visie op Toezicht’ (2006) en in  
de nota ‘Vernieuwing Toezicht’(2007) heeft het kabinet 
een aantal strategische doelstellingen geformuleerd 
voor het toezicht door rijksinspecties.
Deze zijn:
1. uitgaan van vertrouwen;
2.  toezicht op basis van onafhankelijkheid, transparan-

tie, professionaliteit, slagvaardigheid, selectiviteit en 
samenwerking;

3. van buiten naar binnen werken;
4. verminderen toezichtlast bij ondernemingen;
5.  goede samen – en wisselwerking tussen beleid, 

uitvoering en toezicht op basis van gelijkwaardige 
posities

Hieronder wordt aangegeven hoe SodM deze doelstel-
lingen heeft gerealiseerd.

2 5.1  Uitgaan van vertrouwen

Aan het toezicht door SodM liggen twee vooronder-
stellingen ten grondslag.
1.  de verantwoordelijken in de beide sectoren zijn  

mensen die zich in principe aan de regels willen 
houden en hun ’license to operate’ graag willen 
behouden;

2.  de individuele bedrijven hebben meer kennis en 
zijn beter in staat dan SodM om hun organisatie 
maatschappelijk verantwoord te laten functioneren 
en hebben daartoe eigen zorgsystemen geïmple-
menteerd.

2 5.2  Systeemtoezicht

Systeemtoezicht is gericht op de bedrijfsprocessen en 
strategieën die tot bepaalde resultaten hebben geleid. 
Daarnaast is het systeemtoezicht gericht op de interne 
bedrijfsprocedures, die gericht zijn op het bewaken 
van de naleving van regels en normen. Een voorwaarde 
voor systeemtoezicht is dat de onder toezicht gestelde 
zelf bewaakt dat er aan de regels (zowel eigen regels als 
overheidregels) wordt voldaan. Het interne borging-
systeem vervult hierbij een spilfunctie. Deze borging-
systemen zijn gericht op het beheersen van mogelijke 
risico’s en het bewaken van een bepaald kwaliteits-
niveau. SodM concentreert zich op het beoordelen 
en monitoren van de effectiviteit van deze interne 
borgingsystemen.
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2 5.6  Slagvaardig

De drie opdrachtgevers van SodM hebben elk, voor hun 
wetgeving, een eigen interventiestrategie opgesteld. 
SodM houdt hier strikt de hand aan. Er is hierbij enige 
discretionaire ruimte ten aanzien van het beslissen over 
het moment en de zwaarte van de interventie. 
SodM reageert op klachten van burgers, die via de 
website hun klachten kunnen uiten. Eventuele klagers 
worden conform de Algemene Wet Bestuursrecht geïn-
formeerd over de verdere wijze van afhandeling.

2 5.7   Selectief (risicogericht)

Selectief toezicht is het belangrijkste nieuwe principe 
van goed toezicht en heeft betrekking op twee  
aspecten:
1.  de mate waarin de overheid zelf zorg draagt voor het 

houden van toezicht; (De opdrachtgevers van SodM 
hebben ten aanzien van veiligheid, milieu en doel-
matige winning regels opgesteld. Dit betekent dat de 
overheid ook een verantwoordelijkheid heeft voor de 
naleving ervan.) 

2.  vorm en omvang van toezicht op basis van een  
afweging van risico´s, kosten en baten.

SodM heeft bij de inrichting van haar toezicht als 
belangrijkste uitgangspunten het risico en de risico-
afweging gekozen. 

Risicogericht
Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van 
de besluitvorming over de inrichting van het toezicht. 
Het proces dat doorlopen wordt bij de inrichting van 
het toezicht en de uitvoering daarvan, is weergegeven 
in onderstaande figuur.

Elk van deze hoofdelementen wordt hieronder  
toegelicht.

1.  Context vaststellen
De context bestaat enerzijds uit de risico´s die met  
de delfstofwinning en het transport van gas samen-
hangen. Daarnaast speelt de zorg voor het optimali-
seren van een voordelig economisch effect door doel-
matige winning een belangrijke rol. Als er sprake is  
van strijdige belangen, is de bescherming van veilig-
heid en gezondheid belangrijker dan de bescherming 
van het milieu. De bescherming van het milieu weegt 
op haar beurt weer zwaarder dan het belang van  
doelmatige winning.

2.  Risico´s identificeren
Voor het focussen van het toezicht (ongeacht welk 
aspect) gebruikt SodM het onderstaande model:

 

In dit model worden twee soorten barrières onder-
scheiden. De barrières aan de linkerzijde zijn maatre-
gelen in de vorm van apparaten, systemen, procedures 
of opleidingen, die moeten voorkomen dat een 
inherent gevaar leidt tot een ongewenste gebeurtenis. 
Ongewenste gebeurtenissen zijn het vrijkomen van 
brandbare of explosieve stoffen, de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, of onvoorziene emissies in het 
milieu. De barrières aan de rechterzijde zijn maat-
regelen in de vorm van voorzieningen, systemen, 
procedures of opleidingen die er op zijn gericht te 
voorkomen dat een ongewenste gebeurtenis tot een 
heuse calamiteit leidt, zoals een blow-out, een 
explosie, of een milieuramp.

3. Risico´s analyseren
Bij het analyseren van risico´s wordt het potentiële 
gevolg van een ongewenste gebeurtenis afgezet tegen 
de waarschijnlijkheid dat deze ongewenste gebeurte-
nis zich voordoet (zie onderstaande figuur). Op deze 
wijze kan men een uitspraak doen over de hoogte van 
een risico. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
volgende matrix:

De hokjes in de matrix kennen een score van 1 tot en 
met 12. Score 1 houdt in dat het potentieel gevolg zeer 
laag en onwaarschijnlijk is. Score 12 duidt op een zeer 
groot en zeer waarschijnlijk potentieel gevolg. Nadat 
per onderwerp een inschatting is gemaakt, wordt dit 
resultaat gebruikt bij de volgende matrix.

4. Toezichtstrategieën
Een toezichtstrategie heeft betrekking op de keuzes 
van onderwerpen en de intensiteit van het toezicht 
daarop. In het onderstaande model wordt het inmid-
dels bepaalde risiconiveau afgezet tegen de ervaren of 
geschatte mate van naleving. 

Op basis van dit model worden op hoofdlijnen vier 
toezichtstrategieën onderscheiden.

A.  Bij de onderwerpen die hier binnen vallen, heeft  
toezicht een hoge prioriteit. Dit toezicht gaat  
gepaard met een hoge inspectiedruk, met waar  
mogelijk lik-op-stuk interventies;

B.  Bij de onderwerpen die hier binnen vallen, heeft 
toezicht prioriteit. De naleving wordt gestimuleerd 
door de inspectiedruk en de branchevereniging 
wordt erbij betrokken;

C.  Bij de onderwerpen die hier binnen vallen wordt  
de aandacht gericht op de individuele overtreders.  
Er wordt meer bekendheid gegeven aan de betref-
fende regelgeving, inclusief het stimuleren van 
voorlichtingsactiviteiten door de sector zelf;

D.  Aan de onderwerpen die hier binnen vallen wordt 
alleen in het geval van klachten aandacht besteed.
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“Samen- 
 werking en 
 bundeling van 
 kennis hebben 
 geleid tot meer 
 veiligheid 
 voor offshore 
 installaties”

“De bereidheid om volledig inzicht te geven in de eigen organisatie  
verplicht natuurlijk ook de toezichthouder om een constructieve dialoog 
aan te gaan met de organisatie,” weet Treffers. “Zo kom je gezamenlijk  
tot een verbetering van de veiligheid, het milieu en de gezondheid. SodM  
is een organisatie die zich heeft aangepast aan de ontwikkeling van de 
industrie. In deze rol wordt de SodM door mij en vele collega’s als een  
volledig geaccepteerde en gerespecteerde overheidsdienst beschouwd. 
Soms ontstaat er echter een spanning, die meestal wordt veroorzaakt door 
het verschil tussen de wat theoretische benadering van de toezichthouder  
en de benadering van de organisatie, die meer praktisch en operationeel 
van aard is. Hierdoor begrijpen mensen elkaar soms niet goed. Daarnaast  
is het soms lastig dat SodM ook de pet op heeft van de ‘politie-agent’.  
Spanningen ontstaan dan ook met name als dat aan de orde is. We 
schakelen dan over naar een juridisch traject waarbij samenwerking en 
openheid nou niet direct de leidende uitgangspunten zijn.”

In de beleving van Treffers is het een verstandige zet geweest dat toezicht- 
houder SodM, na de Piper Alpha ramp, de industrie direct bij de totstand-
koming van nieuwe regelgeving betrok. “Het vanuit de industrie partici-
peren in de werkgroepen is belangrijk geweest. Dit heeft naar mijn 
mening ook de ommekeer veroorzaakt in het denken van SodM en de E&P 
industrie. Samenwerking en bundeling van kennis hebben geleid tot een 
stepchange in veiligheid voor offshore installaties. Het briljante rapport 
van Lord Cullen vormde hiervoor de basis. Ook ik heb dit persoonlijk als 
een belangrijke verandering in denken ervaren. Het heeft tot een veel beter 
bewustzijn van de risico’s geleid en er zijn in onderlinge samenwerking 
initiatieven genomen voor vele concrete maatregelen, om die risico’s zo 
veel mogelijk te beperken.” Treffers is content over het feit dat de onder-
nemingen betrokken werden bij de ranking van risico’s voor ‘Strategie en 
Programma’ van SodM. “Dit was een teken dat SodM nadacht over haar 
eigen functioneren. En over de vraag hoe zij op de meest effectieve manier 
haar taak kon volbrengen. Het was goed dat zij daarbij ook 
de ideeën vroeg van de industrie.”

De verlaging van de regeldruk is bij 
de directeur van GDF SUEZ in goede 
aarde gevallen. “De ontwikkeling 
van detailsturing door wetgeving 
naar sturing op systeemniveau 
van de E&P organisaties, verlegde 
de verantwoordelijkheid naar het 
bedrijf. Hiermee werd de industrie 
verplicht zelf regels te maken en te 
handhaven. Het is iets wat hoort 
bij de verandering van toezicht en 
paste daarom prima in het beleid 
van de overheid om de regeldruk  
te verminderen.”

 Jan Treffers
 Directeur  van 
GDF SUEZ E&P 
 Nederland B.V.
Directeur Jan Treffers van GDF SUEZ E&P Nederland B.V.
staat bekend als iemand die zeer bereidwillig is om samen te 
werken met toezichthouder SodM. “Samenwerking met een 
toezichthouder moet gestoeld zijn op wederzijds vertrouwen 
en respect. Daarvoor is nodig dat beide partijen professioneel 
en transparant opereren. Dat niveau hebben we inmiddels 
bereikt. Hiervoor hebben beide partijen zich ingezet,” vindt 
Treffers. “Het uitgangspunt in de vroege jaren van de E&P 
industrie was vooral om SodM te zien als een politieagent. 
En wel eentje waarvoor je echt moest oppassen. Die jongens 
van SodM waren alleen maar lastig en erop uit je te betrappen 
op een overtreding.” De directeur van GDF SUEZ nuanceert de 
vergelijking met de politieagent enigszins. “Het is natuurlijk 
een overdreven beeld. Het is vooral bedoeld om aan te geven 
hoe dit toezicht zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. 
Je kunt wel stellen dat de rol als het ware is veranderd van 
politieagent naar wijkagent.”

  Interview
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5. Inspecteren
Op basis van deze toezichtstrategieën worden vervol-
gens inspectieprojecten opgezet. Voor het opstellen 
daarvan wordt een selectie gemaakt van de te bezoeken 
installaties. Deze selectie wordt gemaakt op basis van 
zowel historisch naleefgedrag en de omvang van de 
onderneming als eigen inspectie- en auditprogramma’s 
van de ondernemingen zelf. Daarnaast speelt de 
beschikbare capaciteit binnen SodM een rol. Om het 
effect van toezicht op de naleving goed te kunnen 
meten, worden de inspectieprojecten met een bepaalde 
regelmaat herhaald.

6. Communiceren
Communicatie speelt een belangrijke rol bij elke stap  
in het hiervoor beschreven proces. Het is immers  
cruciaal om toezichtgenieters en opdrachtgevers 
duidelijk te maken op welke basis beslissingen worden 
genomen en waarom bepaalde maatregelen nood-
zakelijk zijn. SodM wil daarbij zo transparant mogelijk 
communiceren over haar risicogerichte werkwijze.  
Er is hierbij in het bijzonder aandacht voor het voor- 
komen van calculerend gedrag. 
Aan de toezichtgenieters wordt voorafgaande aan 
nieuwe inspectieprojecten een presentatie hierover 
gegeven. Eventuele waardevolle suggesties worden  
verwerkt in de projectopdracht. Na afloop wordt 
opnieuw een presentatie gegeven over de bevindingen  
en aanbevelingen aan de sector.

7. Monitoren en evalueren
Omdat risicomanagement een iteratief proces is, dat 
moet leiden tot continue verbetering, worden na elke 
cyclus de effecten geëvalueerd. Hierdoor kunnen risico-
criteria worden aangescherpt en kan het verschil tussen 
het huidige en het beoogde naleefgedrag worden 
verkleind. Voor de analyse van het naleefgedrag wordt 
de tafel van 11 gebruikt.

Naleving van de milieuvergunningen
Ook bij de naleving van milieuvergunningvoorschriften 
op landlocaties is een duidelijk stijgende trend waar 
te nemen. Onderstaand overzicht over de periode van 
2000 tot en met 2007 laat zien dat de nalevingscore 
gestegen is van 59% naar 86%. Hiernaast kon in 2006 
het aantal inspecties op dit onderwerp worden gehal-
veerd.

 

Onderhoudsmanagement
In 2005 zijn van de onderhoudsystemen die worden 
gehanteerd door de oliemaatschappijen zo’n 10  
onderwerpen geïnspecteerd. Dit is in 2007 herhaald. 
In onderstaande diagram is met een witte balk de score 
aangegeven van het op dat onderwerp laagst scorende 
bedrijf in 2005. De rode balken geven dezelfde infor-
matie, maar dan voor 2007. Ook hier is sprake van een 
significante vooruitgang op elk van de elementen.

De tafel van 11 is ontwikkeld voor deze analyse van 
naleefgedrag.

Voorbeelden van effectmeting

Vallen van hoogte
In 2004 is dit aspect op verzoek van de EU onderwerp 
van inspectie geweest. De score is weergegeven in  
onderstaande diagram. Naar aanleiding van de resul-
taten van deze inspectie hebben de drie firma’s die 
offshore steigerbouwwerk doen, op advies van SodM, 
met elkaar afgesproken één uniforme werkwijze te 
hanteren om veilig steigers te bouwen. De offshore 
oliemaatschappijen hebben afgesproken dat zij dezelfde 
veiligheids-eisen zouden gaan stellen aan de steiger-
bouwfirma’s. In 2007 is op vergelijkbare wijze als in 
2004 geïnspecteerd. De resultaten van de inspectie in 
2007 zijn in de rechterkolom weergegeven. Het resultaat 
van alle inspanningen is een opmerkelijke verbetering.

 2 5.8  Samenwerken

SodM stemt haar toezichtplannen, risicoprofielen en 
meerjarenplannen af met zowel de drie opdrachtgevers 
als met de andere inspectiediensten, zoals de Arbeids-
inspectie en de VROM inspectie. Deze inspectiediensten 
hebben hun taken voor de delfstofwinning overgedragen 
aan SodM. Dit is dus de meest vergaande en meest 
efficiënte wijze van samenwerking, namelijk op basis 
van taakoverdracht.
Daarnaast wordt er bij een aantal onderwerpen, waarbij 
de risico’s van geringe omvang zijn, samengewerkt met 
Agentschap Telecom en Inspectie V&W. De samenwer-
kingsvorm die daarbij wordt gehanteerd is op basis van 
onderaanneming.
Bij het toezicht op de gastransport en -distributiesector 
wordt nauw samengewerkt met de EnergieKamer van de 
NMA.

Lastenreductie

In 2003 is de oude mijnwetgeving, inclusief de Mijnwet 
van 1810, vervangen door een nieuwe Mijnbouwwet en 
het van toepassing verklaren van de Arbowet, de Arbeids-
tijdenwet, de Warenwet en de Kernenergiewet. De  
milieuwetgeving was reeds vanaf 2003 van toepassing.
In de daaraan voorafgaande jaren heeft op initiatief van 
 SodM een werkgroep van industrie en SodM het volle-
dige bestand van ‘nadere regels’ en ‘aanschrijvingen  
met richtlijnen’(beleidsregels) beoordeeld. Onder voor-
zitterschap van de huidige Inspecteur-generaal heeft 
deze werkgroep het volledige bestand beoordeeld op al 
dan niet ‘voldoende doelstellend’ of ‘achterhaald’. De  
aanschrijvingen met richtlijnen konden door SodM zelf 
worden ingetrokken. Van twee van de 65 aanschrijvingen 
zijn een aantal artikelen overgenomen in het nieuwe  
mijnbouwbesluit. Alle overige aanschrijvingen zijn  
ingetrokken. Van het bestand van 72 nadere regelen zijn 
op verzoek van de werkgroep, twee nadere regelen opge- 
nomen in de Arboregeling. Alle andere nadere regelen 
zijn door de Minister van EZ ingetrokken. Het effect van 
deze actie is gemeten door een onderzoeksbureau (EIM).  
Dit bureau heeft vastgesteld dat hiermee een reductie 
aan administratieve lasten is bereikt van 29%. In 2008 
heeft SodM aanbevelingen gedaan aan de Minister van 
EZ voor bepaalde vereenvoudigingen in de ‘mijnbouw-
regeling’. Deze vereenvoudigingen hebben voor de  
sector geleid tot een lastenverlichting van circa  
€ 8.000.000 op jaarbasis.

Tafel van 11

• Dimensies voor spontane • Controle dimensies
   naleving
1. kennis van de regels 6. informele meldings- 
2. afweging tussen kosten      kans
     en baten  7. perceptie van de 
3. acceptatie van de regels      controlekans
4. waarden van de 8. perceptie van de 
    doelgroep     detectiekans
5. informele controle 9. selectiviteit van de  
      toezichthouder
 
 • Sanctiedimensies
 10. sanctiekans
 11. sanctie-ernst
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“Een lasten-
 vermindering
 van 29%
 en een 
 miljoenen-
 besparing 
 voor de 
 industrie” 

Het jaar 2003 was volgens Roel een schakelmoment voor SodM wat betreft 
wetgeving. “In die periode hebben we meer dan honderd richtlijnen en 
nadere regelen die we hadden, bijna allemaal geschrapt. Volgens een onaf-
hankelijke toetsing ging het over een lastenvermindering van 29%. Minder 
regels en kosten voor de industrie dus.” 

Helemaal zonder slag of stoot is deze lastenvermindering echter niet tot 
stand gekomen weet Roel. “Er vonden al gesprekken plaats met NOGEPA 
om bepaalde regels te schrappen. Zo was er de regel dat het verboden was 
om alcohol te nuttigen op een platform. Dat vonden wij een regel die 
vanzelfsprekend was en geschrapt kon worden. Maar NOGEPA wilde die 
regel juist vasthouden, omdat ze hun werknemers dan makkelijker op een 
bepaald gedrag konden aanspreken. Wat ons betreft was dit echter eigen-
lijk de omgekeerde wereld.” 

“Lastenverlichting is een aandachtspunt gebleven. Zo zijn er in 2007, 2008 
en 2009 ook weer substantiële lastenverlichtingen bewerkstelligd door de 
mijnbouwregels voor het gebruik en de lozing van chemicaliën te optimali-
seren, evenals voor het nemen van olie in watermonsters en voor het boren 
van putten. Het resulteerde in een kostenbesparing van miljoenen euro’s 
voor de industrie.”

Deze vereenvoudiging in de regelgeving maakt systeemtoezicht mogelijk. 
“Het komt erop neer dat je dus niet, zoals 20 jaar geleden, 2700 inspecties 
per jaar uitvoert op het niveau van bouten en moeren op alle platforms. 
Toen kon de onderneming zeggen: ‘Nou, de inspecteur is geweest. Nu 
hoeven we er zelf niet meer naar te kijken.’ Wij wilden juist dat de onderne-
ming er zelf naar keek. Vandaag de dag worden er nog maar 350 inspecties 
uitgevoerd, waarbij ook veel zaken worden gecombineerd. Dat doen we 
op verschillende manieren, met verschillende projecten op bepaalde 
onderwerpen. Verschillende wetten zijn dan van toepassing op één onder-
werp en dat pakken we in één keer aan, dat is dus het integrale aspect. Het 
tweede integrale aspect is dat uit alle inspectieprojecten punten naar voren 
komen, die nog niet goed voor elkaar zijn. Die nemen we dan mee in een 
overkoepelend project: het thermometerinspectieproject.” 

Alhoewel enkele zittende inspecteurs moeite hadden om met de ver- 
nieuwingen in de wijze van toezicht om te gaan, ging het eigenlijk beter 
dan in eerste instantie verwacht. “Wij hadden bijvoorbeeld een zeer  
ervaren senior inspecteur, die op de traditionele wijze zijn inspectiewerk 
deed. Hij was aanvankelijk cynisch toen ik hem vroeg met de inspecteurs 
van de andere landen van de NSOAF op pad te gaan. Zeker toen ik daaraan 
toevoegde dat hij er misschien nog wat van kon leren. Achteraf  was hij 
heel enthousiast over alle nieuwe contacten die hij had kunnen leggen. 
Hij werd een goed voorbeeld van iemand die zich goed wist aan te passen 
aan de nieuwe manier van toezicht houden.”

 

 Roel van  de Lint
 Hoofd 
 Operaties, 
 plaatsvervangend 
 Inspecteur- 
 generaal 
Hoofd Operaties en plaatsvervangend Inspecteur-generaal  
der Mijnen Roel van de Lint ziet elke dag weer dat er actief 
invulling wordt gegeven aan de slogan ‘minder last, meer 
effect’. “Wij besteden onze inspectietijd aan zaken die ertoe 
doen. Dat doen we op basis van een risicoanalyse. Als het over 
kleine risico’s gaat en de mijnbouwondernemingen de wet 
goed naleven, besteden wij er geen tijd aan. Onze aandacht 
richten we op activiteiten waar grote risico’s of grote effecten 
aan zitten. Dat doen we project-matig en bij herhaling. 
Zo kunnen we ook meteen het effect van ons toezicht ‘meten’.” 

  Interview
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2 6  Bedrijfsvoering

Er zijn twee redenen waarom SodM een bedrijfsvoering- 
systeem hanteert, dat is gebaseerd op de principes voor 
kwaliteitszorg, zoals weergegeven in de normserie  
NEN-EN-ISO 9001-2000. 
a.  de dienst wil aantonen dat zij in staat is om op con-

sistente wijze diensten en producten te leveren die 
voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers en van 
andere belanghebbende stakeholders;  

b.  de dienst stelt zich ten doel om de tevredenheid van 
opdrachtgevers en andere stakeholders te verhogen 
door het systeem doeltreffend toe te passen. Dit 
gebeurt mede met behulp van processen, die erop 
zijn gericht het systeem continue te verbeteren. 
Het voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en 
stakeholders én de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving is hierbij goed geborgd.

Het onderstaande model geeft de structuur van het 
systeem weer.
 

Om dit te realiseren heeft SodM een aantal maatregelen 
doorgevoerd en de juiste randvoorwaarden gecreëerd. 
Hierbij valt te denken aan:
•  het vaststellen van de noodzakelijke primaire- en  

ondersteunende processen en de toepassing ervan 
door de hele organisatie;

•  het vaststellen van de volgorde en de interacties van 
deze processen;

•  het bepalen van criteria en methoden die nodig zijn 
om er voor te zorgen dat zowel de uitvoering als de 
beheersing van de processen doeltreffend zijn;

•  het zorg dragen voor de beschikbaarheid van midde-
len en informatie, die nodig zijn voor de uitvoering en 
bewaking van de processen;

•  het opzetten van systemen voor het bewaken, meten 
en analyseren van de processen;

•  het introduceren van maatregelen die nodig zijn om 
zowel de geplande resultaten als een continue verbe-
tering van de processen te bereiken.

 

2 6.1   Sturing

Om de doelstellingen te realiseren wordt gestuurd op 
basis van een balanced scorecard. Hiervoor zijn vanuit 
een viertal perspectieven kritische succesfactoren 
(KSF-en) bepaald. Deze perspectieven zijn die van de 
opdrachtgevers/ eigenaar (1), de stakeholders (2), de 
bedrijfsprocessen (3) en van de medewerkers (4).

26.2  Cultuur

Het uitgangspunt voor de cultuur binnen de dienst 
is het ‘paradigma van de complete mens’. Mensen 
worden niet gezien als dingen die gemotiveerd en 
gecontroleerd moeten worden, maar als vierdimen-
sionale wezens, met een lichaam, een hoofd, een hart 
en een ziel, met de daarbij behorende basisbehoeften 
van mensen. Deze basisbehoeften zijn leven (fysiek), 
liefhebben (relaties), leren (groei en ontwikkeling) en 
iets nalaten (bijdragen, er toe doen). Mensen kiezen 
er bewust én onbewust voor hoe zij in hun werk staan. 
Ze laten zich hierbij leiden door de manier waarop 
ze behandeld worden en door de mogelijkheden om 
alle vier de onderdelen van hun menselijke aard in te 
zetten. Dat kan variëren van rebellie tot prikkelende 
creativiteit. Alleen iemand die als compleet mens 
gerespecteerd wordt, zal positief samenwerken en 
zowel oprechte betrokkenheid als creativiteit tonen. 
Zo’n persoon doet zinvol werk en wordt eerlijk betaald 
en vriendelijk behandeld. Daarbij is zo’n medewerker 
creatief en kan hij of zij op een gewetensvolle manier  
in zijn of haar behoeften voorzien.

 

26.3  Structuur

Ondanks de grote diversiteit aan taken en werkzaam-
heden die moeten worden verricht, is SodM qua  
omvang een relatief kleine organisatie. Voor de 
primaire processen is grote deskundigheid benodigd 
op een veelvoud van disciplines. Dit vraagt van alle 
medewerkers een flexibele inzetbaarheid.

De uitgangspunten voor de structuur en formatie zijn:
•  heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
•  de organisatorische opzet moet het mogelijk maken 

om verantwoord in te spelen op ontwikkelingen;
•  eventuele (potentiële) rolconflicten vanuit de struc-

tuur dienen te worden vermeden;
•  als zelfstandig dienstonderdeel dient SodM over 

voldoende capaciteit te beschikken om als zodanig te 
functioneren (voldoende know how en deskundig-
heid in eigen huis);

•  de continuïteit van werkzaamheden dient gewaar-
borgd te zijn (brede inzetbaarheid medewerkers, 
uitvalregeling);

•  indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van de  
diensten van gespecialiseerde stafafdelingen binnen 
EZ (bijv. ICT, Communicatie, etcetera).

De structuur is plat en ziet er per 01-01-2010 als volgt 
uit:

  

 

Uit een recente benchmark tussen de rijksinspecties  
is gebleken dat SodM een zeer gunstige verhouding 
heeft tussen primair proces en overhead (90%-10%).
Flexibiliteit in het toewijzen van de personeelscapa-
citeit naar de verschillende afdelingen is van groot 
belang. Afhankelijk van de verwachte werkbelasting 
moet deze verdeling kunnen variëren. De onderlinge 
verdeling in fte’s tussen de afdelingen wordt daarom  
in beginsel jaarlijks aan de hand van de jaarwerk- 
plannen opnieuw vastgesteld.
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Kritische Succes Factoren SodM

1. Opdrachtgevers/eigenaar

Opdrachtgevers
1.1 bijdragen aan beoogd e�ect 
 wetgeving;
1.2 nauwe samenwerking met 
 het beleid (t.b.v. beleidsvoor-
 bereiding, hufoordeel, 
 evaluatie enz.);
1.3 professionele advisering;
1.4 goede terugkoppeling bij 
 calamiteiten.

Eigenaar
1.5 onberispelijk imago (integriteit);
1.6 ordelijk en controleerbaar 
  nancieel beheer;
1.7 optimale samenwerking met 
 ondersteunende diensten en 
 collegatoezichthouders.

2.  Stakeholders

2.1 delen van relevante kennis 
 en informatie;
2.2 participatie bij opstellen 
 adviezen richting beleid;
2.3 op tijd, kwalitatief goede 
 producten;
2.4 redelijke beslissingen;
2.5 reductie toezichtlasten.

4.  Medewerkers

4.1 deskundigheid en motivatie;
4.2 optimale communicatie;
4.3 adequate faciliteiten.

SodM

3. Interne processen

3.1 adequaat actueel bedrijfs-
 voeringsysteem, dat wordt 
 onderhouden en nageleefd;
3.2 realisatie controlecyclus.
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“In het begin 
 best spannend 
 om mannen
 te vertellen dat
 ze het anders 
 moesten doen”

In de loop van de jaren heeft de Inspecteur van de afdeling Operations SodM 
professioneler zien worden. “Vroeger was de kwantiteit groter, nu draait het 
veel meer om de kwaliteit. Dankzij dit werk leerde ik veel over het inspec-
tievak. Ondertussen had ik me ook verdiept in de nieuwe Arbeidstijdenwet. 
Daarnaast heb ik bij de Arbeidsinspectie anderhalf jaar een opleiding gehad. 
Dit heeft er uiteindelijk allemaal toe bijgedragen dat ik in 2000 inspecteur 
ben geworden,” zegt Elly met een licht verbaasde toon. “En dat terwijl ik 
direct na mijn middelbare school ben gaan werken. Het heeft wellicht wel 
geholpen dat ik, zonder erg carrièregericht te zijn, altijd meer hooi op mijn 
vork heb genomen dan van mij werd verwacht. Maar dat ik, zonder inge-
nieur te zijn, toch inspecteur ben geworden, blijft bijzonder. SodM heeft  
mij de kans gegeven om met het volgen van cursussen en het samenwerken 
met collega-inspecteurs, mij als inspecteur te ontwikkelen.”

In haar dagelijkse werk richt Elly zich vooral op de gezondheidskant van 
het inspectievak.“Ik houd me veel bezig met het voorkomen van  beroeps-
ziekten. Het gaat dan ondermeer over onderwerpen als gevaarlijke stoffen, 
voedsel en waren, drinkwater, arbeidstijden en accommodatie.” Het als 
vrouw functioneren in een typische mannenwereld, gaat Elly goed af. “In 
het begin vond ik het als vrouwelijke inspecteur moeilijk. Je moest je de 
kaas niet van je brood laten eten. Om als vrouw te vertellen hoe de - bijna 
zonder uitzondering - mannelijke werknemers van de ondernemingen, het 
anders moesten doen, was soms heel lastig.” Gelukkig is er sindsdien veel 
veranderd. “Toen ik bij SodM begon in 1985, mochten vrouwen bij wet niet 
eens offshore werken.” Een toevallig voorbij lopende mannelijke collega 
probeert nog wat olie op het vuur te gooien met de opmerking ‘Je bent een 
vrouw met mannelijke hormonen, daarom word je ook hier geaccepteerd.’ 
Inmiddels vele jaren ervaring rijker haalt Elly glimlachend haar schouders 
op om zich voor te bereiden op weer een nieuwe inspectie.     
 

Elly  de Ruiter 
 Inspecteur 
 Operaties
Elly de Ruiter, Inspecteur Operaties, is met een dienstverband 
van 25 jaar één van de langstzittende werknemers van SodM. 
Opgeklommen van administratieve kracht tot Inspecteur 
Operaties staat Elly symbool voor de ontplooiingsmogelijk-
heden die SodM de medewerkers van de dienst biedt. “Ik kwam 
hier werken als administratieve kracht toen SodM net haar 
175-jarig jubileum had gevierd. Na een aantal verschuivingen 
in het personeels-bestand en enkele reorganisaties kwam ik bij 
Operationele Zaken terecht. Toen mijn direct leidinggevende, 
Frits Herman, ernstig ziek werd, nam ik zijn plaats over. 
Ik hield mij toen ondermeer bezig met het verwerken van alle 
voorvallen en ongevallen, inspecties en inspectierapporten.” 
Wijzend naar een dossierkast met uitpuilende ordners komen 
de herinneringen bij Elly weer boven drijven. “Duizenden 
vellen papier zijn er op deze manier door mijn vingers gegaan. 
Het ging hierbij vaak om inspectie-bevindingen die om- 
schreven waren met ‘geen opmerkingen’. Bij Operationele 
Zaken grapten wij dan ook nog weleens dat wij dat toch ook 
wel konden,” stelt Elly met een knipoog. 

  Interview
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Het verleden
Ontwikkelingen in 
de laatste 25 jaar

 | 34

1 Veiligheid en gezondheid

11   Opvolging aanbevelingen 

Cullenrapport (naar aanleiding  

van de ramp op Piper Alpha 

in 1988 in  de UK)

SodM werd in het jaar 1988 geconfronteerd met een 
belangrijke gebeurtenis met ingrijpende effecten voor 
haar toekomst. Het productieplatform Piper Alpha 
op het Britse deel van de Noordzee, brandde op de 
zomeravond van 6 juli van dat jaar geheel af. Maar 
liefst 167 werknemers kwamen daar bij om. Onder-
zoeksrechter Lord Cullen presenteerde in de herfst van 
1990 in zijn rapport over deze ramp, een lijst met 106 
aanbevelingen om herhaling in de toekomst te voor-
komen. Hierbij gaf hij aan dat de mijnondernemingen 
meer verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen én 
nemen om hun eigen veiligheidsbeleid op te stellen én 
na te leven. Hij concludeerde dat de winningindustrie 
beperkt werd door te veel voorschrijvende regelgeving. 
Daarnaast kon de winningindustrie te weinig eigen 
verantwoordelijkheid nemen om op een effectieve en 
praktische manier haar veiligheid te organiseren.
In Nederland speelde toenmalig Inspecteur-generaal 
der Mijnen Ockeloen een belangrijke rol bij de daar-
opvolgende transformatie van zowel de mijnonder-
nemingen als van de toezichthouder (SodM). Direct 
na het verschijnen van het Cullen rapport riep hij de 
directeuren van alle maatschappijen bijeen. Hij opende 
de bijeenkomst met de veelzeggende mededeling: 
“We gaan hier niet weg voordat we alle aanbevelingen 
hebben doorgenomen én concrete afspraken hebben 
gemaakt over wat we er mee gaan doen”. 

| Vernieuwend toezicht vanuit gewortelde  tradities | Vernieuwend toezicht vanuit gewortelde  tradities 



 | 36  |37

De mijnondernemingen pakten deze uitdaging uit- 
stekend op. Gezamenlijk werden er een viertal werk-
groepen (veiligheidsdocumenten, zorgsystemen, pijp-
leidingen en wetgeving) geïnitieerd. Deze werkgroepen 
bereidden alle noodzakelijke activiteiten zorgvuldig 
voor. Na het indienen van de veiligheidsdocumenten 
door de individuele ondernemingen, toetste SodM 
deze samen met ingehuurde specialisten. Deze toetsing 
leidde er meermaals toe dat ondernemingen terug 
moesten om het huiswerk over te doen. Deze periode 
was er een waarin iedereen onwennig was met de 
nieuw ingeslagen richting. Aangezien er ook ingrijpen-
de wijzigingen in de wijze van toezicht plaatsvonden, 
werden van de SodM-inspecteurs volledig nieuwe 
competenties verwacht. Van de ondernemingen werd 
verwacht dat zij veiligheidszorgsystemen implemen-
teerden en deze van tijd tot tijd zelf zouden beoordelen 
en verbeteren. SodM hield en houdt continu toezicht 
op dit proces, opdat de kwaliteit én kwantiteit ervan 
aan de maat zijn. De 2700 jaarlijkse inspecties namen 
geleidelijk af tot circa 350 projectmatige inspecties op 
dit moment.

12  Doelstellender regelgeving

Samen met de industrie werden aanschrijvingen met 
richtlijnen gemaakt. Hierin werden de eisen geformu-
leerd ten aanzien van de inhoud van veiligheidsdocu-
menten en zorgsystemen. De Piper Alpha ramp was ook 
Europa niet ontgaan. Op basis van Cullen's aanbeve-
lingen bracht de EU de zogenaamde 92/91 EEG richtlijn 
uit. In 1995 was implementatie van deze doelstellende 
regels in de beide mijnreglementen een feit. In 2003 
kwamen deze Europese regels in de Arbeidsomstandig-
hedenwet terecht.

1 3  Reflectie op bereikte resultaten

Het jaar 1996, acht jaar na het ongeluk, was een  
moment van reflectie. De resultaten van de nieuwe aan-
pak waren spoedig zichtbaar geworden in de ongevals-
cijfers. Vonden er in 1990 nog 9,4 ongevallen plaats met 
verzuim per miljoen gewerkte uren, in 1996 was dit al 
gereduceerd tot 5,8 (in 2010 schommelt het cijfer rond 
de 4). De Inspecteur-generaal der Mijnen, de heer drs. 
A.K. van der Tuin, stuurde het ‘Report to Industry’ aan 

1 5  Procesveiligheid

In 2008 spraken toezichthouders én directeuren 
van alle mijnondernemingen rond de Noordzee, in 
Aberdeen over de veiligheid offshore 20 jaar na Piper 
Alpha. De Inspecteur-generaal, de heer J.W. de Jong  
M.Eng., hield daarbij mede namens zijn buitenlandse 
collega’s een presentatie over procesveiligheid en  
‘asset integrity management’. Deze presentatie vond 
plaats naar aan-leiding van het recent verschenen  
uitstekende onderzoeksrapport, dat is opgesteld na  
de grote explosie op de BP-raffinaderij in Texas City  
in 2005.

Een projectmatige inspectie door SodM, waarbij 
gekeken is naar de realisatie van de aanbevelingen van 
Cullen op het gebied van de preventie van brand en 
explosie, wees uit dat er een aantal nieuwe aandachts-
gebieden voor de komende jaren zijn om verdere verbe-
teringen te realiseren. Overigens bleek daar ook uit dat 
de lessen van Cullen bij de huidige generatie offshore 
werkers én hun leidinggevenden niet of onvoldoende 
bekend waren.

alle betrokken ondernemingen. In dit rapport werd  
de industrie gecomplimenteerd met de verrichtte  
prestaties. Daarnaast werd de lezer van het rapport 
zicht geboden op de activiteiten die nog ondernomen  
dienden te worden om een voldoende kwalitatief 
niveau te bereiken. Men was duidelijk nog niet klaar. 
Eén aspect dat de Inspecteur-generaal noemde, was de 
beheersing van de lange termijn risico's van gevaarlijke 
stoffen voor werknemers. Uit landelijke statistieken 
bleek dat er reden was tot zorg over de effecten van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Vanwege het lage 
ziekteverzuim in deze bedrijfstak, kreeg gezondheid 
echter historisch gezien weinig aandacht, ook van de 
inspecteurs. De strategie van SodM bracht hier in 2006 
een duidelijke wending in. Bij al deze ontwikkelingen 
werden ook de vertegenwoordigers van de werknemers 
en de vakbonden betrokken. Dit gebeurde onder 
andere door middel van het organiseren van thema-
dagen.

De winningindustrie besloot eind 2003 tot het geza-
menlijk inzetten van een eigen reddingshelikopter. 
Deze moest garanderen dat men de internationaal 
afgestemde criteria voor het redden van drenkelingen 
kon realiseren. Dit bleek noodzakelijk, omdat de 
reddingscapaciteit van de overheid hiervoor absoluut 
onvoldoende was.

1 4  (Inter)nationale samenwerking

De samenwerking met andere toezichthoudende 
diensten groeide met de jaren. De North Sea Offshore 
Authorities Forum was weliswaar al vóór de ramp met 
Piper Alpha opgericht, doch kwam daarna pas goed 
tot haar recht. Overheden rond de Noordzee kampten 
immers met vergelijkbare uitdagingen. Dit leidde tot de  
invoering van zogenaamde Multinational Audits. Hier-
bij voerden teams van inspecteurs uit vijf Noordzee-
landen steekproefsgewijs identieke audits uit op boor- 
en productieplatformen in alle betrokken landen. Het 
doel hiervan was om van elkaar te leren en het niveau 
van inspecties onderling af te stemmen. SodM inves-
teerde in deze periode ook veel in samenwerking met 
andere overheidsdiensten, zoals de VROM-inspectie, 
de Arbeidsinspectie en de Brandweer.

16  Vliegveiligheid

Naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten in 
het luchtruim boven de Noordzee in de beginjaren  van 
de 21e eeuw, is door verschillende belanghebbende 
instanties de zorg uitgesproken over de omstandigheden 
waarin offshore helikoptervluchten boven de Noordzee 
worden uitgevoerd. De toenmalige Staatsecretaris van 
Verkeer en Waterstaat heeft toen een projectgroep  
ingesteld om de problemen met betrekking tot de vlieg-
veiligheid in het luchtruim boven de Noordzee in kaart 
te brengen en aanbevelingen te doen ter verbetering van 
de vliegveiligheid. De projectgroep heeft een dertiental 
aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen hadden  
ondermeer betrekking op uitbreiding van de SAR capa-
citeit, de kwaliteit van weersinformatie, het installeren 
van radio- en radarsystemen en een verbeterde lucht- 
verkeermonitoring. Om deze voorstellen nader uit te 
werken is er begin 2004 een Task Force Noordzee (TFN) 
in het leven geroepen. Onze dienst heeft de ontwikke-
lingen op de voet gevolgd en waar nodig haar specifieke 
expertise ter beschikking gesteld ter realisatie van de 
TFN-doelstel-lingen. Mede dankzij de inzet van alle 
betrokken partijen en het ter beschikking stellen van 
middelen door de offshore industrie is de verwachting 
dat eind 2010 alle doelstellingen zullen zijn gerealiseerd. 
Door een betere bewaking van het luchtruim boven de 
Noordzee kunnen incidenten worden vermeden. Dit 
komt de veiligheid voor het vervoer van personen van  
en naar offshore installaties ten goede.

Tenslotte
De ongevalcijfers wijzen uit dat de veiligheid en gezond-
heid van werknemers in de delfstofwinning veel beter 
gewaarborgd is dan 25 jaar geleden. De stevige inspan-
ningen van alle betrokken actoren hebben duidelijk 
hun vruchten afgeworpen. De frequentie van ongeval-
len met arbeidsverzuim is zeer laag (circa 4 per miljoen 
manuren). Daarnaast is ook het aantal dodelijke of zeer 
ernstige ongevallen aanzienlijk in frequentie gedaald. 
Wanneer wordt afgegaan op deze prestatie-indicatoren 
behoort de Nederlandse mijnbouw tot de veiligste van 
de wereld.
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“Ik zat twee 
 dagen na de 
 ramp in het 
 NOS Journaal”

En natuurlijk moest ik moeilijke vragen over de effectiviteit van het  
toezicht door SodM beantwoorden. Dat was best spannend, want het ging  
allemaal live. Maar gelukkig ging het wel goed, want ik heb er veel posi- 
tieve reacties op gehad. Een paar dagen later belegde EZ op verzoek van 
SodM een persconferentie, waarbij veel vragen zijn beantwoord, die voor-
namelijk gingen over het functioneren van de dienst. Volgens de woord-
voerder van EZ waren de reacties van de journalisten positief. Ten tweede 
had ik het geluk dat ik vanaf het moment dat ik in 1982 in dienst kwam, al 
snel goede mensen met specifieke kennis en ervaring in de olie-industrie 
kom aannemen. Evenals enkele experts op het gebied van veiligheid. Ten 
derde hadden we al voor de Piper Alpha ramp veel gedaan aan preventieve 
veiligheidsmaatregelen. Een aantal aanbevelingen uit het Cullen-rapport 
hadden wij al ver voor die tijd voor elkaar, zoals de werkvergunningen, 
veiligheidsdocumenten en rampenplannen.”

Het Cullen-rapport met een groot aantal aanbevelingen zou uiteindelijk 
pas in 1990 verschijnen, ruim twee jaar na de ramp. “De aanbevelingen 
hebben we grondig bestudeerd”, aldus de heer Ockeloen met het rapport 
voor zich op tafel als stille getuige. “Vervolgens hebben wij het rapport 
bijna één op één overgenomen en aangepast aan de Nederlandse situatie.”

Uit diezelfde periode stamt een klacht van de Nationale Ombudsman, 
waarbij SodM werd verweten teveel aan de kant van de olie-onderne- 
mingen te staan. “De Ombudsman stelde een onderzoek in, waarbij hij  
ook een uitgebreide vragenlijst naar ons toestuurde. Die vragen hebben  
wij allemaal nauwkeurig beantwoord en daarna hebben we niets meer 
gehoord van de Ombudsman. Het feit dat wij werden beticht van, zoals 
sommigen dat noemen ‘in bed liggen met de maatschappijen’, komt 
omdat er veel oud-Shell mensen bij ons in dienst zijn. Ik heb zelfs ook het 
grootste deel van mijn leven bij Shell gewerkt. Maar dat betekent niet per 
definitie dat ik, of mijn collega’s niet integer zouden zijn. Integendeel, dat 
was bij de sollicitatieprocedure altijd een zeer belangrijk punt. We zochten 
mensen die voor de organisatie door het vuur zouden gaan en waarbij elke 
kans was uitgesloten om vatbaar te worden voor welke betichting dan ook. 
We zochten juist mensen vanuit de industrie, vanwege hun specifieke 
kennis van de terreinen waarop wij toezicht moesten houden. Bovendien 
mondt dit in de praktijk uit in een veel betere samenwerking, wat de grote 
mate van zelfregulering die we nu kennen, uiteindelijk mogelijk heeft 
gemaakt. Die zelfregulering heeft er op haar beurt in grote mate aan 
bijgedragen dat Piper Alpha tot nu toe nog steeds de grootste ramp op  
de Noordzee is gebleven.”
 

  Ir. G. Ockeloen 
 Voormalig
Inspecteur-
 generaal 
(periode 1982-1993)

Snel na het Piper Alpha incident, dat in 1988 op het 
Engelse deel van het Continentaal Plat plaatsvond, werd 
er in Nederland actie ondernomen. Volgens Ir. G. Ockeloen, 
de toenmalige Inspecteur-generaal van SodM, zijn er drie 
redenen aan te wijzen voor deze korte responsetijd. 
“Ten eerste was er al direct veel persaandacht. Ik zat al 
twee dagen na de ramp in het NOS Journaal bij Jaap van 
Meekeren om commentaar te leveren, zonder toen nog te 
weten wat de precieze oorzaken waren. 

  Interview
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2 Milieu

2 1  Algemeen

De grote maatschappelijke belangstelling voor het  
milieu in Nederland vindt zijn oorsprong in de jaren  
zestig. De risico's van bestrijdingsmiddelen werden 
bekend bij het publiek. Ook milieurampen met olie- 
tankers zoals de Torrey Canyon voor de Engelse kust en 
ziektegevallen als gevolg van kwik- en cadmiumvergifti-
gingen waren toen voorpaginanieuws. Het Nederlandse 
milieubeleid kreeg echter pas in 1972 vorm via de  
Urgentienota Milieuhygiëne. Deze was vooral gericht op 
het saneren van milieuproblemen, zoals verontreiniging 
van het oppervlaktewater en lucht- en bodemveront-
reiniging. Vanaf de jaren tachtig werd het accent van 
het milieubeleid verlegd van maatregelen achteraf naar 
preventie en beheer. Voor de delfstof-winning werden 
op basis van de Hinderregeling (onderdeel van het 
Mijnreglement 1964) vergunningen afgegeven met voor-
schriften die gericht waren op het tegengaan van gevaar, 
schade of hinder veroorzaakt door de delfstofwinning  
of de daarbij behorende bovengrondse inrichtingen.  
Op het land leidde dit ondermeer tot meer aandacht 
voor de aanpak van lokale bodemverontreinigingen en 
intensiever toezicht op de wijze waarop met (chemisch) 
afval werd omgegaan. Het toezicht op het Nederlands 
continentaal plat hield zich met name bezig met de 
naleving van de regeling inzake lozing van oliehoudende 
mengsels vanaf mijnbouwinstallaties. Deze regeling 
werd in 1987 van kracht. Met de komst van de Wet  
milieubeheer (1993), als vervanger van de Hinderwet  
(en de eerder genoemde hinderregeling) werd de huidige 
mijnbouwmilieuvergunning geïntroduceerd. In 1995  
is ook een aanvang gemaakt met een actualisering- 
programma voor de vergunningen van bestaande mijn-
bouwwerken, die op basis van de oude Hinderregeling 
waren afgegeven. Het doel hiervan was om alle vergun-
ningen ouder dan 10 jaar te actualiseren. In 2003  werd 
het actualisatieprogramma afgerond. Met het ‘Nationaal 
Milieubeleidsplan’ (NMP 1989), in combinatie met het 
rapport ‘Zorgen voor Morgen’ ontstond het besef dat  
er ingrijpendere maatregelen nodig waren. Ook de  
verantwoordelijken binnen de olie- en gaswinning-
industrie beseften dat het nodig was om de zorg voor 
het milieu in een bedrijf gestructureerd binnen de 
totale bedrijfsvoering te integreren. Om te komen tot 
maatregelen ter realisatie van de in het NMP genoemde 
doelstellingen, was het noodzakelijk de emissies naar 
de lucht, het water en de bodem in kaart te brengen. 
De sector, vertegenwoordigd door NOGEPA, en de 
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overheid tekenden dientengevolge op 2 juni 1995 de 
‘Intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en 
gaswinningindustrie’. In dit convenant zijn afspraken 
gemaakt in hoeverre en binnen welk tijdsbestek de 
maatregelen ter vermindering van de emissies dienden 
te worden gerealiseerd. Met behulp van bedrijfsmilieu-
plannen (BMP), die om de vier jaar opnieuw worden 
opgesteld, gaven de maatschappijen aan hoe zij deze 
taakstellingen zouden gaan realiseren. Daarnaast werd 
het doelgroepoverleg Rijksoverheid/NOGEPA ingesteld 
teneinde de convenantafspraken te volgen en zo nodig 
te bestendigen. SodM was bij alle project- of werk- 
groepen betrokken en kon als terzakekundige toezicht-
houder een belangrijke rol in dit proces spelen.

23  Emissies naar het water

Uit de tussenbalans bleek ook dat de hoeveelheid aan 
alifaten- en aromatenlozingen vanaf  gasproducerende 
installaties op zee aanzienlijk was gedaald. De in inter- 
nationaal verband afgesproken taakstelling van 15% 
reductie van olie in water ten opzichte van 2000 werd 
in 2008 ruimschoots gehaald. Het lozingsbeeld voor 
benzeen bleef ook na het millennium echter een bron 
van zorg. Er werd overeengekomen, dat er in de periode 
tot en met 2010 een reductie van benzeenemissies 
naar water tot stand zou komen van 60 procent ten 
opzichte van 1990. Tussen 2003 en 2006 werden op acht 
bestaande gasproductieplatforms innovatieve emissie-
reducerende installaties geplaatst om de taakstelling 
overeenkomstig het benzeenreductieprogramma te 
realiseren. Het ziet er naar uit dat eind 2010 de hoeveel-
heid geloosde benzeen vanaf de platformen op het 
Nederlands Continentaal Plat zal zijn gereduceerd 
van 78 ton/jaar in 1990 naar 21 ton/jaar in 2010. Dit is 
een daling van 70%. Door deel te nemen aan zowel 
nationaal als internationaal overleg (OSPAR-verdrag 
Noordzeestaten) kon SodM substantieel bijdragen aan 
de reductiedoelstellingen. Het doen van suggesties en 
de uitwerking ervan over de invoering van beginselen 
als brongerichte aanpak, Stand der Techniek en ALARA 
(As Low As Reasonably Achievable) speelden hierbij  
een prominente rol.

2 4  Emissies naar de bodem

In de negentiger jaren was er vooral sprake van 
saneringen van historische verontreinigingen op en 
bij productielocaties. Via oriënterend en aanvullend 
onderzoek werden de vervuilinghaarden, met name 
de oliedrijflagen, opgespoord. Ook werd de mate 
van verontreiniging van het grondwater gemeten. De 
verontreiniging werd vaak veroorzaakt door het lekken 
van leidingen of van ondergrondse opslagvaten. Ook 
het jaren lang morsen op de bovengrondse installaties 
speelde een rol. Mede door nieuwe saneringstechnie-
ken toe te passen werden bijna alle historische bodem-
verontreinigingen binnen een decennium gesaneerd. 
Dit betekent dat de vervuilde locaties (weer) geschikt 
werden voor het gewenste gebruik. Daarnaast werd 
verspreiding van verontreinigingen, bijvoorbeeld in 
het grondwater, voorkomen. Bodemverontreinigingen 
vinden nu alleen nog maar plaats als gevolg van inci-

2 2  Emissies naar de  lucht

In 2000 werd een tussenbalans opgemaakt van de 
reductiedoelstellingen per milieuaspect. De milieujaar-
rapporten van de mijnondernemingen vormden de 
basis voor deze analyse. Voor wat betreft de stoffen die 
een directe relatie hebben met  klimaatverandering 
en verzuring, kon worden vastgesteld dat de taakstel-
lingen waren gehaald, dan wel dat grote voortgang was 
geboekt op het vlak van de luchtverontreiniging of de 
emissies naar het compartiment lucht. De streefcijfers 
voor de reductie van chloorfluorkoolwaterstoffen en 
methaan waren in 2000 reeds bereikt. Ook ten aanzien 
van de uitstoot van zwaveloxide, stikstofoxide en  
vluchtige organische stoffen werden goede vorderingen 
gemaakt. Deze liggen op schema voor het streefjaar 
2010. Door betrokken te zijn bij de beoordeling van 
BMP’s en milieujaarverslagen, kon SodM namens het 
Ministerie van Economische Zaken de voorgestelde 
maatregelen voor het reduceren van de belasting van 
het milieu toetsen en waar nodig laten aanscherpen. 

denten. Snelle herstelacties om verdere verspreiding te 
voorkomen, zijn nu gemeengoed geworden binnen de 
sector. SodM nam al in een vroeg stadium deel aan pro-
vinciale en regionale besprekingen over de aanpak van 
lokale bodemverontreinigingen. Zowel deze contacten 
als het bevorderen van de milieuzorg als bedrijfsdoel-
stelling bij de bedrijfstak, hebben bijgedragen aan de 
huidige beheersbaarheid van de problematiek.

2 5  Energie-efficiency

In het kader van een convenant (de zogenaamde Meer-
jarenafspraak, MJA) wordt jaarlijks verantwoording 
afgelegd over de energie-efficiencyverbetering van de 
Nederlandse olie- en gasproducerende industrie.
In het meerjarenplan (MJP) stelde de branche de doel-
stelling vast voor verbetering van de energie-efficiency 
voor de periode 1998-2008. Op basis van met zekerheid 
te treffen maatregelen werd een energie-efficiency-
verbetering van 16% ten opzichte van 1998 vastgelegd. 
Deze doelstelling, die in 2008 zou moeten zijn gerea-
liseerd, werd reeds in 2006 behaald.

Tenslotte
Met behulp van benchmarking werden individuele 
bedrijven geholpen bij het inventariseren van de moge-
lijke verbeterpunten om de emissies terug te dringen. 
Bij benchmarking worden individuele bedrijfspresta-
ties, in dit geval op het gebied van het terugdringen 
van emissies, met elkaar vergeleken. SodM speelde een 
belangrijke rol bij dit benchmark-proces. De gekozen 
aanpak om met behulp van het convenant in plaats van 
dwingende regelgeving emissies te reduceren is in deze 
sector zeer succesvol geweest.
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3  Bodembewegingen

3 1  Algemeen

De winning van delfstoffen houdt in, dat er materiaal 
aan de bodem wordt onttrokken. Dat is aan de opper-
vlakte merkbaar: de bodem daalt. Hoeveel daling er  
optreedt, hangt af van meerdere factoren. Een belang-
rijke factor is het type delfstof. Bij het delven van  
steenkool en bij de winning van steenzout wordt er 
daadwerkelijk gesteente uit de grond gehaald. Bij de  
winning van aardolie en aardgas blijft het gesteente  
zitten. Er gebeurt alleen iets in de poriën van het  
gesteente. Daar wordt de olie en het gas uitgehaald.  
Als die poriën zich vervolgens niet opvullen met water 
of ander materiaal, zal het gesteente enigszins worden 
samengedrukt. Het wordt compacter. Er zijn echter 
meer factoren van invloed op de mate van bodem-
daling, zoals de diepte en de omvang van het winnings-
gebied. Zo zal er meer bodemdaling optreden als de 
delfstof wordt gewonnen op een geringe diepte en 
verspreid over een grote oppervlakte, dan bij winning 
op grote diepte over een kleine oppervlakte.

De winning van steenkolen in Zuid-Limburg vond 
plaats op een verhoudingsgewijs geringe diepte (tot 
maximaal 800 meter) en verspreid over een groot 
gebied. Daardoor vond er veel bodemdaling plaats. 
Veelal ging het om een daling van enkele meters, met 
uitschieters van soms wel tien meter. SodM hield in 
het steenkolentijdperk toezicht op de uitvoering van 
bodemdalingmetingen. De dienst beschikte onder 
meer over kaarten, waarop de voortgang van de kolen-
winning werd bijgehouden. Daardoor kon precies 
herleid worden, of schade aan woningen was veroor-
zaakt door de kolenwinning of door andere activiteiten. 
SodM heeft in de steenkolentijd veel kennis vergaard 
op het gebied van bodemdaling en het meten daarvan. 
Deze kennis kwam goed van pas toen het aardgastijd-
perk aanbrak.

3 2  Bodemdaling door gaswinning

De ontdekking van het Slochteren gasveld in 1959 
heeft grote gevolgen gehad voor de gasvoorziening van 
Nederland. Vrijwel iedere woning werd aangesloten 
op het aardgas. Al vrij snel realiseerde men zich, dat er 
aan de voordelen van het Groningse gasveld ook een 
nadeel kleefde, namelijk bodemdaling. De onderzoe-
kers van NAM, de exploitant van het gasveld, dachten 
aanvankelijk dat de bodem boven dit immense gasveld 
maximaal een meter zou dalen. Naderhand, in 1989, 
werd die voorspelling tot minder dan de helft terug-
gebracht. Over deze voorspelling werd, op advies van 
SodM, een second opinion gevraagd van twee hoog-
leraren van het MIT, de professoren Toksöz en Walsh. 
Deze deskundigen stelden voor om de voorspellingen 
te voorzien van een onzekerheidsband. Zij kwamen tot 
een bandbreedte van 32 tot 40 cm, bij een drukafname 
in het veld van 350 bar. Inmiddels wordt verondersteld, 
dat deze bandbreedte te laag is. In 2003 bleek uit een 
grote waterpassing, dat er in het centrum van de  
dalingskom circa 24,5 cm bodemdaling door gaswin-
ning had plaatsgevonden. Op basis van die gegevens 
werd berekend, dat in 2050 de daling in het centrum 
van de kom circa 42 cm zal bedragen met een boven-
waarde tot circa 48 cm. 

Om de bodemdaling in Groningen goed te kunnen 
observeren is een omvangrijk meetnet ingericht. 
Ook werden er veertien ondiepe putten geboord om 
natuurlijke bodemdaling (klink) te kunnen onderschei-
den van bodemdaling door de gaswinning. Daarnaast 
werden enkele diepe putten ingericht als observatieput 
om zodoende de compactie van het gashoudende 
gesteente te kunnen meten. Op basis van de ervaringen 
in Limburg heeft SodM vanaf het begin van de gas-
productie aangedrongen op een goed meetnet en op 
het regelmatig uitvoeren van bodemdalingmetingen. 
Op basis van deze metingen werd inzicht verkregen in 
de compactie van de gashoudende gesteentelagen en 
konden de voorspellingen van de bodemdaling worden 
geactualiseerd. Als er bodemdaling door gaswinning 
kan optreden boven het Slochteren gasveld, dan kan 
het ook optreden boven andere gas- en olievelden. 
Daarom liet SodM voor alle gas- en olievelden op het 
vasteland prognoses opstellen van de bodemdaling. 
Op basis van deze verwachtingen stelde SodM eisen aan 
het meetnet, de frequentie van waterpasmetingen, de 
kwaliteitscontrole en de manier van rapporteren. 
Na elke meting werd bekeken of de resultaten overeen-
kwamen met de voorspelling. Over de resultaten van de 
uitgevoerde metingen rapporteerde SodM jaarlijks in 
haar jaarverslag.
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3 3  Aardbevingen door gaswinning

In 1986 bleek dat gaswinning niet alleen bodemdaling 
veroorzaakt, maar ook aardbevingen. De sterkte van 
die aardbevingen is weliswaar niet dramatisch groot, 
met waarden tot maximaal 3,5 op de schaal van Richter. 
Echter, doordat de haard (hypocentrum) naar verhou-
ding ondiep ligt, op 2,5 à 3,5 kilometer diepte, zijn 
de bevingen goed voelbaar en kunnen ze ook schade 
veroorzaken. In 2004 is door TNO en KNMI in kaart 
gebracht welke gasvelden aardbevingsgevoelig zijn en 
hoeveel schade er maximaal door die aardbevingen  
zou kunnen ontstaan. SodM gebruikt deze analyse bij 
de beoordeling van winningsplannen voor nieuwe 
gaswinningprojecten.

Van tijd tot tijd laait de aandacht voor ‘gasbevingen’ 
weer op. Een voorbeeld daarvan is de gasopslag bij  
Bergen, in Noord-Holland. De gasproducent TAQA 
wil het lege gasveld ’Bergermeer’ weer opvullen om 
fluctuaties in de gasmarkt op te vangen. Het bijzondere 
van dit gasveld is dat het aardbevingsgevoelig is. Veel 
inwoners van Bergen en omgeving zijn bang, dat in de 
opvulfase aardbevingen zullen plaatsvinden met een 
sterkte van 3,5 op de schaal van Richter. Een studie van 
TNO sluit dat niet uit, maar geeft tevens aan, dat de 
kans op een sterkere aardbeving (volgens TNO 3,9 op 
de schaal van Richter) erg klein is. Een second opinion 
van twee hoogleraren van MIT (prof. Toksöz en prof. 
Hager), uitgevoerd in 2009, bevestigt deze conclusie. 

mate van bodembeweging adequaat gemeten wordt.  
In gevoelige natuurgebieden, zoals de Waddenzee, is 
de bodemdaling door gaswinning gebonden aan strikte 
grenzen. SodM heeft de taak die grenzen nauwlettend 
te bewaken en zonodig een limiet te stellen aan de 
hoeveelheid te produceren gas. De begrenzing van de 
gasproductie wordt ook wel aangeduid als het ‘hand-
aan-de-kraan’-beginsel.

3 6  Recente ontwikkelingen

De aandacht voor bodembeweging in relatie tot 
delfstofwinning, heeft met zich meegebracht dat er in 
Nederland een lange meethistorie is opgebouwd. Zowel 
op het gebied van bodemdaling en bodemstijging als 
op het gebied van aardbevingen (door delfstofwinning 
veroorzaakt). Bovendien is er in de loop van de jaren 
veel onderzoeksinformatie beschikbaar gekomen over 
de gevolgen van delfstofwinning op de gesteente-
lagen in de diepe ondergrond. Het is de kunst om de 
bodembeweging die aan de oppervlakte gemeten is, 
te verklaren uit processen die in de diepe ondergrond 
plaatsvinden. In 2009 heeft de Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) een rapport uitgebracht over 
de manier waarop geodetische metingen geanaly-
seerd kunnen worden en over hoe de oorzaken van de 
bodembeweging (delfstofwinning, wateronttrekking, 
etcetera.) achterhaald kunnen worden. Dit rapport, 
getiteld ‘Van meting naar daling’, zal door de delfstof-
fenproducenten verder worden uitgewerkt tot een 
praktische richtlijn. SodM is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling daarvan.

Voor het meten van bodemdaling en -stijging zijn 
verschillende technieken beschikbaar. Een betrouw-
bare techniek is de waterpasmeting. Deze techniek 
wordt al vanaf het begin van de gaswinning toegepast. 
Over de meeste gasvelden wordt één keer per vijf jaar 
een waterpasmeting verricht. Er zijn ook wel gas- en 
zoutwinningsgebieden waar zo’n meting elk jaar 

3 4  Bodemdaling door zoutwinning

Nederland staat bekend als ‘aardgasland’. Toch wordt 
er ook veel zout uit de bodem gehaald. Jaarlijks gaat 
het om 6,5 miljoen ton. Er zijn in Nederland enkele 
unieke zoutwinningsprojecten. Zo wordt er in Friesland 
steenzout gewonnen op een diepte van 2,5 km. Voor 
zoutmijnbouw is dat extreem diep. Bij Veendam wordt 
magnesiumzout gewonnen op een bijzondere manier: 
de ’squeeze’-methode. Dat is een methode, waarmee 
het verhoudingsgewijs zachte magnesiumzout als een 
soort tandpasta in de boringen wordt geperst. In de 
omgeving van Hengelo en Enschede wordt het zout op 
weer een andere manier gewonnen. De belangrijkste 
zoutlaag is daar tamelijk dun, zo’n 30 à 40 meter.  
Dat vergt een speciale winningstechniek om er voor 
te zorgen dat de holle ruimten, die ontstaan door het 
weghalen van het zout, niet kunnen instorten en aan 
de oppervlakte schade veroorzaken. Elke winnings-
techniek brengt z’n eigen, karakteristieke bodemdaling 
teweeg. Voor SodM betekent dit dat veel overleg met  
de zoutproducent wordt gevoerd over zowel het 
meetnet en de frequentie van metingen als over de 
rekenmodellen voor het uitvoeren van bodemdaling-
voorspellingen.

3 5  Nieuwe mijnbouwwet 

De oude ‘Mijnwet 1810’ is in 2003 vervangen door een 
moderne wet, de ‘Mijnbouwwet’. In deze wet wordt 
veel aandacht geschonken aan de effecten van delfstof-
winning, zoals bodemdaling, bodemstijging, horizon-
tale bodembewegingen en aardbevingen. Deze effecten 
worden tezamen aangeduid met de term ‘bodembewe-
gingen’. In de wet is vastgelegd, dat voor elk winnings- 
en opslagproject respectievelijk een winnings- en 
opslagplan ingediend moet worden. In dat plan moet 
worden aangegeven in welke mate er bodembewe-
gingen verwacht kunnen worden als gevolg van die 
winning of opslag. SodM beoordeelt of de voorspelling 
van de bodembeweging is uitgevoerd volgens de laatste 
stand der techniek. Daarnaast beoordeelt SodM of de 

wordt uitgevoerd. De meetfrequentie hangt af van de 
hoeveelheid bodemdaling die wordt verwacht. Hoe 
meer daling er wordt verwacht, hoe vaker er gemeten 
wordt. Voor het meten van bodemdaling worden ook 
wel GPS-stations ingericht. Hoewel GPS-instrumenten 
vooral zijn ontworpen om een positie in het platte vlak 
te bepalen, kunnen ze ook worden ingezet om hoogte-
verschillen te meten. Een recente ontwikkeling is het 
gebruik van radarbeelden van satellieten: de PS-InSAR 
techniek. Deze radarbeelden kunnen eveneens worden 
gebruikt om hoogteveranderingen van objecten te 
detecteren. SodM heeft een proef laten uitvoeren 
met deze radartechnologie om de bodemdaling ten 
westen van Franeker vast te stellen. In dit gebied ligt 
een gasveld, dat meer bodemdaling veroorzaakt dan 
verwacht. Uit de proef blijkt, dat de satelliettechno-
logie goed bruikbaar is, maar alleen in combinatie met 
de vertrouwde waterpasmetingen. Het grote voordeel 
van GPS-metingen en PS-InSAR metingen is, dat zij 
vrijwel continue kunnen worden uitgevoerd, waardoor 
onverwachte veranderingen sneller opgespoord  
kunnen worden dan met waterpasmetingen.

Het meten van bodembewegingen is begonnen in 
het tijdperk van de steenkolenwinning. Hoewel dat 
tijdperk is afgesloten, is SodM nog steeds betrokken bij 
de nazorg van die winning. Dat heeft te maken met de 
beëindiging van het wegpompen van mijnwater in het 
winningsgebied bij Aken. Daardoor stijgt het niveau 
van het mijnwater in de oude mijngangen. Aangezien 
de Duitse en Nederlandse mijngangen met elkaar in 
verbinding staan, stijgt het mijnwater ook aan Neder-
landse zijde. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er 
instortingen optreden boven de talrijke oude schacht-
jes in het Limburgs-Duitse grensgebied. SodM zal de 
komende jaren de risico’s van dat stijgende mijnwater 
verder in kaart brengen.  

Het onderwerp ‘delfstofwinning en bodembeweging’ 
heeft van tijd tot tijd de aandacht van politiek en 
bestuur. Daarom zal het onderwerp ook de komende 
jaren nog volop op de agenda van SodM blijven staan, 
om zodoende burger, bestuur en bedrijf van betrouw-
bare informatie te kunnen voorzien.
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“Eerst een 
 meter zand 
 wegscheppen 
 om een 
 bodemdaling 
 van vier 
 millimeter 
 te kunnen  
 meten” 

Met een oude, vergeelde kaart voor zich op tafel legt Jan uit dat het moeilijk 
is om oude schachten te lokaliseren voordat deze instorten. “Dit is echt heel 
lastig. Soms staan ze bijvoorbeeld ingetekend op  hele oude kaarten, nog uit 
de Franse tijd.” Breed gebarend schetst Jan een situatie uit de praktijk. “Met 
zo’n kaart in de hand deden we in het veld, gezien vanaf een gebouwtje op de 
kaart, dan een aantal stappen naar links, en vervolgens een aantal stappen 
naar rechts. En dan moest de schacht daar ongeveer liggen, jaja. Het is echter 
een keer voorgekomen dat een bepaald symbool op de kaart geen schacht 
bleek te zijn, maar een 200 jaar oude platgeslagen vlieg.” 

De Waddenzee is om uiteenlopende redenen een bijzonder gebied om 
toezicht op te houden. Het toezicht vindt volgens Jan plaats volgens het 
‘hand-aan-de-kraan’ principe. “Zoals iedereen weet is er ongelooflijk veel 
discussie geweest over gaswinning op de Waddenzee. Er zijn ook onwaar-
schijnlijk veel onderzoeken gedaan naar de bodemdaling of -stijging in de 
Waddenzee. ”Aan de hand van een voorbeeld licht Jan toe dat het een zeer 
complex gebied is. “Bij de eerste boringen tussen Vlieland en Harlingen 
kwam er vulkanisch materiaal mee omhoog. Al snel bleek dat er twee 
kilometer onder de bodem een enorme vulkaan ligt. Er zijn maar weinig 
mensen die dat weten. Daarnaast is het gebied heel veranderlijk door de 
stromingen die tussen de eilanden doorlopen en grote hoeveelheden 
sediment meenemen. Zo moet de vaargeul van de pont van Holwerd naar 
Ameland regelmatig worden uitgebaggerd en mogen er op sommige dagen 
minder auto’s mee omdat de pont anders te diep ligt. Dit alles heeft zijn 
weerslag op de politiek, waar de ene fractie vraagt wat er tegen het verzanden 
wordt gedaan terwijl de andere fractie vraagt of we de gaswinning niet 
kunnen stoppen vanwege de bodemdaling.” 

De vraag of de Waddenzee stijgt of daalt, laat zich volgens Jan niet zo een- 
voudig beantwoorden. “Dat ligt heel erg gecompliceerd, want de Waddenzee 
is een uiterst dynamisch gebied. Door een flinke storm kan een geul zo maar 
een stukje verschuiven. Er zijn deskundigen die beweren dat de Waddenzee 
aan ’t verlanden is. Anderen beweren juist dat het wel meevalt en dat die 
verlanding door de stijgende zeespiegel weer gecompenseerd wordt.” 

Er is geen universeel geldende richtlijn om de maximaal toegestane daling 
door gaswinning te bepalen. “De toegestane daling hangt af van het 
kombergingsgebied waarin het gas gewonnen wordt,” weet Jan. “In Pinkegat 
bijvoorbeeld moet het onder de centimeter blijven, terwijl het  gemiddeld 
over het kombergingsgebied slechts vier millimeter per jaar mag zijn. Om 
dit te meten is een GPS-systeem ingericht. Op strategische plekken worden 
hiervoor palen in de bodem geslagen. Daarop wordt dan van tijd tot tijd 
een meetapparaat gezet. Als die palen in de bodem verankerd worden, ligt 
er vaak maar een dun laagje zand overheen. Maar het komt voor dat, als je 
zo’n paal later opzoekt, om er een meetapparaat op te zetten, je eerst een 
meter zand moet wegscheppen. Het gekke is dan,” schetst Jan de grote 
tegenstelling, “dat je vervolgens probeert te meten of er door de gaswinning 
niet meer dan vier millimeter daling per jaar is opgetreden.” 

 

 Jan van Herk
Hoofd Geo-
 engineering
De naam van de dienst doet volgens Hoofd Geo-engineering 
Jan van Herk niet meer helemaal recht aan de werkzaamheden 
van SodM. “Echt toezicht op de mijnen vindt er eigenlijk niet 
meer plaats. Wel is het zo  dat we zo af en toe nog een rekening 
opgestuurd krijgen uit Duitsland voor de kosten van het  
saneren van oude steenkolenschachten. Dat heeft te maken 
met een heel oude afspraak. Tijdens het Congres van Wenen  
in 1815 is namelijk besloten om van een gebied in Duitsland, 
vlak over de grens van het huidige Limburg, de bovengrond 
aan de Duitsers toe te kennen en de ondergrond met haar 
delfstoffen aan Nederland. Daar hebben wij een periode aan 
kolenwinning gedaan, maar tien jaar geleden hebben de 
Duitsers besloten om te stoppen met het pompen van het  
mijnwater. Daardoor stijgt het mijnwater en kan de vulling 
van de oude schachten wegzakken. Dat moet je natuurlijk niet 
hebben, want dat levert instortingsgevaar op, terwijl bovenop 
de oude schachten bebouwing staat. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij het stadje Herzogenrath, direct over de grens bij 
Kerkrade. De zaak moest dus gesaneerd worden en daarover 
zeiden de Duitsers toen tegen ons: ‘Jullie hadden de lusten,  
nu krijgen jullie de lasten’. Dat hebben we toen netjes afge-
handeld, in die zin dat de Duitse overheid voor de uitvoering 
van de sanering zorgt en wij de rekening betalen. Zo hebben 
we rond de eeuwwisseling op de valreep een Derde Wereld-
oorlog kunnen voorkomen,” zegt Jan breed lachend met veel 
gevoel voor drama.

  Interview
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Aardolie en aardgas worden ook wel aangeduid als  
‘bodemschatten’. Die bodemschatten zijn van en voor 
ons allemaal. Daarom zien we graag dat ze optimaal 
worden benut. Er was dan ook enige schrik, toen NAM  
in 1990 aankondigde de winning uit de olievelden 
onder Wassenaar en IJsselmonde te beëindigen. In het 
parlement rees de vraag hoeveel olie er in de grond bleef 
zitten. Die vraag kwam nog sterker naar voren, toen NAM 
enkele jaren later de oliewinning uit Schoonebeek ging 
afbouwen.  De minister van EZ zegde aan de Tweede 
Kamer toe, dat de overheid erop zou toezien, dat olie- 
en gasvelden op een doelmatige manier geëxploiteerd 
zouden worden.  Er zou een tweesporen beleid worden 
gevoerd: de staatsparticipant in olie- en gaswinning 
(EBN) zou toezien op doelmatige winning uit de velden, 
waarin zij participeerde. Staatstoezicht op de Mijnen 
zou het toezicht uitvoeren op de doelmatige winning 
in de overige velden. De wettelijke basis daarvoor werd 
gelegd in de nieuwe Mijnbouwwet van 2003. In deze wet 
is vastgelegd dat de winning van olie en gas alleen mag 
plaatsvinden op basis van een winningsplan, waarmee 
de minister van Economische Zaken heeft ingestemd. 
SodM is de instantie, die moet controleren of de olie- en 
gasproducenten zich houden aan het winningsplan en 
niet onnodig delfstoffen in de grond laten zitten. 
SodM heeft ervoor gekozen om deze taak uit te voeren 
in nauwe samenwerking met TNO Bouw en Ondergrond. 
Verschillende olie- en gasvelden zijn in de loop van de 
tijd aan een nader onderzoek onderworpen. 
Voorbeelden daarvan zijn de olievelden Kotter en  
Logger in de offshoreblokken K18 en L16. In 1997 besloot 
Conoco om de winning uit deze velden te staken. Na 
zorgvuldige analyse bleek er toch nog muziek in deze 
velden te zitten. Ze werden overgenomen door Clyde en 
later weer door Wintershall. Dat was een succes. Beide 
velden zijn nog steeds in productie. Een ander voorbeeld 
is Schoonebeek. Na het opruimen van de locaties werd 
toch nog naar mogelijkheden gezocht om dit oude  
olieveld weer aan de praat te krijgen. Uiteindelijk is er 
een techniek bedacht – steam assisted gravity drive –  
waarmee het aantrekkelijk was om het westelijke deel 
van het veld opnieuw te ontwikkelen. Vanaf 2010 zal er 
opnieuw olie uit de Schoonebeekse bodem stromen.  
Zo zijn er meerdere voorbeelden van olie- en gasvelden 
die min of meer afgeschreven waren, maar met behulp 
van innovatieve ideeën toch tot (verdere) ontwikkeling 
konden worden gebracht. Een mooi voorbeeld dat  
toezicht op doelmatige winning loont?!

4 Doelmatige winning
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toezicht houdt op de economische aspecten van de 
Gaswet. Bij de aanwijzing heeft SodM aangegeven dat 
zij het toezicht op de netbeheerders op analoge wijze 
wil inrichten als het toezicht op de mijnbouwsector. 

Het jaar 2007 is gebruikt om de organisatie van dit 
toezicht vorm te geven en konden inspecteurs worden 
geworven en ingewerkt. Na het opzetten van het toe-
zichtmodel was het noodzakelijk om te onderzoeken  
of het mogelijk was om het veiligheidstoezicht op de 
sector te baseren op systeemtoezicht. Hiertoe werd 
begin 2008, op basis van de ‘Kwaliteit- en Capaciteits-
documenten’, een project opgezet dat luistert naar de 
naam ‘Nulmeting veiligheidsmanagement netbeheer-
ders gas’. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking 
met de NMa/EK. Al vroeg in 2008, bij de voorbereiding 
van dit project werd duidelijk dat de meeste gasnetbe-
heerders in de sector wel een ISO 9001 managementsys-
teem hadden, maar dat ze geen integraal management-
systeem hadden om de veiligheid te borgen. De historie 
van zelfregulering en het ontbreken van de noodzaak 
om publiekelijk verantwoording af te leggen, heeft er 
toe geleid dat pas sinds kort in de sector het besef is 
doorgedrongen dat het belangrijk is om de omgeving 
duidelijk te maken dat de veiligheid bij de sector goed 
geborgd is. Mede door de inspanningen van de OVV en 

de nieuwe toezichthouders, NMA (voor marktregule-
ring sinds 2000) en SodM (voor veiligheid / technische 
integriteit sinds 2007) heeft de sector besloten om de 
veiligheid te gaan waarborgen door middel van een 
samenhangend veiligheidbeheersysteem. In samenwer-
king met toezichthouders en certificerende instellingen 
heeft de sector een Nederlands Technische Afspraak 
(NTA 8120) opgesteld voor veiligheids- en kwaliteitsma-
nagement, die geborgd kon worden door de RvA. Deze 
norm is eind 2009 gereed gekomen. De sector heeft de 
intentie uitgesproken om deze norm zo spoedig moge-
lijk te implementeren, zodat iedere netbeheerder begin 
2011 over een integraal managementsysteem beschikt 
en begonnen kan worden met het vormgeven van het 
systeemtoezicht. 

Met betrekking tot de certificering van de manage-
mentsystemen zijn de eerste stappen gezet om voor 
deze norm een certificatieschema op te stellen, zodat 
de RvA de certificering volgens deze norm in de nabije 
toekomst kan bewaken.Op aandringen van de OVV en 
SodM én naar aanleiding van ongevallen met brosse 
leidingen, hebben de betrokkenen saneringsplannen 
opgesteld, zodat de risico’s die samenhangen met 
brosse leidingen op termijn zijn geëlimineerd.

De Nederlandse gasdistributie-sector is in de afgelopen 
decennia sterk veranderd. In de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw had een groot aantal gemeentes in Neder-
land eigen gasfabrieken en gasdistributienetten.  
Aan het einde van de vorige eeuw was het aantal nuts-
bedrijven door fusies afgenomen tot circa veertig en 
op dit ogenblik zijn er nog acht netbedrijven over. Het 
is aannemelijk dat dit aantal in de komende jaren nog 
verder zal afnemen. Ook is in het afgelopen jaar de Wet 
onafhankelijk netbeheer (WON) van kracht geworden 
met als gevolg dat de energiebedrijven hun netbedrij-
ven verplicht hebben moeten verzelfstandigen. Op 
deze wijze is geborgd dat deze bedrijven onafhankelijk 
hun diensten aan de verschillende marktpartijen in de 
gasmarkt kunnen aanbieden. In het verleden hebben 
al deze gemeentelijke bedrijven een eigen beleid van 
gegevensopslag gehad, waarbij het ene bedrijf meer 
gegevens, en ook afwijkende gegevens, opsloeg dan 
het andere. De fusiegolf en de daarmee gepaard gaande 
samenvoeging van ongelijke gegevensbestanden heeft 
tot een ongewenst effect geleid. Bij de huidige fusie- 
bedrijven zijn nu witte vlekken met betrekking tot 
ligging, legjaar, materiaal en onderhoudstoestand 
van de netten. Bovendien hadden al die bedrijven ook 
een eigen beleid met betrekking tot het toepassen van 
leidingmaterialen en componenten. Hierdoor is de 
sector belast met leidingmaterialen, zoals grijs gietijzer 
en astbest cement, die niet meer voldoen aan de eisen 
die heden ten dage aan gasdistributienetten gesteld 
worden. 

Doordat de huidige netbeheerders afkomstig zijn uit de 
vroegere gemeentelijke gasbedrijven kende de sector 
geen overheidstoezicht op veiligheid. Voordat in 2004 
de kwaliteitsregulering in de Gaswet werd opgenomen, 
deden de netbeheerders vooral aan zelfregulering. De 
zelfregulering hield in dat ze actief participeerden in 
nationale en internationale normcommissies, waarin 
normen en richtlijnen werden opgesteld waaraan 
de netbeheerders zich vrijwillig hielden. Door de 
liberalisering werden de netbeheerders echter verplicht 
om efficiënter te gaan werken. Dit heeft tot resultaat 
gehad dat er bij de bedrijven een focus ontstond op 
efficiency en te weinig aandacht voor veiligheid. Naar 
aanleiding van verschillende ongevallen en inciden-
ten in Nederland en Belgie, heeft het Ministerie van 
Economische Zaken in oktober 2006 SodM aangewe-
zen als veiligheidstoezichthouder op de Gaswet. Deze 
toezichtfunctie deelt SodM met de Energiekamer van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa/EK), die 

5 Gastransport en 
     -distributie
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“Projectmatig 
 werken en 
 integraal toe-
 zicht werpen 
 vruchten af ” 

Het toezicht houden op duizenden kilometers gasleidingen is geen  
sinecure. “We zijn hier natuurlijk nog maar kort mee bezig. En voor de  
huidige netbeheerders was het ook nieuw, een toezichthouder van over-
heidswege. Daarnaast kampten de netbeheerders, die vaak ook leiding-
eigenaar zijn van de gasleidingen, ook nog met aanloopproblemen als 
gevolg van de fusies uit de 80’er en 90’er jaren. Door de fusies zijn uit 
ongeveer 150 kleine nutsbedrijfjes 8 grote bedrijven overgebleven.”  
Volgens Rob kent de fusiegolf ook een keerzijde. “Het gevolg van de 
fusiegolf is dat er ook circa 150 verschillende datasystemen samengevoegd 
moesten worden. Er zijn nog veel witte plekken in de gegevensbestanden 
en het is lastig voor SodM om systeemtoezicht uit te voeren op basis  
van gefragmenteerde data. Wij willen bijvoorbeeld exact weten waar de  
leidingen liggen en wat hun staat is. Daar komen we echter maar moei- 
zaam achter. De voormalige distributiebedrijven hebben bovendien nooit 
onder toezicht van de overheid gestaan. We moesten dus eerst even aan 
elkaar wennen, om het zo maar te zeggen. Het is nog steeds niet helemaal 
voor elkaar, maar er wordt hard gewerkt aan de implementatie van een 
integraal veiligheidbeheersysteem.” Een vergelijking maken met de olie-  
en gas-ondernemingen vindt het Hoofd Engineering niet reëel. “Het is  
logisch dat die al veel volwassener zijn. Met name dankzij hun interna-
tionale oriëntatie zijn zij nu eenmaal makkelijker te bewegen om snel  
en adequaat veiligheidbeheerssystemen te introduceren, zoals dat na de 
Piper Alpha ramp gebeurde.”

Het vernieuwde toezicht op de olie- en gasmaatschappijen heeft volgens 
Rob duidelijk concreet gestalte gekregen. “Vele jaren terug kon het voor-
komen dat de ene inspecteur op maandag bij de NAM ging inspecteren, 
terwijl een dag later een collega-inspecteur op dezelfde locatie langs ging. 
Omdat we dat niet professioneel vonden, introduceerden we de groeps-
inspectie.” Bij zo’n groepsinspectie gingen vier of vijf inspecteurs van  
verschillende disciplines, vergezeld door medewerkers van de NAM, een 
hele dag op pad. “Zo zaten we soms met meer dan 10 man in de vertrekhal 
op Schiphol-Oost op de grootste helikopter van de NAM te wachten.  
Of,” vertelt Rob met glimmende ogen, “we reden bij groepsinspecties  
naar landlocaties in een colonne van zeven of acht auto’s van locatie  
naar locatie. Alhoewel deze manier van werken gezellig was, doen we  
dat soort groepsinspecties al jaren niet meer. Het is vervangen door  
integraal toezicht en een meer projectmatige manier van werken.”  
De nieuwe manier van werken behoefde geen uitgebreide herscholing  
van de medewerkers volgens Rob. “Door projectmatig te werken en een 
uitgekiend kennismanagementsysteem te hanteren, waarin kennis met 
elkaar delen centraal staat, viel dat wel mee.” 

Rob Hendriks
Hoofd 
Engineering
 “Het buisleidingdossier was vóór 2005 beleidsmatig onder-
gebracht bij EZ en voor een deel bij V&W. Overigens betreft het 
hier alle transportpijpleidingen voor gevaarlijke stoffen,” weet 
Hoofd Engineering Rob Hendriks. “Naar aanleiding van de 
ramp in de Belgische plaats Gellingen in 2004, waarbij veel 
doden en gewonden vielen, werd onderzoek gedaan naar de 
vraag of zo’n ramp in Nederland ook kon gebeuren. Het ant-
woord was ja en er moest volgens de onderzoekers ondermeer 
een onafhankelijke toezichthouder op de gasdistributielei-
dingen komen. Mede gelet op de extreme veiligheidsaspecten 
werd daarnaast aanbevolen om het buisleiding-dossier bij 
VROM onder te brengen. Omdat vervolgens in de praktijk bleek 
dat EZ toch minder affiniteit had met het dossier, is het in 2005 
overgegaan naar VROM. Voor het toezicht op de veiligheid 
van  pijpleidingen voor gastransport werd SodM aangewezen, 
omdat onze dienst reeds kennis en ervaring had met olie- en 
gasproductieleidingen die onder de mijnbouwwet vallen en 
waarop ook toezicht werd gehouden. Vanaf 2006 houden wij 
dus niet alleen toezicht op de mijnbouw-productieleidingen, 
maar ook op de veiligheid van de gastransportleidingen, 
vallend onder de gaswet.”

  Interview
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en het functioneren van SodM door te lichten en met 
de Cullen-aanbevelingen in het achterhoofd aanbeve-
lingen te doen over strategie en structuur van SodM  
in de toekomst. 

Op basis van de aanbevelingen van Cullen en Hale  
werd de nieuwe strategie als volgt (op hoofdlijnen) 
vastgesteld:
•  toezien op de zorgsystemen, zoals op de aanwezig-

heid, werking en effectiviteit ervan, door enerzijds 
beoordeling van de ‘controls’ die de ondernemingen 
zelf hanteren en anderzijds in het veld na te gaan of de 
‘afspraken’ als zodanig worden nageleefd. Dit leidde 
tot de introductie van een aantal nieuwe ‘toezicht- 
instrumenten’, zoals het beoordelen van zorgsyste-
men, bedrijfsinterne audits en safetycases, evenals  
het zelf audits uitvoeren en projectmatige inspecties. 
Dit toezicht wordt nu ‘systeemtoezicht’ genoemd;

•  bij de inrichting van dit toezicht focussen op de echte 
risico’s en waar mogelijk deze integraal bekijken;

•  de ondernemingen moesten hun zorgsystemen 
zodanig inrichten dat deze afgestemd zijn op de eigen 
bedrijfsprocessen. Dit betekende voor het toezicht 
van SodM dat zij dat stimuleert en ondersteunt;

•  actief meewerken aan het creëren van een goed  
juridisch kader: zoveel mogelijk doelstellende regel-
geving en alleen daar waar een noodzaak én draagvlak 
is, voorschrijvende regelgeving;

•  nauwer en effectiever samenwerken met andere  
instanties die beschikken over expertise, die SodM  
zelf niet heeft. Ook een grotere openheid naar derden 
betrachten en koesteren zoals naar brancheorgani-
saties, vakbonden en milieuorganisaties;

•  het introduceren, opbouwen en onderhouden van 
een eigen bedrijfsvoeringsysteem op basis van ISO 
9000-2000 dat dwingt tot het continue verbeteren  
van het eigen functioneren;

•  nieuwe beschikbaar komende ICT middelen optimaal 
benutten om deze nieuwe strategie te ondersteunen, 
zowel bij het naar ‘boven halen’ van management- 
informatie als bij het informeren van en communi-
ceren met de relevante partijen binnen en buiten de 
dienst.

SodM is hiermee onder leiding van de nieuwe Inspec-
teur-generaal drs. A.K. van der Tuin, die inmiddels in 
1993 de heer Ockeloen was opgevolgd, voortvarend aan 
de slag gegaan. 

6 2  Cultuur

Om de hierboven beschreven strategie te kunnen reali-
seren was er ook een verandering in de cultuur nodig. 
Systeemtoezicht vereist onder andere vertrouwen van 
de toezichthouder in de toezichtgenieter. Dit uit zich in 
twee verschillende dimensies: 
•  vertrouwen dat de verantwoordelijken in de industrie 

mensen zijn die zich in principe aan de regels willen 
houden en hun ‘license to operate’ graag willen 
behouden;

•  accepteren dat de individuele ondernemingen meer 
kennis hebben en daardoor beter in staat zijn (dan 
SodM) om hun organisatie adequaat en maatschap-
pelijk verantwoord te laten werken, mede met behulp 
van door hen zelf geïmplementeerde eigen zorg-
systemen. 

Beide aspecten hebben nogal wat gevraagd van de 
medewerkers. Vooral diegenen die al lang bij SodM 
werkten en hun eigen beeld van de werkelijkheid reeds 
lang hadden gevormd, moesten leren inzien dat er vele 
wegen naar Rome leiden en dat er niet één per definitie 
de beste is. Dit was er de oorzaak van dat deze omslag 
enige jaren heeft geduurd. Positieve ervaringen opge-
daan elders in de organisatie hielpen hierbij, evenals 
het natuurlijk verloop van het personeelsbestand. In 
het bijzonder de cursus zorgsystemen, door professor 
Hale georganiseerd, heeft menig vooroordeel kunnen 
elimineren en paradigma’s doen veranderen. 
Een andere voorwaarde om de strategie te laten slagen 
was dat er zakelijker gewerkt moest worden  op basis 
van samenhangende plannen, afgesproken procedures 
en op projectmatige leest. Zowel voor het projectmatig 
werken, als voor het auditen én voor het slim en effec-
tief omgaan met de tijd, zijn dienstbrede opleidingen 
georganiseerd. Een derde voorwaarde was het transpa-
rant maken van wat we doen, hoe we het doen, wat de 
effecten zijn en wat het gekost heeft. De inspecteurs 
moesten eraan wennen om van iedere inspectie een 
rapport te maken en een formele brief op te stellen aan 
de directeur van de onderneming met de bevindingen. 
Op deze wijze werd de onderneming in staat gesteld 
zijn zorgsysteem te corrigeren. Bij het uitblijven van 
adequate maatregelen moest een sanctie worden aan-
gezegd of  in het geval van overtredingen, opgelegd.
De vierde voorwaarde heeft betrekking op de relaties 
met brancheorganisaties, vakbonden en milieuorga-
nisaties. Deze moesten structureel van aard worden 
en SodM moest leren alle voor deze partijen relevante 

Ook op dit gebied hebben zich veel ontwikkelingen 
voorgedaan de afgelopen 25 jaar. De belangrijkste 
worden hieronder toegelicht in de paragrafen strategie, 
cultuur, structuur en personele ontwikkelingen.

6 1  Strategie

Het jaar 1988 was een belangrijk jaar voor de toekomst 
van de dienst. In één jaar tijd deden zich drie grote 
ongevallen voor in de olie-industrie. De eerste was  
de brand op het Enchova platform voor de kust van  
Brazilië. Deze brand kon pas na een maand onder 
controle worden gebracht. Hierbij waren gelukkig geen 
slachtoffers te betreuren. Het tweede (en ernstigste) 
ongeval was de explosie op en het afbranden van het 
Piper-Alpha platform in de UK. Hierbij kwamen 167 
mensen om het leven. Het derde ongeval was de blow-
out op de drijvende boorinstallatie Ocean-Odyssey,  
ook in de UK, waarbij op één na iedereen zich op tijd  
in veiligheid kon brengen.

De pers en het parlement waren zeer nieuwsgierig naar 
de mening van de minister van EZ en de toenmalige 
Inspecteur-generaal ir. G. Ockeloen of zo’n ramp ook 
in Nederland kon gebeuren. Het antwoord dat hierop 
gegeven werd luidde: “de Nederlandse platformen zijn 
vele malen kleiner, eenvoudiger en ruimer van opzet, 
waardoor de risico’s kleiner en gemakkelijker beheers-
baar zijn. Ook het aantal blootgestelde werknemers is 
aanzienlijk kleiner. Desalniettemin moeten wij ook zo 
goed en snel mogelijk leren van de lessen die uit deze 
ramp getrokken zullen worden.”

In november 1990 kwam het rapport uit van de com- 
missie Cullen die het Piper-Alpha ongeval had onder-
zocht. Dit rapport bevatte 106 concrete aanbevelingen 
om te komen tot een verbetering van zowel de zorg 
voor veiligheid door de ondernemingen als van de  
kwaliteit van de regelgeving en het toezicht door de 
overheid. Elders in dit boek is reeds beschreven hoe 
hierna met de aanbevelingen is omgegaan in Neder-
land. In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op wat 
deze aanbevelingen voor het functioneren van SodM  
in de toekomst zouden betekenen.

Voordat SodM haar nieuwe strategie bepaalde, was 
professor Andrew Hale (hoogleraar Veiligheidskunde 
aan de TU Delft) gevraagd om de huidige organisatie 

6 Organisatie en personeel     
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informatie met hen te delen. Niet alleen de positieve 
ontwikkelingen, maar ook de negatieve. Sinds 1996 
wordt er op kwartaalbasis overlegd met de branche-
organisaties (Nogepa, IADC en IRO) en vakbonden 
(Unie, FNV en CNV). Milieuorganisaties zijn meerdere 
malen benaderd om mee te doen aan dit overleg, maar 
hebben dit tot op heden helaas afgewezen. Bij deze  
onderwerpen is de samenwerking tussen de dienst-
leiding en de medezeggenschap (eerst de dienstcom-
missie en vanaf 1997 de ondernemingsraad) cruciaal 
geweest voor het realiseren van de noodzakelijke 
veranderingen. Steeds is door alle partijen gezocht 
naar constructieve inbreng in de discussies. Ook bij 
de ondernemingen zelf moesten grote veranderingen 
plaatsvinden. Ook daar kon dit niet van de ene op de 
andere dag worden gerealiseerd. Het bleek een proces 
van lange adem te zijn.

6 3  Structuur

“Structuur is geen doel op zich” wordt altijd door orga-
nisatieadviseurs geroepen. “Zij is als de intendance, 
zij volgt”. Sinds 1985 zijn er nogal wat reorganisaties 
geweest. Vaak met als doel om de nieuwe strategie  
beter verankerd te krijgen. De belangrijkste reorgani-
satie voor het welslagen van de strategie was die 
van 2000. De doelstelling van die reorganisatie was 
drieledig:

6 4  Positionering

In 1995 kreeg een commissie onder leiding van de heer 
ir. H. van Engelshoven opdracht van de Directeur-gene-
raal Energie om te onderzoeken of de Rijks Geologische 
Dienst (RGD) niet kon samengaan met, of opgaan in de 
TNO organisatie (diepe ondergrond). De conclusie van 
de commissie bevestigde dit idee, en ging zelfs zover 
dat zij voorstelde om ook SodM bij deze fusie te betrek-
ken. Om de haalbaarheid van deze laatste suggestie 
verder te onderzoeken werd de commissie uitgebreid 
met de Inspecteur-generaal, de heer drs. A.K. van der 
Tuin, en zijn plaatsvervanger, de heer J.W. de Jong M. 
Eng. (de huidige Inspecteur-generaal). Het resultaat 
van dit onderzoek was dat het geen goed idee bleek om 
een toezichthoudende rijksinspectiedienst onderdeel 
te maken van een groot kenniscentrum als TNO. Een 
nauwere samenwerking tussen SodM en de nieuwe  
gefuseerde TNO organisatie zou evenwel grote voor-
delen kunnen bieden. Tijdens het fusieproces van de 
RGD en TNO heeft de heer van der Tuin naast zijn eigen 
functie, ongeveer een half jaar tevens de functie van 
directeur RGD uitgeoefend, totdat de fusie een feit was. 

In de nota ‘Vernieuwend Toezicht’ van 2006 werd  
gesproken over het bundelen van rijkstoezicht op de 
grote risicovolle bedrijven. Daarbij werd gedacht aan 
SodM, de VROM inspectie (VI) en de Arbeidsinspectie 
(AI). Dit is door deze drie organisaties verder onder-
zocht. De AI wilde daar de provincies bij betrekken. 
Toen deze daar niet aan mee wilden werken, haakte de 
AI af. SodM en VI hebben toen nog in 2009 onderzocht 
of zij dan samen verder zouden moeten gaan. De voor-
delen bleken voornamelijk strategisch van aard. De 
grotere afstand tot EZ (als belangrijkste opdrachtgever), 
de verwachte afname in flexibiliteit en de potentieel 
hogere kosten waren de overwegingen voor de minister 
van EZ om dit traject niet door te zetten. 

•  het in overeenstemming brengen van de eigen orga-
nisatie met de mijnbouwkundige processen waarop 
toezicht moet worden gehouden;

•  het zoveel mogelijk in de lijn (afdelingen) brengen 
van de werkzaamheden van de dienst;

•  het versterken en verbeteren van het management op 
de onderscheiden niveaus.

Hierbij werd de indeling van de organisatie op basis 
van kennisdisciplines losgelaten en ontstonden er 
afdelingen die elk verantwoordelijk waren voor twee à 
drie mijnbouwkundige processen, die bij de onderne-
mingen plaatsvinden.

De kleine reorganisatie die in 2010 wordt gerealiseerd, 
verfijnt het model door alle ondersteunende mede- 
werkers, die voor het grootste gedeelte van hun tijd  
met de primaire processen van de dienst bezig zijn, 
ook in de primaire afdelingen te plaatsen. Daarnaast 
worden alle medewerkers die zich met beschikkingen 
of adviezen bezig houden, gecentraliseerd bij de afde-
ling Geo-engineering. Hiermee wordt deze afdeling 
ongeveer even groot als de twee andere afdelingen.

De twee onderstaande plaatjes maken het resultaat van 
deze reorganisaties visueel:

6 5  Personele ontwikkelingen

6 5.1  Formatie

Bezuinigingsoperaties, ’grote efficiency operaties’ en de 
’taakstellingen’ van de kabinetten Balkenende kwamen 
allen in wezen op hetzelfde neer: met minder mensen 
meer doen. Sinds 1985 zijn er diverse van deze operaties 
geweest en bijgaande figuur geeft het verloop van de 
formatie van SodM door de jaren heen weer.

 

In 1992 kreeg SodM er twee extra medewerkers bij om 
de aanbevelingen van Cullen op te volgen. In 1996 
volgde een uitbreiding met twee medewerkers, zodat 
voldoende aandacht gegeven kon worden  aan het  
aspect doelmatige winning en SodM bovendien een 
meer leeftijdsbewust personeelsbeleid kon voeren. 
Gedurende de daaropvolgende tien jaar werden als  
gevolg van hierboven genoemde rijksbrede bezuinig-
ingen én de overdracht van de ICT functie aan de  
directie I&A van EZ tien functies ingeleverd. In 2006 
werd SodM aangewezen om toezicht te houden op  
de technische integriteit van de gastransport- en gas-
distributienetwerken op basis van de gaswet. Daarvoor 
kreeg de dienst in 2007 negen extra posities. Tegelijker-
tijd ging de taakstelling van het kabinet Balkenende IV 
in, waarbij de dienst in de periode 2007 tot en met 2011 
6,5 posities moest inleveren. De jaren 2008 en 2009 zijn 
extreem drukke jaren geweest. Veel nieuwe, onervaren 
operators meldden zich in Nederland om activiteiten te 
gaan verrichten, vaak op de plaatsen waar de bestaande 
maatschappijen vergunningen hadden teruggegeven. 
Bij de aanvragen voor geothermische boringen deed 
zich een ongekende hausse voor. Last but not least 
bleek de beheersing van risico’s bij de gasdistributie- 
bedrijven minder in de managementsystemen gewor-
teld te zijn dan van tevoren was aangenomen. 
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Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de 
Inspecteur-generaal, de heer J.W. de Jong, M.Eng., die 
in 2003 de heer drs. A.K. van der Tuin was opgevolgd, 
de departementsleiding verzocht om extra medewer-
kers te mogen aannemen. Dat verzoek werd voor een 
groot gedeelte ingewilligd. Gesaldeerd met drie extra 
posities ten behoeve van de introductie van de nieuwe 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is 
de formatiesterkte op 21 april 2010 57 fte’s.

6 5.2  Koninklijke onderscheidingen

In de afgelopen 25 jaar zijn vier medewerkers van  
SodM koninklijk onderscheiden. De onderscheidingen 
worden door de dienst niet alleen als een erkenning van 
de betreffende individuen beschouwd, maar toch ook 
als waardering van de dienst als geheel. In 1991 kreeg 
het hoofd Nieuwbouw, de heer ing. G. Schydlowski uit 
handen van de Inspecteur-generaal een Koninklijke 
onderscheiding (Officier van Oranje Nassau) voor zijn 
belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke acceptatie 
van de delfstofwinning in Nederland. In 1992 ontving de 
Inspecteur-generaal, de heer ir. G. Ockeloen uit handen 
van de toenmalige Secretaris-generaal van EZ, de heer 
mr. L.A. Geelhoed, een Koninklijke onderscheiding  
(Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw) voor al 
zijn inspanningen ten behoeve van de veiligheid in  
de industrie. De heer ir. J.J.E. Pöttgens ontving bij zijn  
pensionering in 2001, uit handen van de Secretaris- 
generaal van EZ, de heer drs. J.W. Oosterwijk, een  
Koninklijke onderscheiding (Ridder in de orde van  
Oranje Nassau) als erkenning van zijn grote inzet en  
bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van de  
kennis op het gebied van bodembewegingen door  
delfstofwinning en voor zijn belangrijke rol bij de  
goede afwikkeling van mijnschade na de sluiting van  
de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. In 2003 kreeg  
de Inspecteur-generaal drs. A.K. van der Tuin bij zijn  
pensionering uit handen van de toenmalige Secretaris-
generaal van EZ, de heer drs. J.W. Oosterwijk, een  
Koninklijke onderscheiding (Ridder in de orde van  
Oranje Nassau) als waardering voor zijn inzet bij het 
veiliger en schoner maken van de delfstofwinning in 
Nederland.
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Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
(Dries Zwikker) Eemskanaal /8/ en Boorbeitel /35/; 
Artist impression Geologische doorsnede gasveld  
Groningen /9/ (Bert Vennik) Boortoren Compact /14/;  
Artist impression schuin boren /15/; K14 (Sky- Pictures) 
/22/; (Hans Banus) UGS grond /42/ en SKID /52/;  
Duurzaam energieverbruik /43/; Waterpasmeting /45/

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. 
(Sander Koenen) K12-B platform /13/; (Sander Floore )
G17d-AP processing platform /17/; (Flying Focus) L10-A
complex /25/ en Atlantic Explorer seismic vessel /49/;
(Kick Smeets) CO2 injectie unit K12-B platform /37/;
(Frits van der Wilt) Heli deck G17d-A platform /37/

Wintershall Holding GmbH 
(Thomas Rosenthal) Leidingen gascompressoren van
platform F16-A /18/, Export riser van platform F16-A /19/
en Platform F16-A gezien vanuit een helicopter (CHC
AW139) /33/; (Foto Honing) Platform K18 Kotter met
twee drilling rigs; de Noble Lynda Bossler (links
op foto) en de Noble Al White (rechts op foto) /50/
en Well testing platform E18-A de Noble Lynda /40/;
(The WAT Group) Containers op Supply Vessel /16/; 
Central Control Room (CCR) Den Helder /29/

Enexis B.V. 
Aanleg HD-leiding Enschede-Epe /11/, /55/

Frisia Zout B.V. 
(Gert Gort) De zouthal /9/

Staatstoezicht op de Mijnen 
(Mladen Sučić) Portretfoto’s
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