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Daarnaast worden in Noorwegen elke twee jaar gebieden die minder ontwikkeld 

zijn opengesteld voor vergunningaanvraag. De beoordelingstermijn staat in beide 

landen van tevoren vast. 

Denemarken is recent gestopt met het aannemen van nieuwe 

vergunningaanvragen, met name door het gebrek aan interesse in de laatste 

ronde. Alhoewel Denemarken ook een vrij groot offshore gebied kent is tot nu toe 

alleen het westelijke deel (qua grootte iets kleiner dan de NL offshore) exploratief 

interessant gebleken voor olie en gas. 

De Duitse offshore bestaat voornamelijk voor olie en gas exploratie uit de 

zogeheten Entenschnabel en is qua kansrijk gebied het kleinst. De 

exploratieactiviteit is hier dusdanig beperkt geweest dat er geen evaluatie mogelijk 

is. 

Voordelen van het ronde systeem: 

• Het ronde systeem creëert een kunstmatige schaarste, wat de interesse

kan vergroten (now or never).

• Er is een officiële procedurestart- en eindtijd. Dit verschaft duidelijkheid

voor aanvragers.

• Gebieden met een hoge potentie kunnen meerdere bieders krijgen. In

Nederland wordt dit ondervangen door de openbare publicatie met en de

verplichte concurrentie-termijn.

• Daarnaast wordt er in Noorwegen en VK extra aandacht gegeven door

gelijktijdige datavrijgave. (NB. In Nederland is datavrijgave al veel beter

geregeld dan in nagenoeg alle andere landen. Met name in termen van

openbaar maken van data en daaraan gekoppelde  termijnen, alsmede de

vrije toegankelijkheid via NLOG).

Nadelen van ronde systeem (geënt op situatie in NL): 

• Lang wachten op  gebieden die mogelijk vrijkomen, kan voor vertraging

zorgen aangezien commerciële partijen afhankelijk zijn van locatieaanbod

en specifieke start- en einddatums.

• Er zijn weinig verschillende delen beschikbaar in NL.

• Grootste deel van het NL-deel van het continentaal plat is al vergund of

vergund geweest t.o.v. Noorwegen en VK (wijziging heeft derhalve weinig

effect).

Evaluatie 
De open gebieden in Nederland zijn relatief klein dus een keus maken in gebieden 

levert weinig diversiteit op (i.e. elke ronde komt waarschijnlijk het gehele open 

gebied weer in de aanbieding en leidt waarschijnlijk niet tot een versnelling). 

Daarnaast worden de gebieden die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse 

Noordzee (zoals de zuidelijke Noordzee van het VK) zeer frequent (jaarlijks) 

opengesteld.  De verschillen met een open systeem zijn derhalve voor de 

Nederlandse situatie minimaal. Uit evaluaties van twee vergelijkbare gebieden, het 

“Southern North Sea” gebied in de VK en offshore Nederland, blijkt ondanks de 

verschillende vergunning systemen en houding t.o.v. handhaving beperkt verschil 
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in exploratie intensiteit. Wij zien dat er in Nederland de afgelopen 10 jaar zelfs 

meer activiteit plaatsvindt. 

Theoretisch lijkt een ronde systeem vooral in een vroege exploratie fase 

interessant. In een ontwikkeld gebied is het zaak om de uitvoerders zoveel 

mogelijk vrijheid te bieden om de “laatste restjes” te vinden (immers het meeste is 

al gevonden). Nederland beschikt niet (meer) over grote, zeer verschillende 

exploratiegebieden, waar nog weinig is geëxploreerd. De vaste start- en eindtijd 

van een ronde systeem stelt uitvoerders wel in staat hun bedrijfsvoering hierop in 

te stellen. Met een helder en voorspelbaar vergunningverleningsproces is dit 

voordeel ook in een open systeem mogelijk. 

Conclusie 
Op basis van de bovenstaande evaluatie zien wij geen reden om de bestaande 

systematiek te wijzigen.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Afdelingshoofd Adviesgroep Economische Zaken 




