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Sluiten van mijnbouwwerken en verwijderen van
mijnbouwinstallaties
In de Mijnbouwwet- en regelgeving wordt het proces ‘verlaten’ opgesplitst in twee onderdelen:
A. het sluiten van mijnbouwwerken (op land) en
B. het verwijderen van mijnbouwinstallaties (op zee).
Voor zowel het sluiten als het verwijderen dient een plan (van aanpak) bij het Ministerie van
Economische Zaken ter instemming te worden ingediend.
Het proces ‘sluiten’ wordt als afgerond beschouwd nadat is aangetoond dat de locatie in de
oorspronkelijke staat is teruggebracht of anderszins aan de eigenaar is overgedragen.
Het proces ‘verwijderen’ is beëindigd met de officiële (schriftelijke) melding door de mijnonderneming
van de fysieke verwijdering.

A. Regels over het buiten gebruik stellen van mijnbouwwerken (land)
Artikel 39 en 40 van het Mijnbouwbesluit regelt de termijnen en vereisten van het sluitingsplan.
Artikel 40
1. Het sluitingsplan bevat ten minste:
a. een beschrijving van de wijze waarop bij het mijnbouwwerk behorend materiaal zal
worden afgevoerd;
b. een beschrijving van op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en de bestemming
ervan;
c. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen ter voorkoming van schade;
d. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het
mijnbouwwerk is opgericht zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen;
e. voor zover onderdeel d niet mogelijk is: een beschrijving van de toestand waarin het
mijnbouwwerk wordt achtergelaten en, voor zover van toepassing, de bestemming ervan;
f. het tijdstip waarop met de beschreven werkzaamheden wordt aangevangen en waarop
deze worden beëindigd, en
g. het beoogde tijdstip van de sluiting.
2. Zodra de uitvoerder een mijnbouwwerk, geheel of gedeeltelijk, buiten gebruik heeft gesteld, doet
hij hiervan melding aan de inspecteur-generaal der mijnen.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het sluitingplan.
B. Het buiten gebruik stellen en verwijderen van mijnbouwinstallaties die boven
oppervlaktewater uitsteken (zee)
Artikel 60 en 61 van het Mijnbouwbesluit regelt de termijnen en vereisten voor het
verwijderingsplan
Artikel 61
1. Het verwijderingsplan bevat ten minste een beschrijving van:
a. de wijze waarop het verwijderen van de mijnbouwinstallatie en van schroot en ander
materiaal als bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de wet plaats zal vinden;
b. de wijze waarop zal worden aangetoond dat de plaats waarop de mijnbouwinstallatie op
de zeebodem stond vrij van schroot en ander materiaal is;
c. de wijze waarop de mijnbouwinstallatie en het schroot en ander materiaal zal worden
afgevoerd;
d. de eindbestemming van de mijnbouwinstallatie, de onderdelen ervan en schroot en ander
materiaal, en
e. de op de mijnbouwinstallatie aanwezige afvalstoffen en andere stoffen en de
eindbestemming daarvan.
2. Voorts omvat het verwijderingsplan gegevens omtrent de tijdstippen waarop de in de onderdelen a
tot en met e bedoelde onderdelen van het plan worden uitgevoerd.
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3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het verwijderingsplan.
Naast het Mijnbouwbesluit is op het proces ‘verlaten’ ook de Arbeidsomstandighedenwet- en
regelgeving van toepassing. Artikel 3.8, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenregeling bepaalt dat een
addendum op het veiligheid & gezondheid (VG) document bij SodM moet worden ingediend.
Tijdens sluitings- of verwijderingswerkzaamheden zal SodM op voor de werkzaamheden relevante
aspecten inspecties uitvoeren.
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