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Afliandeling inspectiebezoek terminal Delfzijl en enkele quicklook-inspecties
Geachte heer
In het kader van het inspectieproject "Hoeveellieidsmetingen" heeft op 5 maart 2008
de heer
hoofdinspecteur bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), een inspectie
uitgevoerd op het mijnbouw\verk "Delfzijl tankenpark". In het kader van deze inspectie is
gesproken met dhr.
Teamleider metering maintenance and calibration (EPE-P-SP).
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
hoeveelheidsmetingen werd voldaan.
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De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- Naleving artikel 35 Mijnbouwbesluit;
- Naleving Metrologiewetgevmg inzake vloeistofnieting;
- Kwaliteitsborging vergunningverlatende metingen hoeveelheden delfstof ;
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Tijdens de inspectie is vastgesteld dat aan aitikel 35 van het Mijnbouwbesluit wordt voldaan.
De uitgaande meting voor de bootverlading (tankmeting) voldoet aiui het gestelde in de
Metrologiewet.
Vastgesteld is dat reeds tvvee van de vijf meetstraten, waarbij tankwagens hun lading lossen,
zijn omgebouwd om te voldoen aan het gestelde in de Metrologiewetgeving. Na ombouw
dienen alle meetstraten nog te worden gecertificeerd door NMI-Certin conform de eisen van
de 'Metrologiewet'. de nieuwe meetstraten zijn voorzien van de mogelijkheid om de
primaire meetelemeiiten in situte kaHbreren door een geaccrediteerd kalibratie instituut. Ik
verzoek u mij binnen vier weken een planningsschema toe te zenden van de ombouw van de
overige meetstraten en een overzicht van de wijze waarop in de toekomst de
kwaliteitsborging van deze inkomende metingen wordt gegarandeerd.
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Telefoon (070) 395 85 00

2273 XZ VOORBURG

Telefax (070) 395 65 55
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Veaoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerit te vermelden
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Gedurende 2007/2008 wordt het inspectieproject hoeveelheidsmetingen bij verschillende
mijnondememingen uitgevoerd. Wij zullen onze bevindingen opnemen in een eindrapport
dat te zijner tijd aan u zal worden gecommuniceerd.
Tevens is bij een aantal mijnbouwwerken een zogenaamde "Quick-look inspecHe"
uitgevoerd. Bijlage 1 geeft de namen van deze lokahes. Deze inspecties geven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Indien u schriftelijk wenst te reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van deze
briefte vennelden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in verbinding stellen met
de in de brief vermelde contactpersoon.
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Bijlage 1
Overzicht van op 5 maart 2008 bezochte lokaties waar een Quick-look inspectie is uitgevoerd.
Uiterburen KNP
Uiterburen SCR
JodenkerkhofKNP
Uiterbuursterveen KNP
Overschild KNP
Siddeburen KNP
Scheemderzwaag KNP
Scheemderzwaag SCR

