
IV
.4. Ministerie van Economische Zaken

Aan

Nederlands Instituut voor Toegepaste
Geowetenschappen TNO, adviesgroep EZ
t.a.v. de heer
Postbus 800015
3508 TAUTRECHT

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

5 AP 2005 EIEP/5022579 3
(

Onderwerp

aanvragen winningsvergunning Papekop

Geachte heer

Hierbij zend ik u
- de aanvraag winningsvergunning Papekop van Northem Petroleum, gedateerd 11

november 2004,
- het addendum bij aanvraag van Northern Petroleum, gedateerd 6 april 2005, en
- de concurrerende aanvraag van Smart Energy Solutions, gedateerd 12 april 2005.

Onder verwijzing naar uw offerte van 14 februari 2005, kenmerk AGE 05-10.015,
betreffende onderdeel E van het werkplan 2005, verzoek ik u over deze aanvragen advies
uit te brengen, in het bijzonder over

- de geologische onderbouwing,
- de aanwezige reserves en
- de winbaarheid ervan.

Met betrekking tot het tijdschema voor advisering zullen wij nader mondeling
overleggen.
Met vriendelijke groet,

directie Energieproductie

Rezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixiaan 5 (070) (070)

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door
Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81

Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl

2500 EC s-Gravenhage Website www.minez.ni Verzoeke b(j beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
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Confidential 

Northern Petroleum (NL) B. V. 
Mechelsestraat 23 

2587 XW Den Haag 
The Netherlands 

Tel [44] 020 7743 6080, 
Fax[44I 020 7743 608: 
e mail info@northpet.c6m 

 
Directot General for Competition & Energy 
Mmistty of Economic Affaus 
Pnnses Beatnxlaan 5 7 
2270AA Voorburg 
The Netherlands 

Onderwerp Papekop Vergunnmg 

^^1 

6 apnl 2005 

Geachte heet  

ILerbi) ontvangt u twee kopieën van ons aanvvdlend document inzake de 
winmngsvergutmingsaanvraag voor het Papekop veld 

Een Nederlandse vertaling van de tekbt zal volgen 

We kijken uit naat onze vergadering van volgende week 

Met viiendehjke groeten 
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Papekop Production Licence 

Supplementary AppKcation 
Document 

6* Apnl 2005 Papekop UCL ice Applic-ïtioii 
Northern Petroleum 0 
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1 Summary 

2 Papekop Licence 
2 1 Type of Licence 

2 2 Location, Area and Co ordmates 
 

2 3 Apphcants and Operator 

3 Papekop Field 
3 1 Papekop Field 3D Seismic Interpretation 
The 3D seisimc mterpretation (figures 3 1 1 and 312) has sigmficandy changed the view 
of the field stmcture compared to ZD seistmc (figure 313) Rather than the field being 
comprised of several fault blocks the field is now considered to be much simpler and a 
smgle stmcture 

The Papekop 1 well was dolled on a structure mapped usmg mid 1980s vmtagc 2D 
seismic data After the well in 1995 N A M acquired a 3D survey over an area which 
extended over the discovery Northem has acquired i l l the 2D and 3D data and i 
comparison between the 2D Ime through die Papekop 1 well and an equivalent Ime 
through the 3D seismic volume (figures 3 1 4 and 315) shows how the 3D data is of far 
better quahty than the 2D 

6 Apnl 2005 l̂ ap kop 1 ce ice Applicatie n 
Northern Petroleum 2 
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Usmg this gready improved dataset Northern has been able to carry out a detailed 
mterpretation over the Papekop stmcture and generate a new depth stmcture map for 
each of the two reserv oir sections encountered m the well, the Rotsandstem (RNRO) and 
the Buntsandstem (RBSS) Key horizons have been identified by tymg the well using a 
synthetic seismogram generated from the well data The horizons that have been picked 
are as follows 

•  
•  
•  
• ) 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3 2 Papekop 1 Petrophysical Review 
 

 
 
 

 below 
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RNRO RBSS 
P I P2 P3 PI P2 P3 

NIG Frac       
Por %       
SH %       
GOC m TVD NAP       
OWC m TVD NAP       

3 3 Papekop Volmnetnc Estimates 
Northem Petroleum stmctural maps uncertamty analysis and petrophysical results have 
been mcorporated mto a Monte Carlo analysis of m place volumes ind summarised 
below Stmctural uncertamties have been estimated as+/ 10% 

RNRO RBSS 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 

GRVgas MIn m3       
GRVoil MIn m3       
GIIP 10^̂ 9013       
STOIIP 10'^6m3       
GRV=Gross Rock Volume PI = 9 0 / probability 72 = 5 0 / probability P3 = 10°/ probability 

TOTAL 
PI P2 P3 

GIIP lO'^gmS    
STOIIP 10'^6m3    

4 Papekop Development 

4 1 Pre Full Field Development 

6 h Apnl 2005 
Northern Petroleum 
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4 2 Base Case FuU Field Development Plan 

A course grid simulation model has been used to estimate reserves and estabksh an 
efficient and economic base case development In summary the base case mcludes the 
foUowmg assumptions 
- 

- 

- 

- 

 
 
 

 

TOTAL 

PI P2 P3 

Gas Reserves 10'^9m3    

Oil Reserves 10'^6m3    

4 3 Full Field Development Plan Sensitivities 
 
 

 

4 31 Full Field Development with Water Injection 
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4 3 2 Full Field Development with Gas Re injection 

-

-

5 Environmental Impact Assessment Requirements 

-

-

-

-
-
-

6 References 
Reference 1 Papekop Production Licence Apphcation 11* November 2004 NP 

Netherlands Limited 

6 *• Apnl 2005 Papekop I icence Application 
Northem Petroleum 6 
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Figure 311 3D Seismic  

6 !> April 2005 
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Figure 312 3D Seismic  

6 Apol 2005 
Northern Petroleum 
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Figure 313 2D Seismic  

6* Apnl 2005 
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Figure 314 2 D  

ö"- Apnl 2005 
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Figure 315 Seismic line  
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Figure 3 2 Papekop-1 Petrophysical Evaluation 

6  p l 0 5 
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Figure 4 21 Base Case Forecast - PI Reserves 
Capital Costs Operating 

Year Oil Gas Water Wells Facilities Cost 
m3 MMm3 m3 €mln 1 €niln €mln 

Budget Level Costs Estimates ( + / 40%) 

Ö* April 2005 
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Figure 4 2 2 Base Case Forecast - P2 Reserves 
Capital Costs Operating 

Year Oil Gas Water Wells Facilities Cost 
m3 MMm3 m3 €nnln €mln 

Budget Level Costs Estimates (+/ 40%) 

6 h Apnl 2005 
Northern Petroleum 14 
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Figure 4 2 3 Base Case Forecast - P3 Reserves 
Capital Costs Operating 

Year Oil Gas Water Wells Facilities Cost 
m3 MMm3 m3 €inln €mln €mln 

Budget Level Costs Estimates (+/ 40%) 

6 ' Apnl 2005 
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Figure 4 31 Water Injection Case - P2 Reserves 

Year Oil Gas Water 
Capital Costs 

Wells Facilities 
Operating 

Cost Year 
3 m3 €mln 1 €mln 
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Figure 4 3 2 Gas Re-in)ection Case - P2 Reserves 
Year Oil 

m3 
Gas 

MMm3 
Water 

m3 

Capital 
Wells 

Costs 
Facilities 

Operating 
Cost 
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Papekop Production Licence 
Application 

Text Amendment 
6̂^ April 2005 

11 h November 2004 | 
Northem Petroleum Papekop Ijcence Appheatio 
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Annex 2 Production Test summary and Interpretation 

11 h November 2004 
Northern Pétrole m Papekop Licence Apphc non 



De Minister van Economische Zaken
Pia: de heer Drs.
Directeur Energieproductie
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK DEN HAAG

Geachte heer De Groot,

VERTROUWELIJK

Wij hebben het genoegen u bij deze onze aanvraag voor een winningsvergunning betreffende
het Papekop veld aan te bieden, in viervoud en op CD-ROM.

Smart Energy Solutions (SES) is een gezamenlijke Nederlandse onderneming van Spyker
Energy en SGPO (Smart Gas Pockets Opportunities).

SES heeft tot doelstelling om kleine, reeds aangetoonde, gasvoorkomens, die tot voor kort als
niet economisch winbaar beschouwd werden, tot ontginning te brengen op een winstgevende
en milieu vriendelijke wijze. Tevens beoogt SES bestaande met traditionele middelen
geëxploiteerde onrendabele gasvelden door vernieuwende oplossingen in stand te houden.
Niet alleen het leveren van gas speelt daarbij een rol, maar ook het ter plekke produceren van
elektriciteit; het zogenaamde verstromen.

De wijze waarop SES is gestructureerd, alsmede een omschrijving van haar kennis en
ervaring op het gebied van het winnen van koolwaterstoffen, is nader beschreven in de
bijgesloten aanvraag.

SES werkt op een unieke manier samen met haar, voornamelijk Nederlandse, toeleveranciers,
waardoor niet alleen uiterst efficiënt, maar ook zeer kosten gunstig geopereerd kan worden.
De traditionele scheiding tussen operator en toeleverancier is als het ware geslecht, hetgeen
creativiteit en innovatie ten goede komt. Ook in het kader van de werkgelegenheid
positieve gevolgen.

Smart Energy Solutioris BV
Bevelandseweg SOa
Postbus 1162
1700 BD HEERHUGOWA ARD

tel.: -4-31 72 5764130
fax: +31 725764131

KvK: 37117835
Bank: Van Lanschot 63.26.73.50g

LZZELIPZ

App2uq- —r’2

[oNEER1

11 april 2005

Onderwerp: Aanvraag winningsvergunning voor het gebied Papekop
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Smart Energy
St/ons

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) zijn wij betrokken c.q. initiatiefnemer
bij een aantal projecten:

- het in kaart brengen van geschikte “gaspockets” in Nederland, on- en offshore
- het combineren van verstromen met windenergie, zowel on- als offshore
- het verstromen van zuur gas, met name m.b.t. de milieu uitstoot
- het produceren van gecomprimeerd aardgas (CNG)

Indien u tijdens de beoordeling van deze aanvraag op vragen mocht stuiten, aarzel dan niet
om contact op te nemen met dhr. tel: 06- , e-mail @xs4all.nl.

We zien een positieve beoordeling omtrent onze aanvraag met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Smart Energy Solutions BV

Bijlage:
Aanvraag winningsvergunning
origineel, drie kopieën en CD-ROM

Sniati Energy Soluti ons BV
l3evelandseweg 80a
Postbus 1162
1700 BD HEERHUGOWAARD

tol.: ±31 72 5764130
fax: ±31725764131

KvK: 37117835
Bank: Van Lansdiot 63.26.73.508
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Ministerie van Economische Zaken

Aan

Energie Beheer Nederland BV.
t.a.v. de heer
Postbus 6500
6401 .111 HEERLEN

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

E/EP/5022579 3
15APR2005

Onderwerp

aanvragen winningsvergunning Papekop

Geachte heer ,

Hierbij zend ik u
- de aanvraag winningsvergunning Papekop van Northem Petroleum, gedateerd 11

november 2004,
- het addendum bij aanvraag van Northem Petroleum, gedateerd 6 april 2005, en
- de concurrerende aanvraag van Smart Energy Solutions, gedateerd 12 april 2005.

Met betrekking tot beide aanvragen verzoek ik u advies uit te brengen, in het bijzonder
over

- de economische winbaarheid van de reserves,
- de wenselijkheid van staatsdeelneming en
- de financiële robuustheid van de aanvragers.

Met betrekking tot het tijdschema voor advisering zal ik nader mondeling met u
overleggen.
Met vriendelijke groet,

directie Energieproductie

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixlaan 5 (070) (070)

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81

Postbu5 20101 Email ezpost@minez.nl

2500 EC s-Gravenhage Website wwwminez.nl Verzoeke hij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
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Ministerie van Economische Zaken

Aan

Staatstoezicht op de mijnen
t.a.v. de heer
Postbus 8
2270 AA VOORBURG

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n(

1 PP 2005 EIEP/5022579 3
(

Onderwerp

aanvragen winningsvergunning Papekop

Geachte heer

Hierbij zend ik u
- de aanvraag winningsvergunning Papekop van Northern Petroleum, gedateerd 11

november 2004,
- het addendum bij aanvraag van Northern Petroleum, gedateerd 6 april 2005, en
- de concurrerende aanvraag van Smart Energy Solutions, gedateerd 12 april 2005.

Met betrekking tot beide aanvragen verzoek ik u advies uit te brengen, in het bijzonder
over de technische capaciteiten van elk van de aanvragers om de voorziene
winningsaçtiviteit(en) 6p een verantwoorde wijze uit te voeren. Met de betrokken
aanvragers is wellicht nader overleg nodig. Over dit verder overleg en het tijdschema
voor advisering zal ik graag mondeling met u overleggen.
Met vriendelijke groet,

directie Energieproductie

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixiaan 5 (070) (070)

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81

Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl

2500 EC ‘s-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
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NPNetherlands B. V
Mechelsestraat 23

2587 XW Den Haag
The Netherlands

Tel [44] 020 7743 6080
Fax [44] 020 7743 6081

Director-General for Competition & Energy
Ministty of Economic Affaits
Prinses Beatrixiaan 5-7
P.O. Box 20101
227OAA Voorburg
The Netherlands

Subject: 20 Mai Vergadering

10Juni 2005

Geachte heer

Hierbij zend ik u verschillende brieven in naarvolging van onze vergadering dd 20 Mai.

Tevens verzoek ik u mij toe te zenden openbare informatie met betrekking tot de andere
aanvraag tot Papekop vergunning.

Met vriendelijke groeten,

t tr

2OJU\’5

LZE
Retro
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LIMinisterie van Economische Zaken

Aan
-.

NP Netherlands B.V.
Mechelsestraat 23
2587XW DENHAAG

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

E/EP 5040218 div
2 JU 2005
Onderwerp

Concurrende aanvraag Papekop

Geachte heer

Naar aanleiding van uw verzoek van 10juni 2005 om toezending van de openbare
informatie met betrekking tot de concurrerende aanvraag voor de winningsvergunning
Papekop zend ik u hierbij de gevraagde informatie.
Met vriendelijke groet,

directie Energieproductie

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixiaan 5 (070) (070)

-ioofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door

Bezuidenhoutseweg 30 Te(efax (070) 347 40 81

Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl

2500 EC s-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
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/Lj

Provincie Utrecht
t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT -

Ministerie van Economische Zaken

R

Onderwerp

Adviesaanvraag winningsvergunning Papekop

Ons kenmerk

E/EP/ 5056835

Billage(nl

div

Door Northern Petroleum (NL) Limited is op 11 november 2004 een aanvraag ingediend
(zie bijlage) voor een winningsvergunning voor het gebied Papekop. Op 6 april 2005 zijn
aanvullende documenten ontvangen. li de periode van 91 dagen na bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie is een concurrerende aanvraag ingediend door Smart
Energy Solutions (zie bijlage).
Ik verzoek u mij, conform artikel 16 van de Mijnbouwwet, advies uit te brengen over
beide verguriningaanvragen.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat bijgevoegde documentatie vertrouwelijk is.

Contactpersoon binnen de directie Energieproductie is mr. .

Met vriendelijke groet,

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 5

Doorkiesnummer

(070)

Telefax

(070)

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC s-Gravenhage

Telefoon 10701 379 89 11

Telefax 1070) 347 40 81

Email ezpost@minez.nl

Website www.minez.nl

Behandeld door

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden

Datum

06 SEP 2005
Uw kenmerk
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Ministerie van Economische Zakenli 7

Aan

Provincie Zuid Holland
t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90602
2509LP DEN HAAG

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)o 6 SEP 2005 E/EP/5056821 div

Onderwerp

Adviesaanvraag winningsvergunning Papekop

Door Northern Petroleum (NL) Limited is op 11 november 2004 een aanvraag ingediend(zie bijlage) voor een winningsvergunning voor het gebied Papekop. Op 6 april 2005 zijnaanvullende documenten ontvangen. In de periode van 91 dagen na bekendmaking in hetPublicatieblad van de Europese Unie is een concurrerende aanvraag ingediend door SmartEnergy Solutions (zie bijlage).
Ik verzoek u mij, conform artikel 16 van de Mij nbouwwet, advies uit te brengen overbeide vergunningaanvragen.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat bijgevoegde documentatie vertrouwelijk is.

Contactpersoon binnen de directie Energieproductie is mr.

Met vriendelijke groet,

directeiir Energieproductie

Bezoekadres
Doorkiesnummer TelefaxPrinses Beatrixlaan5 (070) (070)

Hoofdkantoor Telefoon (0701 379 89 11 Behandeld door
Bezuidenhoutseweg 30 Telefax 1070) 347 40 81
Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl
2500 EC ‘s-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
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Ministerie van Economische Zaken

Aan

Mijnraad
t.a.v. drs.
Postbus 20101
2500EC DENHAAG

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

SEP. 2005 E/EP/5059298 div.

Onderwerp

Aanvragen winningsvergunning Papekop

Northern Petroleum (NL) Limited (hiena: NP) heeft op 12 november 2004 een aanvraag
ingediend voor een winningsvergunning onder de benaming “Papekop”. De aanvraag is
op 11januari 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (nr. C.7) en
op 4 februari 2005 in de Staatscourant (nr. 28). Northem Petroleum Netherlands B.V.
(hierna NPN) heeft op 6 april 2005 een aanvulling op haar aanvraag ingediend. Binnen de
daarvoor geldende terniijn is een concurrerende aanvraag ingediend door Smart Energy
Solutions B.V. (hierna: SES).
De aanvragen van NP en SES zijn voorgelegd aan TNO-NITG (thans TNO Bouw en
Ondergrond), adviesgroep EZ, (hierna TNO), Energie Beheer Nederland (hierna EBN) en
Staatstoezicht op de mijnen (hierna Sodm).
NPN is in mei 2005 opgericht. NP is een kleine onafhankelijke oliemaatschappij,
gevestigd in Londen. NP heeft beperkte ervaring op het gebied van opsporing en winning
van delfstoffen. NP heeft onlangs met NAM afspraken gemaakt over overdracht van
opsporings- en winningsactiviteiten in de opsporingsvergunningen Schagen en Andel II
en de winningsvergunning Drenthe.
SES is een kleine, in Nederland gevestigde, onderneming zonder praktische ervaring op
het gebied van opsporing- en winningsactiviteiten van delfstoffen. SES is op 19 mei 2005
opgericht.
De plannen van NP en SES zijn wezenlijk verschillend:

- NP is van plan eerst tot winning van aardolie over te gaan en na de beëindiging
daarvan tot de winning van aardgas. NP heeft de hoeveelheid aardolie volgens
TNO te hoog ingeschat, evenals de recoveryfactor. Desondanks meent TNO dat
er sprake is van een winbare hoeveelheid aardolie.

- SES meent dat er slechts een beperkte - onrendabele - hoeveelheid aardolie
aanwezig is en is daarom van plan om alleen aardgas te winnen. De hoeveelheid

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixlaan 5 (070) (070)

Hoofdkantoor Telefoon 1070) 379 89 11 Behandeld door

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax 1070) 347 40 81

Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl

2500 EC s-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke hij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
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Ministerie van Economische Zaken

te winnen aardgas wordt door SES en TNO ongeveer gelijk ingeschat. Het niet-
winnen van de aardolie zal leiden tot een hogere hoeveelheid te winnen aardgas,
dan in het geval ook aardolie wordt gewonnen. Overigens hanteert SES een
interpretatie van de ondergrond die TNO niet deelt en die volgens TNO een
drastisch andere structuurkaart oplevert. De door SES gekozen oppervlaktelocatie
kan daardoor leiden tot een aanzienlijk lagere hoeveelheid aardgas dan TNO
inschat.

Op basis van de eigen reserveramingen van TNO kan worden geconcludeerd dat eerst
winning van aardolie en daarna winning van aardgas leidt tot de meest doelmatige
winning; de mindere hoeveelheid winbaar aardgas wordt ruimschoots gecompenseerd
door de te winnen aardolie.
EBN heeft de plannen van NP en SES doorgerekend, zowel op basis van de eigen

( productiepatronen van ieder van deze maatschappijen, als op basis van de reservecijfers
volgens TNO. Uit de berekeningen van EBN blijkt dat de staatsbaten op basis van de
reservecijfers van TNO in het geval aardolie- en aardgaswinning globaal gelijk zijn aan
die in het geval van uitsluitend aardgaswinning, zij het dat bij lagere olieprijzen
aardolie+aardgaswinning slechter uitpakt en bij hoge olieprijzen juist gunstiger. Bij
uitsluitend aardgaswinning zijn de afwijkingen in staatsbaten tussen SES en TNO gering.
Bij winning van aardolie+aardgas leidt de NP-reserveraming tot aanzienlijk hogere
staatsbaten dan de TNO-reserves, omdat NP uitgaat van veel grotere aardoliereserves dan
TNO.

Staatstoezicht op de mijnen heeft NP en SES beoordeeld op technische kwaliteiten.
Conclusie is dat NP over vakbekwaam personeel beschikt, maar op dit moment nog niet
voldoet aan de voor Nederland geldende norm. SES is niet beoordeeld omdat het bedrijf
nog geen operator is.

EBN en EZ hebben NP en SES beoordeeld op financiële kwaliteiten.
SES is een vennotschap met een geplaatst kapitaal van € 100.000. SES denkt de aanleg
van de winningsiocatie en de daarbij behorende activiteiten te financieren middels een
banklening en storting door de aandeelhouders. Zekerheid hieromtrent bestaat nu nog
niet, omdat concretisering pas mogelijk lijkt als SES de winningsvergunning verkrijgt.
Op zichzelf is volgens EBN en EZ aannemelijk dat SES haar fmanciering rond kan
krijgen. In geval de vergunning aan SES zal worden toegewezen zal duidelijkheid
omtrent de financiering nodig zijn voordat de vergunning wordt verleend.
Northern Petroleum is een kleine “independent” die in een aantal landen onshore
werkzaam is. Het bedrijf lijkt financieel gezond. Northem Petroleum heeft aangegeven
dat zij de vergunning graag op naam gesteld wil zien van NFN, een vennootschap met
een maatschappelijk kapitaal van € 100.000. Northern Petroleum Plc (de
moedermaatschappij) is bereid een parent company garantie te geven.
Beide maatschappijen lijken dus voldoende financiële dekicing te kunnen geven.

2



14
Ministerie van Economische Zaken

Aan Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe is advies gevraagd op grond van
artikel 16 van de Mijnbouwwet. Een advies is nog niet ontvangen.

Op grond van bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- onzeker is hoeveel aardolie winbaar zal zijn en of de winning van deze aardolie

economisch is;
- winning van aardolie gevolgd door winning van aardgas lijkt vanuit planmatig

beheer de beste optie;
- staatsdeelneming pakt bij elk scenario gunstig uit;
- winning van aardolie gevolgd door winning van aardgas leidt waarschijnlijk tot

dezelfde orde van staatsbaten als de winning van uitsluitend aardgas; maar de
winning van aardolie+aardgas kent meer onzekerheden dan die van uitsluitend

( aardgas, zowel in negatieve als positieve richting;
- de geologische onderbouwing van de aanvraag van SES is omstreden;
- de technische kwaliteit van NP (en NPN) is beperkt en behoeft versterking;
- de technische kwaliteit van SES is thans minimaal en geeft voor de toekomst nog

veel onzekerheid;
- de financiële kwaliteit van NPN en SES is onvoldoende, maar lijkt goed te

kunnen worden geregeld; daarvoor zijn nadere afspraken nodig voordat tot
vergunningverlening wordt overgegaan.

Op grond van artikel 105, derde lid, van de Mijnbouwwet verzoek ik u advies uit te
brengen.

De minister van Economische Zaken,
namens deze:

Energieproductie

bij gevoegd:
- aanvraag Northern Petroleum en aanvullend document (gedeeltelijk)
- aanvraag Smart Energy Solutions (gedeeltelijk)
- advies TNO Bouw en Ondergrond, adviesgroep EZ (zonder bijlagen)
- advies EBN
- advies Sodm

3



Minister van Economische Zaken

Aan

de heer
Waterdrieblad 38
1724 XK Oudkarspel

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

E/EP/50631 18
11 OXT 2005

Onderwerp

winningsvergunning Papekop

Geachte heer

Per brief en e-mail ontving ik uw zorg over een “naar uw mening ongelukkig advies van
de Mijnraad” inzake de aanvraag van de winningsvergunning “Pakop”.
Zoals u bekend is zijn voor het gebied “Papekop” twee aanvragen ingediend.
Overeenkomstig de regels van de Mijnbouwwet heb ik deze aanvragen voor advies aan de
Mijnraad voorgelegd. De Mijnraad heeft mondeling bekend gemaakt de minister te zullen
adviseren de vergunning aan Northern Petroleum te verlenen. Over de overwegingen die
tot dit advies geleid hebben is geen mededeling gedaan. Het advies van de Mijnraad heb
ik nog niet ontvangen. Na ontvangst van het advies van de Mijnraad (en de provincie) zal
ik overgaan tot verlening van de vergunning. Dan zal duidelijk worden aan wie de
vergunning verleend wordt en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Voor
de criteria die bij de beoordeling van de aanvragen gehanteerd worden verwijs ik u naar
de Mijnbouwwet en de Mijnbouwregeling (zie in bijzonder de artikelen 1.3.7 tot en met
1.3.11).

Hoogachtern,

orst
Minister van jconomische Zaken

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixlaan 5 (070) 070)

Hoofdkantoor Telefoon (070) 37989 11 Behandeld door

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81 dhr. mr.
Postbus 20101 Email ezpost@minez nI

2500 EG s-Gravenhage Website wwwminez nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerkte vermelden
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Van: Sbg.fnv.nIJ
Verzonden: woensdag 28 september 2005 22:20
Aan:
CC:
Onderwerp: Betreft:Waarom het Papekop gasveld niet toekennen aan SES? “ /0

Bijlagen: Scan SES-Papekop.pdf

Scan
-Papekop.pdf (381

Excellentie,
Hierbij bijgesloten een copie schrijven over het advies van de Mijnraad om de Papekop
winningsvergunning aan Northern Petroleum te verlenen en niet aan SES, de enige andere
aanvrager daarvoor. Deze voorlopige toezegging van de Mijnraad heeft er de schijn van
dat de hoop op korte termijn financieel succes prevaleert over de lange termijn
strategie van marktliberalisatie en ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie.

In de ontwikkelingen van de Nederlandse onderneming Smart Energy Solutions BV (SES)
tieeft ondergetekende als lid van Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Alkmaar
de Directeur van deze Kamer van Koophandel verzocht om contacten te leggen voor
verdere technologische ondersteuning van de ontwikkelingsafdeling van het ECN te
Petten.

Via de bijlage van de brief, die u ook per post zal ontvangen, vraag ik u dan ook,
mede namens de Directie van SES, om het advies van de Mijnraad naast u neer te leggen
en de winningsvergunning voor het Papekop veld aan de SES te verlenen.
Met grote belangstelling zie ik uw reactie en een jegens SES positief besluit
tegemoet.

Hoogachtend,
Secretaris Werkgroep Taskforce Noordzee (Min V.en W afdeling vliegverkeer

Hoofddorp) Oud besLuurder FNV Bondgenoten sector Offshore

6ty
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De Minister van Economische Zaken
Zijne Excellentie dhr.
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG

28 september 2005

Betreft: Waarom het Papekop gasveld niet toekennen aan SES?.

Excellentie,

Via welingelichte bron heb ik vernomen dat de Mijnraad afgelopen maandag 26 september
heeft besloten een - naar mijn mening ongelukkig - advies aan u uit te zullen gaan brengen
betreffende het Papekop gas/olie veld (gemeente Reeuwijk). De aanleiding om mijn zorg
hieromtrent met u te delen licht Ik hieronder toe.

Uw beleid ten aanzien van het liberaliseren van zowel de elektriciteitsmarkt als ook de gas- en
oliemarkt creëert mogelijkheden voor een tot dusverre ongekende innovatie bij met name de
zgn. “independants” — de nieuwe (kleinere) spelers op deze markt.
Dit beleid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat er diverse nieuwe bedrijven op de
Nederlandse markt zijn verschenen zoals Al? (VS), Vermillion (Canada) en Northern
Petroleum (VK).

Smart Energy Solutions BV (SES), een onderneming uit Heerhugowaard, hoort ook in dit
rijtje thuis. SES is een bedrijf dat speciaal is opgericht om kleine tot zeer kleine gas- en
olievelden in Nederland en later ook op het Nederlandse Continentale Plat te ontwikkelen.
SES maakt hiervoor gebruik van de kennis (industrie) en de financiële mogelijkheden (o.a.
banken en investeerders) die ons land te bieden heeft. Juist een goedlopende thuismarkt is
essentieel voor de Nederlandse export en werkgelegenheid in de energiemarkt en olie- en
gassector. Zonder deze Nederlandse thuisbasis is export van kennis, kunde en producten
moeilijk vol te houden, De FME, de vereniging IRO en de vakverenigingen kunnen dit
bevestigen.

SES heeft o.a. met behulp van een subsidie van SenterNovem een studie uitgevoerd naar de
haalbaarheid van het decentraal, milieuvriendelijk produceren van elektriciteit uit gaspockets
(zeer kleine gasvoorkomens). Deze studie toont aan dat dit concept goed uitvoerbaar is.
Deze aanpak, het zgn. Verstromen, is nieuw, zeker voor Nederland en heeft grote potentie
zich te ontwikkelen tot een bron voor export van kennis en kunde.

l

SitaramN
Getypte tekst
139a



Bij het toepassen van Verstromen op zee kan er een combinatie worden gemaakt niet
windenergie, middels het zgn. Powermatching. Hierdoor worden windparken rendabeler en
zullen dus minder subsidie nodig hebben (de leveringszekerheid van windenergie neemt
hierdoor toe en kunnen conventionele centrales daadwerkelijk afgeschakeld worden).

Ook de NAM denkt eraan om de techniek van Verstromen te gebruiken en SES is daarover
met haar in gesprek. Dit concept zal ook u aanspreken, aangezien dit de liberalisering van de
gas- en elektriciteitsmarkt ten goede komt. De vervulling van uw wensen voor een nieuw
beleid komt hiermee in zicht. Er komt een nieuwe, thans nog kleine, producent op de markt
die op inventieve wijze gebruik maakt van de bestaande netten en daarbij tegelijkertijd
invulling geeft aan het kleine velden beleid. SES heeft hiertoe samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met grote toeleveranciers zoals o.a. DHV en Fugro.

SES is destijds door uw ministerie aangespoord voor het indienen van een aanvraag tot

( winning en het toepassen van Verstromen op het genoemde Papekop veld. Op deze wijze
zouden studie en praktijk op elkaar worden afgestemd.

Nu laat het zich aanzien dat de vergaarde kennis en ervaring in een zeer vroeg stadium
verloren zal gaan. Immers de Mijnraad adviseert om de Papekop winningsvergunning aan het
reeds eerder genoemde Northern Petroleum te gunnen.
Een prachtig Nederlands initiatief dreigt hiermee voortijdig te sneuvelen.
Zou dat b.v. in Frankrijk, Italië of Engeland ook zijn gebeurd?

Door SES als nieuwe speler op de Nederlandse energiemarkt toe te laten vergroot dit
onmiddellijk de aantrekkelijkheid van de markt voor andere partijen, waardoor er
ongetwijfeld nog meer initiatieven zullen ontstaan. Aan de andere kant zou, door het volgen
van het advies van de Mijnraad een ontmoedigend signaal worden afgeven.

Papekop is één van de zeer schaarse open gebieden, die onshore Nederland nog kent.
Daarbij vindt Northern Petroleum het kennelijk nodig om de gas- en oliereserves van dit veld
veel te optimistisch voor te stellen, vermoedelijk om aldus haar aandeelhouderswaarde op te
krikken (Shell in het kwadraat?).

In haar aanvraag heeft SES voorgesteld om, na toekenning van de winningsvergunning, een
gedegen onderzoek uit te voeren om aan te tonen welke hoeveelheden olie en gas er
daadwerkelijk op een doelmatige en verantwoorde wijze gewonnen kunnen worden. Wel
heeft een eerder geologisch onderzoek, uitgevoerd door SES in samenwerking met Fugro, al
aangetoond dat met de door haar opgegeven en conservatief berekende reserves het
produceren van gas en het verstromen economisch rendabel zijn. Alles wat daarboven uitgaat
is als het ware een bonus voor alle betrokken partijen.

Northern Petroleum heeft recentelijk een megadeal met de NAM gesloten, waardoor zij een
belangrijke positie heeft verworven op de Nederlandse markt. Zij heeft daarvoor wel haar
belangen in Spanje moeten afstoten om voldoende financieel draagvlak te credren. Dit is nu
niet aald een toonbeeld van een consistent en doelniatige winningsbeleid.



Je kunt je afvragen wanneer Papekop door Northern Petroleum zal wordn ingeruild voor een
andere, grotere concessie.

Zoals u zelf zegt heeft de gas- en oliesector een innovatieve impuls nodig, waarbij uiteraard
concurrentie een belangrijke rol speelt.
SES is zo’n concurrent, gescreend en goed bevonden door EBN, TNO-NITG en SodM.
Op het gebied van veiligheid, kwaliteit en financiele draagicracht doet SES niet onder voor
haar eerder genoemde concurrenten.

Het is dus eigenlijk onbegrijpelijk dat de Mijnraad adviseert om de Papekop
winningsvergunning aan Northem Petroleum te verlenen en niet aan SES, de jgg andere
aanvrager daarvoor. Het heeft er de schijn van dat de hoop op korte termijn financieel succes
prevaleert over de lange termijn strategie van marktilberalisatie en ontwikkeling van de
Nederlandse kenniseconomie.

Ik verzoek u dan ook, mede namens de directie van SES, om het advies van de Mijoraad naast
u neer te leggen en de winningsvergunning voor het Papekop veld aan SES te verlenen.
Met grote belangstelling zie ik uw reactie en een jegens SES positiefbesluit tegemoet.

Hgatend,

s Werkgroep Taskforce Noordzee
Oud bestuurder FNV Bondgenoten, sector offshore

NB
Een kopie van deze brief is ook gestuurd aan de Partij van de
Arbeid.
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0 /}\Qiorthern Petroleum Nederland B.V. 

Lange Voorhout 86 unit 2 
251^rEJ 's-Gravenhage 

Tel.-hSI(0)70 3121570 
Fax.|,+J 1(0)70 3121571 

CD 
Website: www.northpet.com 

KvK (Haaglanden) nr. 27272285 
BTWnr. 814236467B01 

Ministerie van Economische Zaken 
DG Energie en Telecom 

T.a.v. de Weledelgestrenge heer 
De heer mr.  

Postbus 20101 
2500 EC 's Gravenhage 

O ; 

s Gravenhage, 19 januari 2009 

Ons kenmerk: AH-20090119-L026 

Onderwerp: Northern Petroleum Nederland B.V. (NPN) Winningsplan Papekop 

o | 

Geachte heer  

Bijgevoegd gelieve U ter goedkeuring aan te treffen het winningsplan NPN locatie Papekop 
(NPN-PKP-AUT-0-2008-001-rev1 d.d. 22 oktober 2008). 

Mocht U naar aanleiding hiervan aanvullende informatie wensen, neemt U dan alstublieft contact 
met ondergetekende (-1-31(0)70 . 

Hoogachtend, 

Northern Petroleum Nederland B.V. 

 
 

Bijlage: Winningsplan Papekop, d.d. 22 oktober 2008, NPN-PKP-AUT-0-2008-001-rev1. 

http://www.northpet.com
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Staatstoezicht op de Mijnen 
TNO Bouw en Ondergrond 

Aan 

Ministerie van Economische Zaken 
Directie Energiemarkt 
t.a,v,  
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 

gj liet zeker stellen dat de 
' ^ delfstolwinning op een 
, 2 maalsehappelijk 
Ç verantvNoorde wijze 
^ ^ wordt uitgevoerd 

Datum 

24 februari 2009 
Contactpersoon 

dr,  

Uw kenmerk 

ET/EM/9021319 
Ons kenmerk 

9038442 

Doorkiesnummer 

(070)  

Bijlage(n) 

1 

Onderwerp 

Winningsplan Papekop 

Geachte mevrouw  

Naar aanleiding van uw brief, met bovenvermeld kenmerk (d.d, 3 februari 2009), betreffende 
het winningsplan Papekop ingediend door Northern Petroleum Nederland op 19 december 
2008, berichten wij u het volgende. 

Het winningsplan Papekop heeft betrekking op het olievoorkomen "Papekop". 

SodM en TNO hebben het winningsplan volgens de gebruikelijke methode op volledigheid 
en planmatig beheer beoordeeld. Het onderhavige advies is door SodM en TNO gezamenlijk 
op basis van dit onderzoek opgesteld. 

o= 
>= 

o -

O ; 

—̂ 

O I ; 

»1 

Het winningsplan voldoet aan de vereiste volledigheid conform artikel 35 van de 
Mijnbouwwet en artikel 24 van het Mijnbouwbesluit, Voorts is vastgesteld dat het 
winningsplan, op basis van de momenteel beschikbare gegevens en onder de hieronder 
genoemde voorwaarde in lijn is met de principes van planmatig beheer van delfstoffen. 

Papekop is een voorkomen dat zowel olie als gas bevat in reservoirlagen van de Boven- en 
Midden Bontzandsteen Fonnatie. Het voorkomen bevat een gascap maar Northern Petroleum 
beschouwd het voorkomen primair als een olieontwikkeling. Het voorkomen Papekop is 
1986 door de NAM aangetoond door de exploratieboring Papekop-1, Exploitatie van het 
voorkomen werd door de NAM niet economisch geacht en het veld heeft tot op heden nog 
niet geproduceerd. Het voorkomen ligt in de winningsvergunning "Papekop". Northern 
Petroleum is voornemens om zowel olie als gas te gaan produceren waarbij het gas op locatie 
zal worden gebruikt voor het opwekken van hoogvoltage elektriciteit. 

Henri Faasdreef 312 

2492 JP 's-Gravenhage 

Postbus 24037 

2490 AA 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 379 84 00 

Telefax (070) 379 84 55 

f TM» 
www.sodm.nl Ministerie van Economische Zaken 

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

http://www.sodm.nl
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' . Pagina 2 van 3 

Cl 
Jç, Staatstoezicht op de Mijnen 

s. 

C! 
Ml 

Cl Tijdens de boring is de put Papekop-1 getest. De aangetoonde volumina worden voldoende 
W geacht voor economische exploitatie. Northern Petroleum Nederland is voornemens het veld 

in 2010 in productie te brengen en verwacht de winning tot 2031 voort te kunnen zetten. Het 
verwachte winningpercentage van de olie in Papekop bedraagt ongeveer 20%, 

TNO en SodM stemmen in met de berekening van Northern Petroleum dat de bodemdaling 
boven het voorkomen Papekop naar verwachting uiteindelijk minder dan 1 cm (± 40%) 
bedragen. De kans op een geïnduceerde beving wordt voor het voorkoinen geschat op 
verwaarloosbaar klein. 

Het voorkomen Papekop bevindt zich binnen de grenzen van de gemeenten Woerden, 
Reeuwijk, Oudewater en Montfoort. 

Advies 
SodM en TNO adviseren u om in te stemmen met de uitvoering van het voorgestelde 
winningsplan Papekop onder de volgende voorwaarde: 

Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor de economische winbaarheid van de 
bovengenoemde hoeveelheden aardgas niet mogelijk zijn, zal Northern Petroleum Nederland 
deze omstandigheden tijdig ten genoegen van de Minister van Economische Zaken moeten 
aantonen. 

SodM en TNO hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 der Mijnen,  

 

TNO Bouw en Ondergrond 

Bijlage: 

éf 



ft.; 

e) 
Ç) 

i// f Ministerie van Economische Zaken 

Aan 

Technische commissie bodembeweging 
t.a.v. drs.  
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 

Datunn Uw kenmerk 

Ü^UR] 2008 
Ons kenmerk 

ET/EM / 9044622 

Bijlagein) 

Onderwerp 

Verzoek om advies inzake bijgevoegd winningsplan Papekop 

Geachte heer  

Hierbij zend ik u het op 19 januari 2009, ingekomen 20 januari 2009 van Northern 
Petroleum Nederland B.V. ontvangen winningsplan Papekop en het advies van het 
Staatstoezicht op de mijnen (Sodm) en TNO Bouw en Ondergrond van 24 februari 2009, 
ingekomen 3 maart 2009. 

Gaame ontvang ik uw advies over het bijgevoegde wirmingsplan. 

In het geval in het winningsplan wezenlijke informatie ontbreekt, verzoek ik u mij 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

co
o l 

Met vriendelijke groet. 

 
directie Energiemarkt 

O ; 

O ; 

O -

to-

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 30 

Doorkiesnummer 

(070)  

Telefax 

(070)  

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Telefax (070) 347 40 81  
Email ezpost@minez.nl 

W/ebsite www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

mailto:ezpost@minez.nl
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co 
i Technische commissieUQ^e^beweging 

o. 
'X 

O 
0 

Aan 

De Minister van Economische Zaken 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
t. a. V. drs.  
ALP A/562 

Datum 

25-03-2009 
Uw kenmerk 

ET/EM/9044622 
Ons kenmerk 

TCBB/9058175 
biilage(n) 

Onderwerp 

Advies instemming winningsplan Papekop 

Geachte heer , 

Op 4 maart 2009 heeft u het winningsplan Papekop (ET/EM/9044622) voor advies aan de Tcbb 
voorgelegd. Het door SodM en TNO Bouw en Ondergrond opgesteld advies (9038442 van 
24.02.2009) heeft u bijgevoegd. 

De Tcbb heeft het winningsplan getoetst aan het criterium risico van schade tengevolge van 
bodembeweging uit de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit. De Tcbb heeft kennis genomen 
van het gezamenlijk advies van SodM en TNO. 
De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die bij bodembeweging zich voordoen 
te weten bodemdaling en bodemtrilling. 

Bodemdaling 

( n -

O ; 

O ; 

O ; 

o | 

o ; 

Op pagina 17 van het winningsplan wordt aangegeven dat de nog te verwachten bodemdaling 
door olie- en gaswinning uit het in het winningsplan beschreven voorkomen 1 centimeter ± 40% 
zal bedragen. De berekening hiervan is uitgebreid toegelicht in bijlage 7 van het winningsplan. 
De daling is gebaseerd op de verwachte te winnen hoeveelheid olie en gas, als beschreven in 
bijlage 5 van het winningsplan. 
SodM en TNO geven aan in hun gezamenlijk advies dat deze gegevens juist zijn. 

Het winningsplan bevat geen overzicht van de cumulatieve bodemdaling van Papekop doordat er 
geen olie- en gasvelden in de buurt gelegen zijn. 

Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Behandeld door  

door1<iesnummer 070  
telefax 070  

e-mail (aitcbb.nl 
website www.tcbb.nl 

http://www.tcbb.nl
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Getypte tekst
143



to 

o 
O <o Technische commissieUQ^g^bg^gging 
G 
Sü, 

O 
0 

Gezien deze te verwachten bodemdaling is het begrijpelijk dat de beschrijving van de mogelijke 
omvang en verwachte aard van de schade door bodemdaling, een beschrijving van de maatregelen 
die worden genomen om bodemdaling te voorkomen ofte beperken en een beschrijving van de 
maatregelen die worden genomen om schade door bodemdaling te voorkomen of te beperken, 
niet zijn aangetroffen. 

Bodemtrilling 

De kans op bodemtrillingen wordt door de aanvrager als gering ingeschat. Sodm en TNO 
onderschrijven deze conclusie. 

Samenvatting en slotsom 
De Tcbb ziet op grond van het winningsplan en het ingewonnen advies van SodM en TNO geen 
bezwaar om in te s t emm^ met het winningsplan Brakel. 



Van:
Verzonden: donderdag 14 mei 2009 17:02
Aan:
Onderwerp: Kennisgeving ontwerpbesluit wp Papekop
Bijlagen: ATLAS-9087690-Kennisgeving_ontwerpbesluit_wp_Papekop.DOC.DRF.TXT

Beste dames,

Graag zorgdragen voor de kennisgeving van het ontwerpbesluit wp Papekop in de

-Staatscourant op dinsdag 26 mei 2009

-De IJsselbode (gemeente Oudewater) op dinsdag 26 mei 2009

-Kijk op Reeuwijk (gemeente reeuwijk) op woensdag 27 mei 2009

-Woerdense Courant (gemeente Woerden) op donderdag 28 mei 2009

-Zenderstreek (gemeente Montfoort) op donderdag 28 mei 2009.

Hopend jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij vragen hoor ik het graag.

Alvast bedankt.

Mvg
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Datum nvt 

 

Betreft Kennisgeving Mijnbouwwet 

Ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

Winningsplan Papekop 
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Directoraat-generaal voor 

Energie en Telecom 

Directie Energiemarkt 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC Den Haag 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.ez.nl 

Behandeld door 

mevr. ing. J.M.J. Traas  

T 070 379 7298 

F 070 379 6358 

m.traas@minez.nl 

 
Ons kenmerk 

ET/EM / 9136493 

 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Economische Zaken 

maakt bekend: 
 

Op 20 januari 2009 heeft de Minister van Economische Zaken een aanvraag van 

Northern Petroleum Nederland B.V. ontvangen om in overeenstemming met 

artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet in te stemmen met het plan voor de 

winning in het voorkomen “Papekop”, gelegen in de gemeenten Woerden, 

Reeuwijk, Oudewater en Montfoort. Het winningsplan gaat in op het planmatig 

beheer van het voorkomen en het risico van schade ten gevolge van 

bodembeweging (die mogelijk door de winning van het voorkomen kan worden 

veroorzaakt). 

 

Het winningsplan, het besluit, het ontwerpbesluit, het advies van Staatstoezicht 

op de mijnen en TNO Bouw en Ondergrond (met uitzondering van 

bedrijfsvertrouwelijke gegevens) en het advies van de Technische commissie 

bodembeweging liggen met ingang van 21 augustus 2009, ter inzage bij: 

De gemeente Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden; 

De gemeente Reeuwijk, Raadhuisweg 3 te Reeuwijk; 

De gemeente Oudewater, Waardsedijk 219 te Oudewater; 

De gemeente Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort alsmede het 

Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, 

Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. 

 

Tot en met 2 oktober 2009 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen het besluit beroep worden 

ingesteld door: 

a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het 

besluit; 

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te 

brengen over het ontwerp van het besluit; 

c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het 

besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; 
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Directoraat-generaal voor 

Energie en Telecom 

Directie Energiemarkt 

 
Ons kenmerk 

ET/EM / 9136493 

 d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 

zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

 

Het besluit treedt op 5 oktober 2009 in werking, behalve indien gedurende de 

beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Eerst 

nadat op dat verzoek is beslist, treedt het besluit in werking. 

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zicht wenden tot mevrouw , tel: 070-  
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TNO-Bouw en Ondergrond 
Hfd. Adv.EZ 
t.a.v. de heer  
Postbus 80015 
3508 TA UTRECHT 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlageln) 

2 O MEI 2009 ET/EM/9087662 3 

Onderwerp 

Aanbieding documenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer  

Op 20 januari 2009 is van Northem Petroleum Nederland B.V. te 's-Gravenhage, een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) ontvangen om instemming met het winningsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Hierbij zend ik u ter informatie: 
het ontwerpbesluit winningsplan Papekop, 
het advies van de Technische commissie bodembeweging, 
de kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in 
de "Kijk op Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de 
"Woerdense Courant". 

Met vriendelijke groet. 

 
directie Energiemarkt 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (070)  (070)  

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81  

Postbus 20101 Email Bzpost@minez.nl 

2500 EC 's-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

mailto:Bzpost@minez.nl
http://www.minez.nl
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Datum 

M MEI 2009 Kenmerl 

ET/EM/9086104 
Onderwerp 

Instemming winningsplan Papekop (artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet) 

Besluit van de Minister van Economische Zaken 

1. Onderwerp aanvraag 
Op 20 januari 2009 is een verzoek (de dato 19 januari 2009) ontvangen van Northem 
Petroleum Nederland B.V. (hiema genoemd Northem Petroleum Nederland), te 's-
Gravenhage tot instemming met het winningsplan Papekop, ingevolge artikel 34, derde 
lid, van de Mijnbouwwet. 
Het wimtingsplan betreft het voorkomen Papekop, gelegen in de gemeenten Woerden, 
Reeuwijk, Oudewater en Montfoort. 
De Minister van Economische Zaken is, ingevolge artikel 34, derde lid, van de 
Mijnbouwwet, bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

2. Samenhang met andere procedures 
Op grond van artikel 34, vierde lid, van de Mijnbouwwet is afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing op de totstandkoming van het besluit omtrent de 
instemming met het winningsplan. 

3. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Staatstoezicht op de mijnen (hiema genoemd Sodm) en TNO Bouw en Ondergrond 
(hiema genoemd TNO) hebben op 24 febmari 2009 gezamenlijk advies uitgebracht ten 
aanzien van de aan de beschikking te verbinden voorschriften. 

Sodm en TNO bevestigen de vaststelling van Northem Petroleum Nederland dat de 
bodemdaling minder dan 1 cm zal bedragen. Verder constateren TNO en Sodm dat de 
kans op een geïnduceerde beving wordt geschat op verwaarloosbaar klein. 
Sodm en TNO concluderen dat het winningsplan voldoet aan de vereiste volledigheid en 
-op basis van de thans beschikbare gegevens en onder de nader omschreven voorwaarde-
in lijn is met de principes van planmatig beheer van delfstoffen. 
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Ministerie van Economische Zaken 

Ten slotte adviseren Sodm en TNO om het winningsplan goed te keuren onder de 
voorwaarde dat Nothem Petroleum Nederland, indien er zich omstandigheden voordoen, 
waardoor de economische winbaarheid van de hoeveelheden olie (verwachte 
winningspercentage is 20%) niet mogelijk zijn, deze omstandigheden tijdig ten genoegen 
van de Minister van Economische Zaken moeten aantonen. 

De Technische commissie bodembeweging (hiema genoemd Tcbb), heeft 
overeenkomstig artikel 35, tweede lid, van de Mijnbouwwet, op 25 maart 2009 advies 
uitgebracht. 
De Tcbb onderscheidt in haar advies twee componenten die zich bij bodembeweging 
voordoen: bodemdaling en bodemtrilling. 
Met betrekking tot de bodemdaling geeft de Tcbb aan, dat Sodm en TNO de hieromtrent 
door Northem Petroleum Nederland verstrekte gegevens, juist hebben bevonden. 
Ten aanzien van de bodemtrilling onderschrijft de Tcbb dat Sodm en TNO de kans, op 
een aan oliewinning gerelateerde beving, gering wordt geschat. 

4. Publicatie kennisgeving 
De kennisgeving betreffende dit besluit wordt op dinsdag 26 mei 2009 t/m donderdag 28 
mei 2009 gepubliceerd in de Staatscourant en in "Woerdense Courant", "Kijk op 
Reeuwijk", "De IJsselbode" en "De Zenderstreek". 

5. Ter inzage legging van het besluit 
Het besluit en de bijbehorende stukken worden m.i.v. vrijdag 29 mei 2009 gedurende zes 
weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis van de gemeente Woerden, Reeuwijk, 
Montfoort en Oudewater en bij het Informatiecentrum van het Ministerie van 
Economische Zaken. 

6. Beoordeling van de aanvraag 
Het ingediende winningsplan Papekop voor het gelijknamige voorkomen bevat de in 
artikel 35, eerste lid van de Mijnbouwwet en artikel 24, eerste lid, van het 
Mijnbouwbesluit voorgeschreven infonnatie. 
Northem Petroleum Nederland verwacht dat de uiteindelijke bodemdaling veroorzaakt 
door dit voorkomen minder dan 1 cm bedraagt en deze opgave is door Sodm en TNO 
juist bevonden. 

Verder adviseren Sodm en TNO om goedkeuring te verlenen aan het winningsplan onder 
de voorwaarde dat Northem Petroleum Nederland gewijzigde omstandigheden met 
betrekking tot de economische winbaarheid tijdig ten genoegen van de Minister van 
Economische Zaken aantoont. 
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Daamaast heeft de Tcbb in haar advies gerefereerd aan het feit dat Sodm en TNO de door 
Northem Petroleum Nederland gerapporteerde gegevens omtrent bodemdaling reëel 
hebben bevonden. 

Het winningsplan bevat geen overzicht van de cumulatieve bodemdaling van Papekop 
doordat er geen olie- en gasvelden in de butirt gelegen zijn. Gezien deze te verwachten 
bodemdaling acht de Tcbb het begrijpelijk dat de beschrijving van de mogelijke omvang 
en verwachte aard van de schade door bodemdaling, een beschrijving van de maatregelen 
die worden genomen om bodemdaling te voorkomen of te beperken en een beschrijving 
van de maatregelen die worden genomen om schade door bodemdaling te voorkomen of 
te beperken, niet zijn aangetroffen. 

Northem Petroleum Nederland heeft ten slotte in onderdeel 9.4 van het winningsplan 
uiteengezet dat geen schade valt te verwachten voortvloeiend uit bodembeweging 
(bodemdaling en bodemtrilling), ten gevolge van oliewinning uit het beschreven 
voorkomen. 

7. Conclusie 
Gelet op de inhoud van het door Northem Petroleum Nederland ingediende winningsplan 
en de hierover ingewonnen adviezen, bestaat er geen aanleiding de gevraagde instemming 
te weigeren. 

8. Ontwerpbesluit 

De Minister van Economische Zaken 
gelet op de artikelen 34 en 35 van de Mijnbouwwet en artikel 24 van het 
Mijnbouwbesluit, 

besluit: 

Artikel 1 
Het ingediende winningsplan Papekop voor het gelijknamige voorkomen verkrijgt de 
instemming als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Artikel 2 
Northem Petroleum Nederland B.V. wint volgens het winningsplan 20% van de 
aanwezige olie in het olievoorkomen Papekop. Indien zich omstandigheden voordoen, 
waardoor de economische winbaarheid van de bovengenoemde hoeveelheid olie niet 
mogelijk is, zal Northem Petroleum Nederland B.V. deze omstandigheden tijdig ten 
genoegen van de Minister van Economische Zaken moeten aantonen. 
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Artikel 3 
1. Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de 
beroepstermijn bij de voorzitter van de Raad van State een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. In dat laatste geval treedt het besluit niet eerder in werking dan 
nadat op dat verzoek is beslist. 
2. Van het besluit wordt mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan 
degenen die over dit ontwerp van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 
Tevens wordt van het besluit mededeling gedaan door kennisgeving van de zakelijke 
inhoud in de Staatscotirant en in "Woerdense Courant", "Kijk op Reeuwijk", "De 
IJsselbode" en "De Zenderstreek". 
3. I-Iet besluit wordt ter inzage gelegd bij de gemeenten Woerden, Reeuwijk, Oudewater 
en Montfoort alsmede bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische 
Zaken. 

's-Gravenhage, 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: y ^ -̂ ., 
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Aan 

Directie Communicatie 
t.a.v. mevrouw  
Aanleverpunt B/023 
INTERN 

Datum 

2 0 MEI 2009 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

ET/EM/9087567 

Bijlage(n) 

dossier 

Onderwerp 

Terinzagelegging dossier m.b.t. winningsplan Papekop 

Geachte mevrouw , 

Hierbij doe ik u toekomen het dossier betreffende de door Northem Petroleum Nederland 
B.V. te 's-Gravenhage, aangevraagde instemming met het winningsplan Papekop. 

Ik verzoek u om het dossier van 29 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 ter inzage te leggen 
bij het Informatiecentrum. 

Tevens verzoek ik u om het dossier na afloop van deze termijn te retoumeren aan 
 (Directie Energiemarkt). 

De kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit wordt op dinsdag 26 mei 2009 wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in de 
"Kijk op Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de 
"Woerdense Coiu-ant". 

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer (070 -  

Met vriendelijke groet. 

 
directie Energiemarkt 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

Bezuidenhoutseweg 30 (070)  (070)  

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81  

Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl 

2500 EC 's-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

mailto:ezpost@minez.nl
http://www.minez.nl
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Staatstoezicht op de Mijnen 
T.a.v. de heer  
Postbus 24037 
2490 AA DEN HAAG 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlageln) 

o « ^.p-, nn«« ET/EM/9087657 3 
2 O MEI 2009 

Onderwerp 

Aanbieding doctomenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer  

Op 20 januari 2009 is van Northem Petroletun Nederland B.V. te 's-Gravenhage, een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) ontvangen om instemming met het wiimingsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Hierbij zend ik u ter infonnatie: 
het ontwerpbesluit winningsplan Papekop, 
het advies van de Technische commissie bodembeweging, 
de kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in 
de "Kijk op Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de 
"Woerdense Courant". 

vriendelijke groet, 

 
directie Energiemarkt 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

Bezuidenhoutseweg 30 (070)  (070)  

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81  

Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl 

2500 EC 's-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

mailto:ezpost@minez.nl
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Technische Commissie Bodembeweging 
t.a.v. mevr. drs.  
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlageln) 

ET/EM / 9087660 2 2 O MEI 2009 

Onderwerp 

Aanbieding documenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte mevrouw , 

Op 20 januari 2009 is van Northem Petroleum Nederland B.V. te 's-Gravenhage, een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) ontvangen om instemming met het winningsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Hierbij zend ik u ter informatie: 
het ontwerpbesluit winningsplan Papekop, 
de kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in 
de "Kijk op Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de 
"Woerdense Courant". 

MeLvriendelijke groet. 

 
directie Energiemarkt 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 30 
Doorkiesnummer 

(070)  

Telefax 

(070)  

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 379 89 1 1 Behandeld door 

Telefax (070) 347 40 81  

Email ezpost@minez.nl 

Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 
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Northern Petroleum Nederland B.V. 
t.a.v. dhr.  
Lange Voorhout 86 imit 2 
2514 EJ 's-Gravenhage 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlageln) 

2 O ME! 2009 ET/EM/9087545 div 

Onderwerp 

Aanbieding dossier inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer , 

Op 20 januari 2009 heb ik van u een aanvraag (d.d. 16 januari 2009) ontvangen om 
instemming met het winningsplan Papekop ingevolge artikel 34, derde lid, van de 
Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik u de 
volgende stukken toekomen: 

het ontwerpbesluit, 
het advies van Staatstoezicht op de mijnen en de instemming van TNO Bouw en 
Ondergrond met dit advies. 
het advies van de Technische commissie bodembeweging en 
de kennisgeving m.b.t. het ontwerpbesluit. 

De kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit wordt op dinsdag 26 mei 2009 wordt 
^ = : gepubliceerd in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in de 

c/>^= "Kijk op Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de 
o ^ = "Woerdense Courant". 

Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan een ieder 
gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerp van het besluit schriftelijk indienen. 

Indien ik schriftelijke zienswijzen ontvang, zal ik u daarvan zo spoedig mogelijk een 
kopie doen toekomen. 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

Bezuidenhoutseweg 30 (070)  (070)  

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81  

Postbus 20101 Email ezpost(3)minez.nl 

2500 EC 's-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

http://www.minez.nl
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Met vriendelijke groet, 

 
directie Energiemarkt 
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Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA WOERDEN 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

2 O MEI 2003 ET/EM/9087652 div 

Onderwerp 

Aanbieding documenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 20 januari 2009 is van Northem Petroleum Nederland B.V. te 's-Gravenhage een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) om instemming ontvangen met het winningsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Mgevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik u 
bijgevoegde informatie toekomen: 

- De bedoelde aanvraag, tezamen met het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens); 
- Het ontwerpbesluit; 
- Het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
- Het advies van de Technische Commissie Bodembeweging; 
- Een kennisgeving betreffende dit besluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt gepubliceerd 
in de Staatscotu-ant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in de "Kijk op 
Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de "Woerdense 
Courant". 

In de kennisgeving is vermeld dat het ontwerpbesluit en de daarbij gevoegde stukken op 
het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 29 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 
op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

o - B Bezuidenhoutseweg 30 (070)  (070)  

'S Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 
o 

g Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81   
< 
g Postbus 20101 Emailezpost@minez.nl 
° 2500 EC 's-Gravenhage Websitewww.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 
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Ten slotte zou ik u willen verzoeken de ter inzage gelegde stukken na afloop van de 
termijn te bewaren, gelet op de ter inzage legging van het nog te nemen (defmitieve) 
besluit. 

Mocht u nog 'vragen hebben dan kunt u bellen met de heer  
(070 - 379 7762). 

Met -vriendelijke groet, 

 
directie Energiemarkt 
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f I f /M Ministerie van Economische Zaken 

Aan 

Gemeente Reeuwijk 
Postbus 3 
2810 AA REEUWIJK 

Datum 

2 O ME! 2003 
Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlageln) 

ET/EM/9087651 div 

Onderwerp 

Aanbieding documenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer/ me-vrouw. 

Op 20 januari 2009 is van Northem Petroleum Nederland B.V. te 's-Gravenhage een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) om instemming ontvangen met het winningsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ilc u 
bijgevoegde informatie toekomen: 

t n -

os 
>= 

- De bedoelde aan-vraag, tezamen met het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens; 
- Het ontwerpbesluit; 
- Het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
- Het advies van de Technische Commissie Bodembeweging; 
- Een kennisgeving betreffende dit besluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt gepubliceerd 
in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in de "Kijk op 
Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de "Woerdense 
Courant". 

O ; 

O ; 

°Z 
O ; 

In de kennisgeving is vermeld dat het ontwerpbesluit en de daarbij gevoegde stukken op 
het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 29 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 
op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 30 
Doorkiesnummer 

(070)  

Telefax 

(070)  

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Telefax (070) 347 40 81  

Email ezpost@minez.nl 

W/ebsite www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 
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Ministerie van Economische Zaken 

Ten slotte zou ik u willen verzoeken de ter inzage gelegde stukken na afloop van de 
termijn te bewaren, gelet op de ter inzage legging van het nog te nemen (defmitieve) 
besluit. 

Mocht u nog -vragen hebben dan kimt u bellen met de heer  
(070 - 379 7762). 

Met -mendelijke groet. 

 
directie Energiemarkt 
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Aan 

Gemeente Oudewater 
Postbus 100 
3420 DC OUDEWATER 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlageln) 

2 O MEI 2009 ET/EM / 9087650 div 

Onderwerp 

Aanbieding doctimenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer/mevrouw. 

Op 20 januari 2009 is van Northern Petroleum Nederland B.V. te 's-Gravenhage een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) om instemming ontvangen met het winningsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbou-wwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestutirsrecht doe ik u 
bijgevoegde informatie toekomen: 

- De bedoelde aanvraag, tezamen met het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens; 
- Het ontwerpbesluit; 
- Het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
- Het advies van de Technische Commissie Bodembeweging; 

»^= - Een kennisgeving betreffende dit besluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt gepubliceerd 
w ^ = in de Staatscoiu-ant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in de "Kijk op 
" ^ = Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de "Woerdense 

Courant". 

In de kennisgeving is vermeld dat het ontwerpbesluit en de daarbij gevoegde stukken op 
het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

>; 

O ; 

O ; 

C j 5 

00 = 

Ik verzoek u de bijgevoegde sttikken met ingang van 29 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 
op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

' " ^ ^ ^ Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 
CJ 

Bezuidenhoutseweg 30 (070)  (070)  

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81  

Postbus 20101 Emailezpost@minez.nl 

2500 EC 's-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 
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Ten slotte zou ik u willen verzoeken de ter inzage gelegde sttikken na afloop van de 
termijn te bewaren, gelet op de ter inzage legging van het nog te nemen (definitieve) 
besluit. 

Mocht u nog -vragen hebben dan kimt u bellen met de heer  
(070 - 379 7762). 

Met vriendelijke groet. 

directie Energiemarkt 
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Aan 

Gemeente Montfoort 
Postbus 41 
3417 ZG MONTFOORT 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

2 O MEI 2009 ET/EM / 9087648 div 

Onderwerp 

Aanbieding documenten inzake ontwerpbesluit Mijnbouwwet: winningsplan Papekop 

Geachte heer/mevrouw. 

Op 20 januari 2009 is van Northem Petroleum Nederland B.V. te 's-Gravenhage een 
verzoek (d.d. 16 januari 2009) om instemming ontvangen met het winningsplan Papekop 
op grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestutirsrecht doe ik u 
bijgevoegde informatie toekomen: 

- De bedoelde aan-vraag, tezamen met het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens; 
- Het ontwerpbesluit; 
- Het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
- Het advies van de Technische Commissie Bodembeweging; 

. . ^ ^ - Een kennisgeving betreffende dit besluit die op dinsdag 26 mei 2009 wordt gepubliceerd 
m ^ = in de Staatscourant en in "De IJsselbode", op woensdag 27 mei 2009 in de "Kijk op 
o = Reeuwijk" en in de "Zenderstreek" en op donderdag 28 mei 2009 in de "Woerdense 

Courant". 

In de kennisgeving is vermeld dat het ontwerpbesluit en de daarbij gevoegde stukken op 
het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

o 
o 
o 
OJ 

°° Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 
co 

O) 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 29 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 
op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

g Bezuidenhoutseweg 30 (070)  (070)  

«̂  " ^ ~ Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door 
o 

(i Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81  
ri Postbus 20101 Emailezpost@minez.nl 
q 
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Ministerie van Economische Zaken 

Ten slotte zou ik u willen verzoeken de ter inzage gelegde stukken na afloop van de 
termijn te bewaren, gelet op de ter inzage legging van het nog te nemen (defmitieve) 
besluit. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met de heer  
(070 - 379 7762). 

Met -vriendelijke groet. 

 
directie Energiemarkt 



Van:
Verzonden: woensdag 27 mei 2009 11:40
Aan:
Onderwerp: kennisgevingen

Goedemorgen,

Gister kreeg ik een mail van een van mijn collega’s met kennisgevingen daarin. Deze waren gestuurd naar de Directie
Communicatie met het verzoek tot plaatsing. Deze hadden èchter naar het DC secr gestuurd moeten worden. Omdat
deze niet goed terrecht zijn gekomen en niemand dit eerder heeft gezien zijn de kennisgevingen dus ook niet
geplaatst.

Het gaat om de kennisgevingen met de nummers 9088981/ 9088990/ 9087690. Zou u hiervoor nwe data willen
doorgeven, of zal ik kijken met Bovaco ons externe bedrijf wanneer deze kennisgevignen alsnog geplaatst kunnen
worden?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
Directie Communicatie
Telefoon: (070)
Telefax: (070)
E-mail: (minez.nl

Vergeet uw legitimatie niet mee te nemen wanneer u ons bezoekt.

1
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> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

Northern Petroleum Nederland B.V. 
T.a.v. De heer  
Lange Voorhout 86, unit 2 
2514 EJ 's-GRAVENHAGE 

. " • C \ T . V " 

Ministerie van Economische Zaken 

Directoraat-generaal voor 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarkt 

Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ez.nl 

Behandeld door 
mevr.  

T 070 37  
F 070  

@minez.nl 

O ; 

O ; 

o > 

o > 

Datum 1 7 i^yg 2009 

Betreft Winningsplan Papekop 

Geachte heer  

Op 20 januari 2009 heb ik van u een aanvraag ontvangen om instemming met 
het winningsplan Papekop ingevolge artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe 
ik u toekomen: 

het besluit 
en een kennisgeving betreffende dit besluit die van 18 augustus 2009 t /m 20 
augustus 2009 zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, in de 
"Woerdense Courant", "Kijk op Reeuwijk", "De Ijsselbode" en "De 
Zenderstreek". 

Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het 
instellen van beroep verwijs ik naar de tekst van de kennisgeving. 
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit is geen reactie 
ontvangen. 

Ons kenmerk 
ET/EM / 9140148 

Uw kenmerk 
AH-20090119-L026 

Bi j lage(n) 
2 

U}m 

o | 

Met vriendelijke groet. 

 
directie Energie
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

1 7 AÜ6 2009 Datum 

Betreft Instemming winningsplan Papekop 

Directoraat -generaa i voo r 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarkt 

Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (aigenneen) 
www.ez.nl 

Behandeid door 
mevr.  

T 070  
F 070  

@minez.nl 

Ons kenmerk 
ET/EM / 9136564 

B i j lage(n) 

B e s l u i t v a n de M in i s te r v a n Econornische 
Z a k e n : 

1 . Onderv»/erp aanv raag 
Op 20 januar i 2009 is een verzoek (de dato 19 januari 2009) ontvangen van 
Northern Petroleum Nederland B.V. (hierna genoemd Northern Petroleum 
Nederland), te 's-Gravenhage tot instemming met het winningsplan Papekop, 
ingevolge artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 
Het winningsplan betreft het voorkomen Papekop, gelegen in de gemeenten 
Woerden, Reeuwijk, Oudewater en Montfoort. 
De Minister van Economische Zaken is, ingevolge artikel 34, derde l id, van de 
Mi jnbouwwet, bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

2. S a m e n h a n g m e t ande re p rocedu res 
Op grond van artikel 34, vierde lid, van de Mijnbouwwet is afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing op de totstandkoming van het 
besluit omt ren t de instemming met het winningsplan. 

3 . A d v i e z e n naar aan le id ing v a n de aanv raag 
Staatstoezicht op de mijnen (hierna genoemd Sodm) en TNO Bouw en 
Ondergrond (hierna genoemd TNO) hebben op 24 februari 2009 gezamenlijk 
advies ui tgebracht ten aanzien van de aan de beschikking te verbinden 
voorschr i f ten. 

Sodm en TNO bevestigen de vaststelling van Northern Petroleum Nederland dat 
de bodemdaling minder dan 1 cm zal bedragen. Verder constateren TNO en 
Sodm dat de kans op een geïnduceerde beving wordt geschat op 
verwaarloosbaar klein. 
Sodm en TNO concluderen dat het winningsplan voldoet aan de vereiste 
vol ledigheid en -op basis van de thans beschikbare gegevens en onder de nader 
omschreven voorwaarde- in li jn is met de principes van planmatig beheer van 
del fstof fen. 

Paoina 1 van 4 
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Direc toraa t -generaa l voo r 
Energie en Te lecom 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
ET/EM/ 9136564 

Ten slotte adviseren Sodm en TNO om het winningsplan goed te keuren onder de 
voorwaarde dat Nothern Petroleum Nederland, indien er zich omstandigheden 
voordoen, waardoor de economische winbaarheid van de hoeveelheden olie 
(verwachte winningspercentage is 20%) niet mogelijk zi jn, deze omstandigheden 
t i jd ig ten genoegen van de Ministervan Economische Zaken moeten aantonen. 

De Technische commissie bodembeweging (hierna genoemd Tcbb), heeft 
overeenkomstig artikel 35, tweede lid, van de Mijnbouwwet, op 25 maart 2009 
advies uitgebracht. 
De Tcbb onderscheidt in haar advies twee componenten die zich bij 
bodembeweging voordoen: bodemdaling en bodemtrill ing. 
Met betrekking tot de bodemdaling geeft de Tcbb aan, dat Sodm en TNO de 
hieromtrent door Northern Petroleum Nederland verstrekte gegevens, juist 
hebben bevonden. 
Ten aanzien van de bodemtril l ing onderschrijft de Tcbb dat Sodm en TNO de 
kans, op een aan oliewinning gerelateerde beving, gering wordt geschat. 

4 . Pub l i ca t i e k e n n i s g e v i n g 
De kennisgeving betreffende dit besluit wordt op dinsdag 18 augustus 2009 t /m 
donderdag 20 augustus 2009 gepubliceerd in de Staatscourant en in "Woerdense 
Courant", "Ki jk op Reeuwijk", "De IJsselbode" èn "De Zenderstreek". 

5. Te r i n zage l egg ing v a n he t bes lu i t 
Het besluit en de bijbehorende stukken worden m.i.v. vrijdag 21 augustus 2009 
gedurende zes weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis van de gemeente 
Woerden, Reeuwijk, Montfoort en Oudewater en bij het Informatiecentrum van 
het Ministerie van Economische Zaken. 
Er zijn tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend. 

6 . B e o o r d e l i n g van de aanv raag 
Het ingediende winningsplan Papekop voor het gelijknamige voorkomen bevat de 
in art ikel 35, eerste lid van de Mijnbouwwet en artikel 24, eerste lid, van het 
Mijnbouwbesluit voorgeschreven informatie. 
Northern Petroleum Nederland verwacht dat de uiteindelijke bodemdaling 
veroorzaakt door dit voorkomen minder dan 1 cm bedraagt en deze opgave is 
door Sodm en TNO juist bevonden. 

Verder adviseren Sodm en TNO om goedkeuring te verlenen aan het 
winningsplan onderde voorwaarde dat Northern Petroleum Nederland gewijzigde 
omstandigheden met betrekking tot de economische winbaarheid t i jdig ten 
genoegen van de Ministervan Economische Zaken aantoont. 
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Di rec to raa t -generaa l voor 
Energie en Te lecom 
Directie Energiemarkt 

Ons k e n m e r k 
ET/EM/. 9136564 

Daarnaast heeft de Tcbb in haar advies gerefereerd aan het feit dat Sodm en 
TNO de door Northern Petroleum Nederland gerapporteerde gegevens omtrent 
bodemdaling reëel hebben bevonden. 

Het winningsplan bevat geen overzicht van de cumulatieve bodemdaling van 
Papekop doordat er geen olie- en gasvelden in de buurt gelegen zi jn. Gezien 
deze geringe te verwachten bodemdaling acht de Tcbb het begrijpelijk dat de 
beschrijving van de mogelijke omvang en verwachte aard van de schade door 
bodemdaling, een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om 
bodemdaling te voorkomen o f t e beperken en een beschrijving van de 
maatregelen die worden genomen om schade door bodemdaling te voorkomen of 
te beperken, niet zijn aangetroffen. 

Northern Petroleum Nederland heeft ten slotte in onderdeel 9.4 van het 
winningsplan uiteengezet dat geen schade valt te verwachten voortvloeiend uit 
bodembeweging (bodemdaling en bodemtri l l ing), ten gevolge van oliewinning uit 
het beschreven voorkomen. 

7. Conc lus ie 
Gelet op de inhoud van het door Northern Petroleum Nederland ingediende 
winningsplan en de hierover ingewonnen adviezen, bestaat er geen aanleiding de 
gevraagde instemming te weigeren. 

8 . Bes lu i t 

De M i n i s t e r van Economische Zaken 
g e l e t o p de a r t i ke l en 34 en 35 v a n de M i j n b o u w w e t en a r t i k e l 24 v a n h e t 
M i j n b o u w b e s l u i t , 

b e s l u i t : 

Artikel 1 
Het ingediende winningsplan Papekop voor het gelijknamige voorkomen verkr i jgt 
de instemming als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Art ikel 2 

Northern Petroleum Nederland B.V. wint volgens het winningsplan 2 0 % van de 

aanwezige olie in het olievoorkomen Papekop. Indien zich omstandigheden 

voordoen, waardoor de economische wihbaarheid van de bovengenoemde 

hoeveelheid olie niet mogelijk is, zal Northern Petroleum Nederland B.V. deze 

omstandigheden tijdig ten genoegen van de Ministervan Economische Zaken 

moeten aantonen. 
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Di rec to raa t -generaa i voor 
Energie en Te lecom 
Directie Energiemarkt 

Ons k e n m e r k 
. ET/EM / 9136564 

Artikel 3 

1. Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij 

gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Raad van State een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat laatste geval treedt het 

besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. 

2. Van het besluit wordt mededeling gedaan door toezending van een afschrift 

aan degenen die over dit ontwerp van het besluit hun zienswijze naar voren 

hebben gebracht. Tevens wordt van het besluit mededeling gedaan door 

kennisgeving van de zakelijke inhoud in de Staatscourant en in "Woerdense 

Courant", "Ki jk op Reeuwijk", "De IJsselbode" en "De Zenderstreek". 

3. Het besluit wordt ter inzage gelegd bij de gemeenten Woerden, Reeuwijk, . 

Oudewater en Montfoort alsmede bij het Informatiecentrum van het Ministerie 

van Economische Zaken. 

's-Gravenhage, 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze: 
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S.̂ ji}5 |̂ Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

Di rec toraat -generaa l voor 
Energie en Te lecom 
Directie Energiemarkt 

Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ez.nl 

Behandeld door 
mevr.  

T 070  
F 070  

@minez.nl 

Datum nvt 

Betreft Kennisgeving Mijnbouwwet 
Ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 
Winningsplan Papekop 

Ons kenmerk 
ET/EM / 9136493 

B i j lage(n) 

De Minister van Economische Zaken 
maakt bekend: 

Op 20 januari 2009 heeft de Minister van Economische Zaken een aanvraag van 
Northern Petroleum Nederland B.V. ontvangen om in overeenstemming met 
artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet in te stemmen met het plan voor de 
winning in het voorkomen "Papekop", gelegen in de gemeenten Woerden, 
Reeuwijk, Oudewater en Montfoort. Het winningsplan gaat in op het planmatig 
beheer van het voorkomen en het risico van schade ten gevolge van 
bodembeweging (die mogelijk door de winning van het voorkomen kan worden 
veroorzaakt). 

Het winningsplan, het besluit, het ontwerpbesluit, het advies van Staatstoezicht 
op de mijnen en TNO Bouw en Ondergrond (met uitzondering van 
bedrijfsvertrouweli jke gegevens) en het advies van de Technische commissie 
bodembeweging liggen met ingang van 21 augustus 2009, ter inzage bi j : 
De gemeente Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden; 
De gemeente Reeuwijk, Raadhuisweg 3 te Reeuwijk; 
De gemeente Oudewater, Waardsedijk 219 te Oudewater; 
De gemeente Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort alsmede het 
Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, 
Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. 

Tot en met 2 oktober 2009 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
yan State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen het besluit beroep worden 
ingesteld door: 
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het 

besluit; 
b. de adviseurs-die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te 

brengen over het ontwerp van het besluit; 
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het 

besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; 
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Directoraat-generaal voor 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
ET/EM/ 9136493 

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

Het besluit treedt op 5 oktober 2009 in werking, behalve indien gedurende de 
beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Eerst 
nadat op dat verzoek is beslist, treedt het besluit in werking. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zicht wenden tot mevrouw  te l : 070-  
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

Gemeente Montfoort 
Postbus 41 
3417 ZG MONTFOORT 

Datum2 0 ÄUG 2009 

Betreft Terinzagelegging Besluit Papekop 

Directoraat-generaal voor 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarl<t 

Bezuideniioutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ez.nl 

Behandeld door 
mevr.  

T 070  
F 070  

@minez.nl 

Ons kenmerk 
ET/EI^/ 9145751 

Om 

0 0 ^ 

Geachte heer/ mevrouw. 

Op 20 januari 2009 is van Northern Petroleum Nederiand B.V. een verzoek om 
instemming ontvangen met het winningsplan Papekop op grond van artikel 34, 
derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik 
ü bijgevoegd informatie toekomen: 

het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke gegevens): 
het besluit en ontwerpbesluit; 
het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
het advies van de Technische commissie bodembeweging; 
Een kennisgeving betreffende dit besluit die op 18 augustus 2009 t / m 20 
augustus 2009 zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het 
weekblad "Woerdense Courant", "Kijk op Reeuwijk" en "De Zenderstreek". 

In de kennisgeving is vermeld dat het besluit en de daarbij gevoegde 
stukken op het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 21 augustus 2009 tot en 
met 2 oktober 2009 op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met mevrouw  
(070-  

Met vriendelijke groet.

 
directie Energiemark 
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> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

Gemeente Oudewater 
Postbus 100 
3420 DC OUDEWATER 

Ministerie van Economische Zaken 

Directoraat -generaal voor 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarl<t 

Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ez.nl 

Behandeld door 
mevr.  

T 070  
F 070  

@minez.nl 

Datum 2 O AUG 2009 

Betreft Terinzagelegging Besluit Papekop 

Ons kenmerk 
ET/EI^/ 9145754 

o— 

f m 

»^ 

t o ; 

•^1= 

Geachte heer/ mevrouw, 

Op 20 januari 2009 is van Northern Petroleum Nederiand B.V. een verzoek om 
instemming ontvangen met het winningsplan Papekop op grond van artikel 34, 
derde l id, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik 
u bijgevoegd informatie toekomen: 

het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke gegevens): 
het besluit en ontwerpbesluit; 
het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
het advies van de Technische commissie bodembeweging; 
Een kennisgeving betreffende dit besluit die op 18 augustus 2009 t /m 20 
augustus 2009 zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het 
weekblad "Woerdense Courant", "Kijk op Reeuwijk" en "De Zenderstreek". 

In de kennisgeving is vermeld dat het besluit en de daarbij gevoegde 
stukken op het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 21 augustus 2009 tot en 
met 2 oktober 2009 op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met mevrouw  
(070-  

Met vriendeli jke groet. 

 
directie Energiemarkt 
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> Retouradres Postbus 2010t 2500 EC Den Haag 

Gemeente Reeuwijk 
Postbus 3 
2810 AA REEUWIJK 

Ministerie van Economische Zaken 

Directoraat -generaa l voor 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarl<t 

Bezuideniioutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ez.nl 

Behandeld door 
mevr.  

T 070  
F 070  

@minez.nl 

Datum 2 O ^Ur3 2009 

Betreft Terinzagelegging Besluit Papekop 

Ons kenmerk 
ET/EM / 9145748 

o | 

O ; 

O ; 

O— 

CO-

Geachte heer/ mevrouw, 

Op 20 januari 2009 is van Northern Petroleum Nederland B.V. een verzoek om 
instemming ontvangen met het winningsplan Papekop op grond van artikel 34, 
derde l id, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik 
u bijgevoegd informatie toekomen: 

het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke gegevens): 
het besluit en ontwerpbesluit; 
het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
het advies van de Technische commissie bodembeweging; 
Een kennisgeving betreffende dit besluit die op 18 augustus 2009 t /m 20 
augustus 2009 zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het 
weekblad "Woerdense Courant", "Ki jk op Reeuwijk" en "De Zenderstreek". 

In de kennisgeving is vermeld dat het besluit en de daarbij gevoegde 
stukken op het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 21 augustus 2009 tot en 
met 2 oktober 2009 op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

Mocht u nog.vragen hebben dan kunt u.bellen met-mevrouw  
(070-  

Met vriendeli jke groet, 
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> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA WOERDEN 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum 2 O AUG 2009 

Betreft Terinzagelegging Besluit Papekop 

Directoraat-generaal voor 
Energie en Telecom 
Directie Energiemarkt 

Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ez.nl 

Behandeld door 
mevr.  

T 070  
F 070  

@minez.nl 

Ons kenmerk 
ET/EM / 9145739 

o> 
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Geachte heer/ mevrouw, 

Op 20 januari 2009 is van Northern Petroleum Nederland B.V. een verzoek om 
instemming ontvangen met het winningsplan Papekop op grond van artikel 34, 
derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doe ik 
u bijgevoegd informatie toekomen: 

het winningsplan (zonder bedrijfsvertrouwelijke gegevens): 
het besluit en ontwerpbesluit; 
het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en 
Ondergrond; 
het advies van de Technische commissie bodembeweging; 
Een kennisgeving betreffende dit besluit die op 18 augustus 2009 t /m 20 
augustus 2009 zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het 
weekblad "Woerdense Courant", "Kijk op Reeuwijk" en "De Zenderstreek". 

In de kennisgeving is vermeld dat het besluit en de daarbij gevoegde 
stukken op het gemeentehuis van uw gemeente zijn in te zien. 

Ik verzoek u de bijgevoegde stukken met ingang van 21 augustus 2009 tot en 
met 2 oktober 2009 op uw gemeentehuis ter inzage te leggen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met mevrouw Traas 
(070-379 7088). 

Met vriendelijke groet. 

directie Energiemarkt 
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VERZONDEN 2 5 MG. 2009 

Gemeente Oudewater 

Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20101 
2500 EC 'S-GRAVENHAGE 

ons kenmerk 
WP-06755 / 
AIjGUrr-2009003019 

uw referentie 
ET./EM/9145754 

onderwerp 
Ontvangstbevestiging 

behandeld door 
 

Geachte heer, mevrouw. 

E-mail 
@oudewater.iil 

doorkiesnummer 
0348-566932 

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 20 augustus 2009. 
Wij hebben uw brief opgenomen in onze administratie met de volgende 
kenmerken: 

Datum 
25 augustus 2009 

onderwerp 

datum ontvangst 
registratienummer 

winningsplan Papekop terinzage legeen van 
stukken 
21 augustus 2009 
2009002331 / WP-06755 

Uw brief is in handen gesteld van de sector Ruimtelijke ontwikkeling. 
Economische zaken en Volkshuisvesting. Conform uw verzoek zullen de 
stukken ter inzage worden gelegd van 21 augustus tot en met 2 oktober 
2009. Wel merken wij op dat onze gemeente het ontwerp van onderhavig 
besluit niet ontvangen heeft. Daarom heeft het ontwerpbesluit niet op ons 
stadskantoor ter inzage gelegen. 

>= 

o -

o> 

Voor nadere informatie kunt u bellen met , telefoonnummer 
0348-  

Met vriendelijke groet, 
namensJnirgemeester en wethouders 

sector Ruimtelijke ontwikkeling. 
Economische zaken en Volkshuisvesting 

Bezoek: 
Maandag t/m vrydag 
van 8JO - 12J0 uur; 
Donderdag bovendien van 
1330 - 17.00 uur en balie 
Burgerzaken ook van 
18.00-1930 uur. 
Buiten deze tyden alleen 
op afspraak. 

Telefonisch bereikbaan 
Maandag t/m vrgdag 
van 8 3 0 - 1 2 3 0 uur, 
maandag t/m woensdag 
van 1330-16.00 uur en 
donderdag tot 17.00 uur. 

WaardsedUk219 
Postbus 100 
3420 DC Oudewater 
Tel. : 0348 566999 
Fax : 0348 566990 
www.oudewater.nl 

\ i ^ 
Banknr. 2850.06.789 
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Procedures oerin van delfstoffen

seinisch onderzoek toestemming bodoneignnaar; als dat do Staat is,
hoort de Diont d;r Domeinen de betrokken tijen—
sten en departementen en geeft priatrechieli
toestemming. Soms i o een vei’voersvertrw-lni ng ver--
eist op grond van de Wet gevaarlijke stoffen en/of
een vergunning van de IG. der Mijnen warmoer ge—
vaar].ijke explosieven worden gebruikt.

boorvergunning krachtens Wet opsporing delfstoffen ver]eenci. door
minister EZ na advies van de Mijnraad en Cie El—
senhurg, die C.S. hoort.(AROE—beroep is mogelijk)
Voor detaillering wordt I’WC—oïerlcg in de beschik
king opgenomen. De FC hoort 0.5. en/of P.P.D.
(zie onder).

Penis de Vunte indien proefexploitatie plaatsvindt, verleent
minister EZ daarvoor vergunning (permis).

Procedures winning van delfstoffen (concessie)

— concessieaanvragc ingediend bij G,S. G.S. publiceren binnen 10 dagen; gedurende
4 maanden kan een ieder bezwaarschrift indienen7 o.a. de gemeentebesturen.
Meestal volgt onverplichte hoorzitting. G.S. verwittigon intussen miniter EZ
en 1.0. der Mijnen.

— minister EZ hoort ainbtgenoten van LV, VW, VRO — die RPC hoort —, Dofensie, CPJ4,
VolYlil i) en Rijk.sgeologische Dienst.

— advies I.G. der Mijnen aan 0.S. met ontwerp—concessievoorwaarden.

— advies Rijksgeologische Dienst aan EZ.

— advies G.S. aan minister EZ en (met afschrift daarvan) aan DORO.

— advies Cie Elsenburg aan minister EZ na overleg over uit te sluiten gebieden
met G.S./P.P.D.

— advies RPC aan minister VRO.

— minister VRO —) minister EZ.

— EZ zendt concept—K.B. naar ministerraad

— EZ zendt concept—K.B. naar Koningin.

— advies Raad van State aan Koningin (minister van EZ); een ieder kan dan
nog verzet aantekenen (art. 2B Mijnwet i8io).

— utinister EZ hoort soms Vaste Cie Economische Zaken van de Tweede Kamer.

— K.13. dat concessie verleent wordt afgekondigd en gepubliceerd.

minister EZ wijst overeenkomstig concessievoorwaarden PWC aan voor overleg
ten aanzien van detaillering.

-• PC over]ogt steeds t.a.v. bepaalde werken. Een van de betrokken ministers
kan overleg vragen t.a.v. boorlocatie en installaties. -

— }C hoort PPD of G.S.; deze horen gemeentebesturen en andere ‘instanties.

— ÏC heeft ede logeerde bevoegdheid met conce osionaris tot ovoroenstcmrn
te komen; hij niet eenstemmigheid beslist minister EZ overeenkomstig flR0

-- Na bon] issing EZ is !R0B-—boroop mogelijk.

1) deze 7 uiri sters vjn ook verLcgonwoordigd in de PWC or dc Cie Elonbur,.
Ç hoe Ç t oe dort kort vouiLs als aclv i.scjundo l.ccl’n COn ver Legeeooru tger

i 1fl h L T, c hdp en ‘v n de c3i 1 dit in N uur en Mi 1 t n

___
__ __
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