
Confidential

O.I "

V

Northern Petroleum (NL) B. V.
Mechels e straat 23

2587 XW Den Haag
The Netherlands

Tel [44] 020  t

Fax[44] 020
e-mail: i @northpetlcom

Director-General for Competition & Energy
Ministry of Economic Affairs
Prinses Beatrixlaan 5-7
2270AA Voorburg
The Netherlands

Ki

Retro *

3 7 APR 2005

6 april 2005

Onderwerp: Papekop Vergunning

Geachte heer 

Hierbij ontvangt u twee kopieën van ons [ aanvullend document ^inzake de
winningsvergunningsaanvraag voor het Papekop veloT~

Een Nederlandse vertaling van de tekst zal volgen.

We kijken uit naar onze vergadering van volgende week.

Met vriendelijke groeten,

SitaramN
Getypte tekst
1

SitaramN
Getypte tekst



Confidential

Papekop Production Licence

Supplementary Application
Document

6th April 2005 ' Papekop Licence Application

Northern Petroleum 0

J

SitaramN
Getypte tekst
1a

SitaramN
Getypte tekst



Confidential

Table of Contents

1. Summary 2

2. Papekop Licence 2
2.1 Type of Licence 2
2.2 Location, Area and Co-ordinates 2
2.3 Applicants and Operator 2

3. Papekop Field 2
3.1 Papekop Field 3D Seismic Interpretation 2
3.2 Papekop-1 Petrophysical Review 3
3.3 Papekop Volumetric Estimates 4

4. Papekop Development 4
4.1 Pre-Full Field Development 4
4.2 Base Case Full Field Development Plan 5
4.3 Full Field Development Plan Sensitivities 5

5. Environmental Impact Assessment Requirements 6

6. References 6

Figure 3.1.1 3D Seismic Top  7
Figure 3.1.2 3D Seismic Top  8
Figure 3.1.3 2D Seismic Top  9
Figure 3.1.4 2 D Seismic line  10
Figure 3.1.5 Seismic line - 3D equivalent section 11
Figure 3.2 Papekop-1 Petrophysical Evaluation 12
Figure 4.2.1 Base Case Forecast-PI Reserves 13
Figure 4.2.2 Base Case Forecast-P2 Reserves 14
Figure 4.2.3 Base Case Forecast-P3 Reserves 15
Figure 4.3.1 Water Injection Case - P2 Reserves 16
Figure 4.3.2 Gas Re-injection Case — P2 Reserves 17

Annex 1. Topographic Maps :. 18

6th April 2005 Papekop Licence Application

Northern Petroleum . 1



Confidential

1. Summary
Further to Northern Petroleum's Papekop Production Licence Application of 11*
November 2004 (Reference 1), this Supplementary Application Document includes the
current results of Northern Petroleum's ongoing "Stage#2" evaluation. The latter has
primarily included the 3D seismic interpretation, further petrophysical review and an
updating of the range of reserves and development planning.
The main change compared with the "Stage#l" evaluation is that the 3D seismic
interpretation has shown the Papekop structure to be much simpler than inferred from
2D seismic which is expected to give rise to higher well reserves and ultimate recovery.

Unless stated otherwise, there are no changes with respect to the information provided in
Reference 1.

2. Papekop Licence

2.1 Type of Licence
This application is for a Production Licence for the exploitation óf oil, gas and
condensate. The duration now sought for the licence is 50 years on the basis of the
updated development plans for the upside reserves case which includes sequential oil and
gas developments.

2.2 Location, Area and Co-ordinates

1:50,000 topographic maps over the licence area are included in Annex 1.

2.3 Applicants and Operator

Rather than NP Netherlands Limited, NP Netherlands B.V. (Dossiernummer 27272285)
a wholly owned subsidiary of Northern Petroleum Pic and registered in The Netherlands,
is now the sole applicant and would be the Operator.

3. Papekop Field

3.1 Papekop Field 3D Seismic Interpretation

The ÎD seismic interpretation (figures 3.1.1 and 3.1.2) has significantly changed the view
of the field structure compared to 2D seismic (figure 3.1.3). Rather than the field being
comprised of several fault blocks, the field is now considered to be much simpler and a
single structure.

The Papekop-1 well was drilled on a structure mapped using mid-1980's vintage 2D
seismic data. After the well, in 1995, NAM acquired a 3D survey over an area which
extended over the discovery. Northern has acquired all the 2D and 3D data and a
comparison between the 2D line through the Papekop-1 well and an equivalent line
through the 3D seismic volume (figures 3.1.4 and 3.1.5) shows how the 3D data is of far
better quality than the 2D.
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Using this greatly improved dataset, Northern has been able to carry out a detailed
interpretation over the Papekop structure and generate a new depth structure map for
each of the 

 Key horizons have been identified by tying the well using a
synthetic seismogram generated from the well data. The horizons that have been picked
are as follows:

• 
• 
• 
• 
• 

The  has been depth converted using a

 While it is clear that using  over a large area would yield significant
inaccuracies, Northern believes that this method can reasonably be applied over a
relatively small area such as the Papekop structure since the general lithologies in the
overburden do not change very much and so will not generate significant lateral velocity
variations. A  depth structure map has been generated by simply
adding a constant isopach derived from the well to  depth map (figure
3.1.2):

Northern's new mapping indicates that, 

3.2 Papekop-1 Petrophysical Review
Given the results of the 3D seismic interpretation, 
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3.3 Papekop Volumetric Estimates
Northern Petroleum 

GRVgas
GRVoil
GIIP
STOIIP

M!nm3
MlnmS
10A9m3
10*6m3

GRV=Gross Rock Volume, PI - 90% probability, P2 = 50% probability, P3 = 10% probability

GIIP
STOIIP

10A9m3
lO^mS

TOTAL
 

4. Papekop Development

4.1 Pre-Full Field Development

The " review has confirmed that 
Although the structural uncertainties have been much

reduced with the 3D seismic interpretation, the key uncertainties 

.

The pre-full field development phase would comprise the drilling of a pilot hole to
reduce the uncertainty in the position of original fluid contacts and be completed at high
angle towards the base of the oil leg in the RNRO.-The indicative pilot hole trajectory is
illustrated in figure 3.1.1 on the assumption that the surface site is the location of the
abandoned Papekop-1 well, A short term multi-rate production test would be carried out
with flaring of gas prior to mobilising equipment for a long term test. The well would be
put on long term production test for approximately 1 year to reduce uncertainties in the
reservoir models and confirm (or otherwise) the base case development plan and
optimum location for future wells. Produced gas would be used to generate power (own
use).

6th April 2005
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4.2 Base Case Full Field Development Plan
A  model has been used to estimate reserves and establish an
efficient and economic base case development. In summary, the base case includes the
following assumptions:
- 

.
- 

- 

- 

Figures 4.2.1-3 summarise the multi-annual plan for the pre- and full field development
in the base case for the PI, P2 and P3 volumes respectively. Recovery factors for oil and
gas are The base case
reserves estimates are summarised below:

Gas Reserves

Oil Reserves

10A9m3

10A6m3

P1

TOTAL

P2 P3

4.3 Full Field Development Plan Sensitivities

Two main sensitivities to the base case development are presented based upon the
uncertainties highlighted in 4.1; (i) ; and (ii) 

.
Both sensitivities are economic developments.

4.3.1 Full Field Development with Water Injection
It is possible that 

 Figure 4.3.1 shows the
corresponding multi-annual plan for the 2P volumes. 

.
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4.3.2 Full Field Development with Gas Re-injection
It is possible that the results of the pre-full field development stage show that the most
efficient and economic development requires 

- 

- 

Figure 4.3.2 shows the corresponding multi-annual plan for the 2P volumes. 

5. Environmental Impact Assessment Requirements
A full environmental impact assessment will be required in order to finalise a Production
Plan. The key areas that need to be addressed are:
- The current assumption is that the Papekop-1 abandoned wellsite can be used as the

site for the development. This will need further assessment together with alternative
sites. This assessment will need to include the following:

o Suitability for base case development and sensitivities
O Site containment
O Impact on local community
o Impact on wildlife
o Security and Safety

- The rail, road and canal barge options for oil transportation to the refinery at Pernis
(or other).

- The tie-in and pipeline construction options to the High Pressure (65-67Bar) Low
Cal Grid or to the Low Pressure (40Bar) Low Cal Grid.

- Emissions rekted to development options
- Power line options and connections to the existing grids.
- Soil movement assessment and monitoring plan.

6. References
Reference 1: Papekop Production Licence Application, 11th November 2004, NP

Netherlands Limited.

6th April 2005 Papekop Licence Application

Northern Petroleum 6



Confidential

Figure 3.1.1 3D Seismic 
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Figure 3.1.2 3D Seismic 
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Figure 3.1.3 2D Seismic 
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Figure 3.1,4 2 D Seismic line 
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Figure 3.1.5 Seismic line 
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Figure 3.2 Papekop- Petrophysical Evaluation
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Figure 4.2.1 Base Case Forecast -PI Reserves
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Figure 4.2.2 Base Case Forecast — P2 Reserves
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Figure 4.2.3 Base Case Forecast — P3 Reserves
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Figure 4.3.1 Water Injection Case — P2 Reserves
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Figure 4.3.2 Gas Re-injection Case - P2 Reserves
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Annex 1. Topographic Maps

Legend (Co-ords in RD format)

124593.42,454077.11
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3.2.2 Well Test Analysis
Test#l was performed over a 32m interval at the top of the 
Test#2 was performed over a 57m interval at the top of the 

11* November 2004 1 Papekop Licence Application
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1. Samenvatting
In vervolg op Northern Petroleum's aanvraag voor een Winningsvergunning voor
Papekop dd. 11 november 2004 (Referentie 1), bevat dit Aanvullende Document tot
aanvraag de huidige resultaten van Northern Petroleum's lopende evaluatie van
"Fase#2". Laatstgenoemde heeft voornamelijk de 3D seismische interpretatie, nader
petrofysisch onderzoek en een actualisering van de range van de reserves en de planning
van de ontwikkeling bevat.
Het grootste verschil met de evaluatie van "Faseftl" is dat de 3D seismische interpretatie
heeft aangetoond dat d

hetgeen verwacht wordt aanleiding te geven tot hogere reserves van de
putten en uiteindelijke winning.

Tenzij anders wordt aangegeven, zijn er geen veranderingen ten aanzien van de
informatie verschaft in Referentie 1.

2. Papekop Vergunning

2.1 Type Vergunning

Deze aanvraag Ïs voor een Winningsvergunning voor de exploitatie van olie, gas en
condensaat. Thans wordt een vergunning gevraagd voor de duur van 50 jaar op basis van
de bijgewerkte ontwikkelingsplannen voor de 'upside' (:meest gunstigste) reserves casus
welke opeenvolgend olie en gas ontwikkelingen bevat.

2.2 Locatie, Gebied en Coördinaten

Topografische kaarten met een schaal van 1:50.000 van het gebied waarvoor vergunning
wordt gevraagd zijn bijgevoegd in Bijlage l .

2.3 Aanvragers en Operator

NP Netherlands B.V. (Dossiernummer 27272285), een in Nederland geregistreerde
maatschappij die in zijn geheel eigendom is van Northern Petroleun Plc, is thans de
exclusieve aanvrager en zou Operator zijn, in plaats van NP Netherlands Limited.

3. Papekop Veld

3.1 3D Seismische Interpretatie Papekop Veld

Vergeleken met de 2D seismiek (figuur 3.1.3.), heeft de 3D seismische interpretatie
(figuren 3.1.1 en 3.1.2) het beeld van de structuur van het veld in belangrijke mate
veranderd. In plaats van een veld dat bestaat uit 

 wordt het veld thans beschouwd als zijnde v

De Papekop-1 put werd geboord op een structuur in kaart gebracht door gebruik van 2D
seismische gegevens uit het midden van de jaren 1980. Na de put verkreeg de NAM in
1995 een 3D rapport over een gebied dat zich uitstrekte tot over de ontdekking.

6 april 2005 l'apekop Vergunningsaanvraag
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Northern heeft alle 2D en 3D gegevens verworven en een vergelijking van de 2D lijn
door de Papekop-1 put met een gelijkwaardige lijn door de 3D seismische volumes
(figuren 3.1.4 an 3.1.5), laat zien dat de 3D gegevens van een veel betere kwaliteit zijn dan
de 2D gegevens.

Door gebruikmaking van deze sterk verbeterde verzameling gegevens, is Northern in
staat geweest een gedetailleerde interpretatie uit te voeren van de structuur van Papekop
en een nieuwe diepte structuur kaart te maken van elk van de  reservoir secties
aangetroffen in de put, te weten  en  De
belangrijkste 'horizons' zijn geïdentificeerd door deze te correleren met een synthetische
seismogram totstandgekomen op basis van gegevens van de put. De volgende 'horizons'
zijn uitgekozen:

• 

• 
• 
• 
• 

Het opmaken van nieuwe kaarten door Northern toont aan dat, 

6 april 2005 Papekop Vergunningsaanvraag
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3.2 Papekop-  Petrofysisch Onderzoek

:

N/G
Por
SH
GOC
OWC

Frac
%
%
m TVD NAP
m TVD NAP

P1 P2 P3 P1 P2 P3

3.3 Papekop Volume tri s ehe Schattingen

Northern Petroleum's kaarten inzake structuur, onzekerheid analyses en petrofysische
resultaten zijn opgenomen 

G R Vga s
GRVolie
GIIP

STOIIP

MlnmJ

Mlnnï1

10amJ

10°mJ

P1 P2 P3 P1 P2 P3

GRV=Gross Rock Volume, PI = 90% probability, P2 = 50% probability, P3 = 10% probability

GIIP

STOIIP
10' m*
10" mj

TOTAL

P1 P2 P3

4. Papekop Ontwikkeling

4.1 Pte-Volledige Veld Ontwikkeling

Het onderzoek van "Fase#2" heeft bevestigd dat de 
Hoewel de onzekerheden ten aanzien van de

structuur erg verminderd zijn door de 3D seismische interpretatie, dienen 
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4.2 Basis Casus Plan Volledige Ontwikkeling Veld

Een simulatie model gebaseerd op een grof rooster is gebruikt om de reserves in te
schatten en om een efficiënte en economische basis casus ontwikkeling te bepalen.
Samengevat bevat de basis casus de volgende veronderstellingen:
- 

- 

- 

).
- 

 
         

Figuren 4.2,1-3 vatten het meerjarenplan samen voor de pre- en volledige ontwikkeling
van het veld in de basis casus voor respectievelijk de PI, P2 en P3 volumes.
Winnings f actoren voor olie en gas zijn  dan geschat in "Fase#l" vanwege de 

 Hieronder zijn de schattingen van de reserves van de basis casus
samengevat.

Gas Reserves

Olie Reserves

10ym'

10bm^

TOTAL

P1 P2 P3
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4.3 Varianten terzake Plan Volledige Veld Ontwikkeling

De twee voornaamste varianten met betrekking tot de basis casus worden hier
gepresenteerd op basis van onzekerheden benadrukt in 4.1; (i) 

 Beide varianten zijn economisch rendabel.

4.3.1 Volledige Veld Ontwikkeling met Water Injectie
Het is mogelijk dat  wordt waargenomen
tijdens de fase van de pre-volledige ontwikkeling van het veld of gedurende latere
productie. Met betrekking tot deze variant wordt de veronderstelling gemaakt dat er in
jaar 2 

 Figuur 4.3.1 Iaat het overeenkomstige meerjarenplan zien voor de 2P
volumes.  kunnen verwacht worden  te zijn dan in de basis casus,
terwijl van de  verwacht kan worden dat zij .

4.3.2 Volledige Veld Ontwikkeling met Gas Her-injectie
Het is mogelijk dat de resultaten van de pre-volledige ontwikkelingsfase van het veld
aantonen dat voor de meest efficiënte en economische ontwikkeling een 
nodig is . Met betrekking tot deze variant, zijn de
volgende veronderstellingen gemaakt.
- 

.
- 

Figuur 4.3.2 laat het overeenkomstige meerjarenplan zien voor de 2P volumes. 

5. Vereisten Milieu Effect Rapportage
Een volledige beoordeling van de effecten op het milieu zal nodig zijn om een Productie
Plan af te kunnen ronden. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde dienen te
komen zijn:
- De huidige veronderstelling dat het verlaten terrein van de Papekop-1 put gebruikt

kan worden als het terrein voor de ontwikkeling. Dit behoeft een verdere beoordeling
tezamen met alternatieve terreinen. Die beoordeling zal het navolgende dienen te
bevatten:

o Geschiktheid voor de ontwikkeling van de basis casus en varianten
o Controleerbaarheid tetrein
o Effect op plaatselijke gemeenschap

6 april 2005 Papekop Veigunningsaanvraag
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O Effect op wilde planten en dieren
O Beveiliging en Veiligheid

De mogelijkheden van transport per spoor, binnenschip of over de weg van olie naar
de raffinaderij in Pernïs (of andere).
De mogelijkheden van aanleg van pijpleidingen naar en aansluiting op het Hoge Druk
(65-67Bar) Low Cal Netwerk of het Lage Druk (40Bar) Low Cal Netwerk.
Emissies gerelateerd aan de ontwikkelings mogelijkheden
Mogelijkheden betreffende electriciteitsleidingen en connecties met de bestaande
netwerken.
Beoordeling verplaatsing aarde en plan van monitoring.

6. Referenties
Referentie l : Aanvraag Winningsvergunning Papekop dd. 11 november 2004, NP

Netherlands Limited.
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Ministerie van Economische Zaken

Aan

Energie Beheer Nederland B. V.
t.a.v. de heer 
Postbus 6500
6401 JH HEERLEN

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

E/EP/5022579 3

1 5 APR 2005
Onderwerp

aanvragen winnings vergunning 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 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,

mr. 
directie Energieproductie

Bezoekadres Doorkiesnurnmer Telefax

Prinses Beatrixlaan 5 (070)  (070) 

Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door

Bezuidenhoutseweo. 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 re vermelden
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Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. de heer 
Directie Energieproductie
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2500 EC DEN HAAG
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5059004
Doorkiesnummer

(070)

Bijlage(n)

l
Datum Uw tenmerk

15 september 2005 E/EP/5022579
Contactpersoon

Onderwerp

Aanvragen winningsvergunning Papekop

Geachte heer 

In uw brief van 15 april 2005, uw kenmerk E/EP/5022579, hebt u mij verzocht om advies uit
te brengen over de aanvragen voor de winningsvergunning Papekop door de bedrijven
Northern Petroleum (NL) B.V. en Smart Energy Solutions BV. Beide bedrijven zijn nieuwe
mijnondernemingen, die niet eerder in Nederland mijnbouwkundige activiteiten hebben

uitgevoerd.

Het bedrijf Northern Petroleum PLC was mij niet onbekend. Een medewerker van dit bedrijf
heeft vorig jaar, op 18 november 2004, een kennismakingsbezoek aan SodM gebracht.
Tijdens dit bezoek heeft hij mij geïnformeerd over Northern's activiteiten in Groot-
Brittannië, in Spanje en in Italië. In Spanje treedt Northern sinds 2002 op als uitvoerder van
de olieproductie locatie te Ayoluengo.

Op het moment dat ik uw verzoek heb ontvangen, had ik geen enkele informatie over
concrete activiteiten die door Smart Energy Solutions BV in Nederland dan wel elders
worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik enkele medewerkers van mijn dienst opdracht
gegeven om na te gaan in hoeverre Northern Petroleum PLC op maatschappelijk
verantwoorde wijze mijnbouwkundige activiteiten in Nederland kan uitvoeren. De
beantwoording van uw vraag over de aanwezigheid van de technische capaciteit bij Northern
maakte deel uit van de opdracht.

Prinses Bealrixlaan 428

2273 XZ VOORBURG

Postbus 8

2270 AA VOORBURG

Telefoon (070) 395 65 00

Telefax (070) 395 65 55 www.sodm.nl

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
Ministerie van Economische Zaken
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werkwijze
Mijn medewerkers hebben informatie opgevraagd bij het bedrijf Northern en bij de
autoriteiten, zowel in Groot-Brittannië als in Spanje, over de wijze waarop voornoemd
bedrijf mijnbouwactiviteiten in die landen uitvoert. Er zijn tevens bezoeken gebracht aan het
kantoor van Northern te Londen, aan de Spaanse autoriteiten en aan de olieproductie locatie
te Ayoluengo, Spanje. Tijdens de bezoeken aan de Northern locaties werden diverse
medewerkers en aannemers, die voor Northern werken, geïnterviewd. Het resultaat van deze
interviews, samen met de informatie die is verkregen tijdens de bezoeken aan de locale
autoriteiten en of per correspondentie is verkregen, is vervolgens systematisch geanalyseerd
en aan de hand hiervan is een oordeel over Northern gevormd.
Bijgaand rapport biedt een samenvatting van onze bevindingen.

Conclusie Northern
Wij komen tot de conclusie, dat Northern Petroleum over vakbekwaam personeel beschikt,
maar onvoldoende is uitgerust om alle E&P-activiteiten op directieniveau goed te kunnen
managen. De toezichthoudende autoriteiten in Spanje en Groot-Brittannië hebben tegenover
onze inspecteurs verklaard, dat zij geen klachten hebben over Northern ten aanzien van de
naleving van wet - en regelgeving. Mocht Northern in aanmerking komen om operator te
worden in Papekop, dan zullen er wel verbeteringen in de organisatie aangebracht moeten
worden. Naar onze mening heeft Northern thans onvoldoende expertise in huis op het gebied
van arbo en milieu en de Nederlandse wet - en regelgeving. Deze tekortkomingen zijn
tijdens het onderzoek door Northern onderkend en het bedrijf heeft de intentie uitgesproken
om, ingeval het operator wordt in Papekop, uit te breiden met het benodigde personeel en
expertise op het gebied van arbo en milieu.

SodM heeft alleen gekeken naar de technische mogelijkheden van Northern. De financiële
mogelijkheden van de onderneming zijn door ons niet onderzocht, omdat die buiten het
competentiegebied van SodM vallen. Voor de goede orde merk ik op, dat tijdens ons
onderzoek wel naar voren is gekomen dat de financiële partners van Northern een
aanzienlijke invloed hebben op de dagelijkse operationele activiteiten. Zodanig zelfs, dat
bepaalde maatregelen, die genomen zouden moeten worden uit oogpunt van 'good oil field
practice', achterwege werden gelaten. Wij adviseren u daarom om de financiële capaciteit
van Northern goed tegen het licht te houden.

Conclusie Smart Energy Solutions
Wij hebben Smart Energy Solutions niet onderzocht op technische capaciteit, omdat dit
bedrijf op dit moment nergens operator is.

Op 15 juni 2005 heeft de heer ,  van de Spyker Energy Group, aan
ons een kennismakingsbezoek gebracht. Hij vertelde, dat  voor technische expertise
een beroep zou kunnen doen op de Spyker Groep, die 'samen' met een Tunesisch bedrijf
operator is van twee Tunesische olievelden. Een beknopt onderzoek op internet wijst uit,
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dat Spyker Energy Group sinds 2003 shareholder is in de betreffende olievelden, maar er zijn
geen aan wijzigingen dat het bedrijf daadwerkelijk operator is. Daarom hebben we evenmin
nader onderzoek gedaan naar de Spyker Energy Group.

Met vriendelijke groeten,

 Mijnen
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Rapport van bevindingen Northern Petroleum PLC
- -

1. Wie is Northern Petroleum PLC?

Northern Petroleum PLC is gevestigd in Londen en voert als operator activiteiten uit in
Groot-Brittannië, Italië, Spanje en heeft ook belangen in Zuid-Amerika (Frans Guyana).
Op de website van Northern worden deze activiteiten vrij uitvoerig beschreven'
(http://www.northpet.com/ ).

Op de website van Northern wordt vermeld dat het bedrijf recent een boring heeft
uitgevoerd op het eiland Wight. Het betreft de boring Sandhills-2. Deze put is geboord in
de periode l augustus - 9 september 2005. In deze put zijn kernen getrokken. Northern
concludeert op basis van de informatie verkregen tijdens de boring dat de aangetoonde
hoeveelheden olie en gas niet economisch te winnen zijn. De boorinstallatie wordt
verplaatst naar de andere boorlocatie: Bouldnor Copse-1.

In Spanje (provincie Burgos) treedt Northern, met een belang van 25,5 %, als uitvoerder
op voor de productie van olie uit het Loraveld op de locatie Ayoluengo. Op deze
olieproductie locatie worden tussen de 120 tot 150 vaten olie per dag geproduceerd (l vat
komt neer op 159 liter). Northern heeft plannen om de productie van olie te Ayoluengo
op te voeren. Daarnaast heeft Northern voor 50% belangen in de voorgenomen exploratie
activiteiten in de buurt van Ayoluengo, waarvoor drie vergunningen zijn afgegeven.

2. De beoordeling van Northern Petroleum Plc als mogelijke
mijnbouwkundige uitvoerder van het Papekop veld

2.1. Inleiding

Wij hebben informatie opgevraagd bij het bedrijf Northern en bij de autoriteiten zowel in
Groot-Brittannië als in Spanje over de wijze waarop voornoemd bedrijf
mijnbouwactiviteiten in die landen uitvoert. De informatie is vervolgens geanalyseerd en
beoordeeld aan de hand van beoordelingssystemen, die intern door het Staatstoezicht op
de Mijnen worden gehanteerd om andere mijnbouwondernemingen te toetsen.
Vervolgens is op basis hiervan questionnaires opgesteld ten behoeve van de interviews
die tijdens het bezoek aan het kantoor te Londen met het Managementteam van Northern
zijn gehouden, met als doel na te gaan of het zorgsysteem wel leeft binnen de organisatie
op het kantoor in Londen maar ook op de productielocatie te Ayoluengo Spanje
Tenslotte is aan de hand van alle verkregen informatie een oordeel gevormd over de
vakbekwaamheid die Northern beschikt om E&P activiteiten te kunnen uitvoeren en of
Northern de nodige expertise heeft om de risico's van deze activiteiten op arbo - en
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milieugebied te kunnen managen. Tevens is Northern beoordeeld op de aanwezigheid van
vakbekwaamheid voor het winnen van delfstoffen op een doelmatige manier en over de
vraag op welke wijze Northern invulling geeft aan de term 'good oilfield practices'.

2.2 De organisatie Northern Petroleum Pic v

2.2.1.Documentatie over Northern
Northern is voorafgaande aan het bezoek aan het kantoor te Londen gevraagd om enkele
documenten over de organisatie op te sturen. Het gaat om documenten die de volgende
informatie bevatten:

1. Een beleidsverklaring van de directie waarin de intenties zijn opgenomen over
de wijze waarop de zorg wordt aangepakt voor de bescherming van de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers en van het milieu, inclusief de beschrijving

-, hiervan (het VGM zorgsysteem);
2.^ Informatie over het voldoen aan de EG richtlijnen voor de mijnbouwindustrie;
3.' De beschrijving ,van de organisatie inclusief het meest actuele organogram met

i ' *
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van'de diverse

'__ _ leidinggevenden;
4. Een overzicht van ongevallen en voorvallen van de laatste jaren, met name op de

" olieproductie locatie te Ayoluengo in Spanje;
5. Alle VGM informatie over de geplande booractiviteiten op de Isle of Wight.

Deze informatie is vervolgens geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van
beoordelingssystemen en op basis hiervan questionnaires opgesteld ten behoeve van de
interviews en de bezoeken op diverse locaties van Northern.

f r

2.2.2 Bezoek kantoor Northern te Londen
Op 31 mei en l juni 2005 is een bezoek gebracht aan het kantoor van Northern te Londen
met als doel om een aantal leden van het Managementteam te interviewen. Naast de
Directeur zijn er gesprekken gevoerd met onder meer de leidinggevenden voor de
operaties in Groot-Brittannië (boringen op het eiland Wight), in Spanje (olieproductie
locatie te Ayoluengo) en de verantwoordelijke mensen voor nieuwe activiteiten,
waaronder de Papekop veldontwikkeling.

Tijdens dit bezoek heeft Northern interne VGM procedures en instructies, die onderdeel
vormen van het zorgsysteem, ter inzage gelegd. Daarnaast zijn diverse documenten,
waaronder de door het Managementteam van Northern gepleegde inspecties van de
olieproductie locatie in Spanje, ter beschikking gesteld. Deze documentatie bevat ook een
overzicht van de vigerende wet & regelgeving in Groot-Brittannië, Italië en in Spanje.

; >
4

2.2.3 Booractiviteiten op het eiland Wight
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Northern is, als uitvoerder, van plan twee boringen te verrichten op het eiland Wight..Het
betreft de boring Sandhills-2 en Bouldnor Copse-1, waarvoor de locale autoriteiten de
locatievergünningen in 2004 hebben afgegeven (de boring Sandhills-2 is inmiddels
voltooid). In deze locatievergunningen zijn tevens milieuvoorwaarden opgenomen.
Northern heeft hierbij een financieel belang van 57,5% in deze activiteiten.

Tijdens het bezoek te Londen zijn de volgende documenten over de boringen op het
eiland Wight ingezien:

• Het VGM zorgsysteem en het VGM jaarplan voor deze activiteiten
• Het veiligheids - en gezondheidsdocument, waarin de VG - risico's zijn

geïnventariseerd. Dit VG-document dient op basis van de EG richtlijn 92/91, die
in de Britse mijnbouwwetgeving is geïmplementeerd, te worden opgesteld

• Het boorprogramma en de daarmee samenhangende contracten die zijn
afgesloten met de diverse aannemers en onderaannemers.

2.2.3. l Resultaten interview Managementteam over de booractiviteilen op het eiland
Wight
Uit het interview met het Managementteam van Northern is naar voren gekomen dat het
team bewust is van het feit dat de bewoners van het woon - en agrarisch gebied, waar de
boorlocaties liggen, nogal betrokken zijn met hun leefomgeving. Naar aanleiding hiervan
heeft Northern zelf het initiatief genomen om een aantal informatie avonden te
organiserenimet de buurtbewoners met als doel deze in te lichten over de voorgenomen
activiteiten.; Deze informatie is tevens in de lokale krant geplaatst. Northern heeft zich
voorgenomen om tijdens de uitvoering van de booractiviteiten de lokale bevolking meer
inzicht te geven over de booractiviteiten waarbij onder meer gedacht wordt om de
buurtbewoners uit te nodigen om een bezoek te brengen aan de boorinstallatie.

Northern is er zich van bewust dat de Papekop locatie in een gebied ligt met bijzondere
milieukwaliteiten. Het bedrijf is dan ook van plan om dezelfde strategie te hanteren met
de buurtbewoners rondom die locatie.

2.2.3.2 Resultaten beoordeling documenten en interview leidinggevende booractiviteiten
op het eiland Wight
Northern heeft een goed begin gemaakt met de opzet van het VGM zorgsysteem en VGM
jaarplan op corporatie niveau en deze om te zetten in een zorgsysteem en jaarplan voor de
booractiviteiten op het eiland Wight. Echter de samenhang tussen de documenten op
corporatie niveau met de voor deze boringen specifieke documenten ontbreekt. Northern
heeft bovendien geen methode op corporatie niveau beschreven om aan te geven op
welke wijzende VGM risico's dienen te worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Uit de
contracten, dié inmiddels met de diverse aannemers zijn afgesloten om de boringen te
verrichten, blijkt niet duidelijk in hoeverre deze zijn geselecteerd op basis van hun
bedrijfsinterne risicomanagement van de VGM aspecten. Ook de aansturing van deze
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aannemers inzake VGM aspecten is niet duidelijk. Op dit punt zou Northern
verbeteringen aan kunnen brengen.

De persoon die belast is met de dagelijkse leiding van de booractiviteiten bezit voldoende
vakbekwaamheid om deze te kunnen managen. Uit het interview met hem is gebleken dat
ook hij geen duidelijke instructies heeft gekregen over één door Northern aanvaarde
methode om de VGM risico's te inventariseren en te evalueren. Op basis van zijn
ervaring elders heeft hij wel aangegeven op welke wijze hij denkt dat te kunnen doen.

2.2.3.3 Resultaten uit de contacten met de autoriteiten in Groot-Brittannië
booractiviteiten op het eiland Wight
In Groot-Brittannië is de afdeling Offshore Safety Division (OSD) van de Health and
Safety Executive (HSE) belast met het toezicht op de naleving van de wet & regelgeving
tijdens de boringen op het eiland Wight. De afdeling OSD is van mening dat Northern
deze activiteiten goed heeft gepland waarbij voldoende rekening is gehouden met de
risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de bij de activiteiten betrokken
werknemers. OSD meldde uit zichzelf wel dat de financiële partners grote invloed hebben
op de wijze waarop Northern het boorprogramma denkt uit te voeren. Dit heeft er onder
meer toegeleid dat het boorprogramma kort voor het begin van de voorgenomen
activiteiten, vanwege de kosten, is gewijzigd. Door toedoen van de partners heeft
Northern het boorprofiel moeten wijzigen in een goedkoper Slim hole profiel.

2.3. Exploratie activiteiten in Italië

In Italië zijn seismische onderzoeken gepland en intussen is hiervoor een vergunning
afgegeven voor de uitvoering van die activiteiten op het land. Daarnaast heeft Northern
belangstelling om offshore Sicilië exploratie activiteiten te gaan uitvoeren .
In verband met de aanvraag voor een vergunning voor het uitvoeren van seismische
activiteiten op het land is een milieueffect rapport opgesteld.

2.3.1. Resultaten documentbeoordeling en interviews over de activiteiten in Italië
Tijdens het bezoek in Londen is het milieueffect rapport, dat in de Italiaanse taal is
opgesteld, ingezien. Het rapport bevat maar een gedeeltelijke beschrijving van alle
mogelijke effecten als gevolg van de mijnbouwkundige activiteiten.
Uit het interview met het Managementteam van Northern blijkt dat geen enkel lid van dat
team de terzake benodigde milieukennis heeft om het rapport op zijn merites te
beoordelen. Het team is in dit geval afhankelijk van externe deskundigen.
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3. Bezoek aan de betrokken Spaanse autoriteiten en de
olieproductie locatie te Ayoluengo Spanje

In juni 2005 zijn bezoeken gebracht aan de Spaanse autoriteiten om na te gaan aan welke
wet - en regelgeving Northern dient te voldoen om mijnbouwkundige activiteiten te
kunnen verrichten in Spanje. Tevens is aan de hand van gesprekken met deze autoriteiten
nagegaan hoe het gedrag is van Northern sinds dit bedrijf de olieproductie locatie te
Ayoluengo eind 2002 van de voormalige uitvoerder Repsol heeft overgenomen.

3.1. Resultaten van de gesprekken met de Spaanse autoriteiten

Tijdens het verblijf in Spanje zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de
centrale overheid, het Ministerie van Industrie, Toerisme en Handel, te Madrid en met de
dienst voor Industrie, Handel en Toerisme van het autonome gebied van Castilla y Leon,
waar de provincie Burgos ligt.

Tijdens dit gesprek is het volgend globale beeld ontstaan over de wijze waarop in Spanje
de wet&regelgeving is geïmplementeerd.

3.1.2. Implementatie wet&regelgevlng en verdeling bevoegdheden in Spanje
Spanje is een koninkrijk dat samengesteld is uit diverse autonome gebieden onder het
gezag van de centrale overheid in Madrid. De autonome gebieden bestaan op zich weer
uit provincies.

Voor het verrichten van exploratie - en productie - activiteiten zijn de bevoegdheden
verdeeld over de autonome gebieden respectievelijk de centrale overheid.
Het toezicht op de arbo - en milieuwetgeving is op zich weer afhankelijk van de
verdeling van deze bevoegdheden, waarbij de autonome gebieden op zich weer
aanspraken kunnen maken op de centrale overheid om hun hierbij te staan. Gemeentes
zijn het bevoegd gezag om locatievergunningen af te geven, waarin milieuvoorwaarden
zijn opgenomen.

De implementatie van EG Richtlijnen voor de m ij n bouwactiviteiten zoals de EG Richtlijn
92/91 en die voor het milieu behoren tot de exclusieve competentie van de centrale
overheid, terwijl het toezicht hierop op zich weer gedelegeerd kan zijn aan de autonome
gebieden. Dé EG Richtlijn 92/91 is in Spanje geïmplementeerd maar de centrale overheid
is nog bezig met het opstellen van richtlijnen over de wijze waarop de
mijnbouwondernemingen aan deze richtlijn moeten voldoen.

Een mijnonderneming'zoals Northern dient in Spanje één competente mijnbouwkundige
ingenieur aan te wijzen die als vertegenwoordiger van dat bedrijf optreedt bij het overleg
over mijnbouwkundige terzake doende activiteiten met de Spaanse autoriteiten. Deze
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persoon is onder meer belast met de jaarlijkse rapportage en de planning van deze
activiteiten ten behoeve van die autoriteiten.

3.1.3. Oordeel Spaanse autoriteiten over het gedrag van Northern
De Spaanse autoriteiten zijn van mening dat Northern als uitvoerder voldoet aan de
naleving van de wet- en regelgeving. Voorvallen en ongevallen die op de olieproductie
locatie te Ayoluengo plaatsvinden of plaats hebben gevonden, worden gerapporteerd
volgens de bestaande wet - en regelgeving.

3.2. Resultaten van het bezoek aan olieproductie locatie te Ayoluengo

Het doel van het bezoek is om na te gaan in hoeverre Northern deze olie productielocatie
volgens haar eigen VGM zorgsysteem beheert en of het beheer van deze locatie conform
de goede oliepraktijken ("good oilfield practices") plaatsvindt. Tijdens het bezoek zijn
ook de locale leidinggevende van Northern en de leidinggevende van de grootste
aannemer geïnterviewd om te verifiëren of de beleidsuitgangspunten van Northern op
corporatie niveau ook op de werkvloer wordt nageleefd.

3.2.1. Omschrijving van de olieproductie veld te Ayoluengo
In het Ayoluengo veld zijn sinds de ontdekking in 1959 53 putten geboord. Inmiddels is
het merendeel van deze putten verlaten. Er zijn nog 11 productieputten actief en deze
produceren per put tussen de 6 tot 35 vaten olie per dag. De totale olieproductie ligt in de
orde van 120 tot 150 vaten per dag. Daarnaast wordt ook geassocieerd gas geproduceerd.
Olie, water en gas mengsel wordt vervolgens naar een drie fase scheidingssysteem
gebracht waar het gas wordt afgescheiden van de vloeistof (olie en water). Het lage druk
gas wordt vervolgens ontwaterd, als energiebron gebruikt om elektriciteit op te wekken
voor de productie locatie. Het gas wordt ook gebruikt om door middel van gasmotoren de
oliepompen van de diverse putten aan te drijven. De olie wordt vervolgens door een
elektrisch scheidingssysteem ontwaterd en in een opslagtank opgeslagen. De olie wordt
aan een plaatselijk keramische fabriek verkocht. Het water wordt in een tweetal putten
geïnjecteerd. Northern deelt tijdens het bezoek mee dat indien de financiële partners
akkoord gaan het plan is om door middel van een nieuw perforatie programma de
olieproductie te verhogen. Volgens Northern is maar 17% olie uit het Ayoluengo veld tot
nu toe geproduceerd van de geschatte hoeveelheid 'Stock Tank Oil in Place' (STOIIP)
van 100 miljoen vaten.

5.2.2. De vakbekwaamheid van het bedienend personeel te Ayoluengo
Northern heeft één persoon in dienst die tevens belast is met de leiding van de
olieproductie van het veld te Ayoluengo. Northern heeft een contract afgesloten met een
hoofdaannemer die de locatie voorziet van bedienend personeel. De hoofdaannemer is
een coöperatieve onderneming waarvan het bedienende personeel zelfde eigenaars zijn.
Deze organisatie vorm bestaat al jaren en veel van deze personen blijken al meer dan 30
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jaar op de locatie te werken. Ze zijn goed op de hoogte van alle activiteiten die op de
locatie plaatsvinden.

Op basis van het interview met een aantal personeelsleden kan geconcludeerd worden dat
de leidinggevende en het bedienende personeel zeer goede vakbekwaamheid bezitten.
De zwakte in het geheel is, dat door het ontbreken van een persoon in de lijn in de directie
van op corporatieniveau, geen of onvoldoende dagelijkse sturing is van de leidinggevende
op de locatie Ayoluengo.

Tijdens de interviews op het kantoor van Northern in Londen is dit gebrek al
geconstateerd Een voorbeeld hiervan is het feit dat de leidinggevende op de locatie
Ayoluengo ondanks herhaalde verzoek van de directie nog steeds in gebreke is gebleven
in het opstellen van een goed onderhoudssysteem.

3,23, De toestand van de technische installatie te Ayoluengo
De toestand van de technische installatie van de olieproductie locatie te Ayoluengo is
beneden peil. Het onderhoudssysteem is niet van deze tijd. Door hergebruik van oud
materieel van de verlaten oüeproductieputten probeert het vakbekwame personeel
onderdelen die nog bruikbaar zijn, na eventuele reparatie, in te zetten om zodoende de
productie draaiende te houden. De technische installatie wordt niet geopereerd volgens
het origineel ontwerp, waarin olie en gas in een gesloten installatie worden behandeld en
de olie via een pijpleiding wordt afgevoerd. Om de tegendruk op de putten minimaal te
houden, wordt nu de olie op de putlocaties in open tanks opgevangen. Vervolgens wordt
de olie per tankwagen naar een open pit vervoerd op de behandelingsinstallatie om dan
vervolgens naar een olietank verpompt te worden. Op verschillende plaatsen in de olie
behandelingsinstallatie is er geen afdoende scheiding tussen olievoerende en buiten
gebruik gestelde installatie onderdelen. Er zijn geen pijpleiding inspectie programma's en
men doet alleen aan breakdown onderhoud.

Begin 2003|heeft Northern een baseline inspectie gedaan van deze installatie. Het bedrijf
heeft geconcludeerd dat deze locatie gemoderniseerd moet worden om te kunnen blijven
voldoen aan de steeds strenger wordende eisen van de Spaanse gemeenschap.
Echter, de financiën om een complete modernisering door te voeren ontbreken en de
reden hiervóór is dat de andere financiële partners de conclusies van Northern niet delen.
Dientengevolge heeft het bedrijf zich voorgenomen om deze modernisering stapsgewijs
ter hand te nemen.

Tijdens het bezoek gaf de leidinggevende, die in dienst van Northern is, te kennen dat de
financiële partners zelfs een direct beslissende stem hebben in de financiële besluiten die
de dagelijkse operationele activiteiten aangaan. Het betreft bijvoorbeeld de noodzakelijk
uit te voeren reparaties of schoonmaakwerkzaamheden van opgetreden
bodemverontreinigingen.
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gekomen dat de financiële partners vn Northern een aanzienlijke invloed hebben op de
dagelijkse operationele activiteiten. Zodanig zelfs, dat bepaalde maatregelen, die
genomen zouden moeten worden uit oogpunt van 'good oil field practice', achterwege
werden gelaten. Wij adviseren daarom om de financiële capaciteit van Northern goed
tegen het licht te houden.

Appendices

Appendix-1 Beoordeling zorgsysteemdocument
Appendix-2 Vragen over HSE managementsysteem
Appendix-3, Guidelines for the evaluation of New Operators
Appendix-4 Compliance with Council Directive 89/391 / EEC of 12 June 1989
Appendix-5. Compliance with Council Directive 92/91 / EEC of 3 Nov. 1992
Appendix-6 Pictures at Ayoluengo
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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
winningsactiviteit(en) op 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 Beatrixlaan 5 (070)  (070) 

Hoofdkantoor  (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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Smart Energy
~~—

AANTEKENEN

De Minister van Economische Zaken
T.a.v. de heer 
Postbus 20101
2500 EX DEN HAAG

-t — i JD ' T "ï 'N'- TjLQjLJuAt\
fn^fhOMicn:

2 8 . 0 K Ï Ü S
/ R.vacüe voor:

2jl NÛV 0 5
. i^_i _: i

Heerhugowaard, 27;'ofctober 2005
!

l*£SES réf.; Aanvraag winning s vergunning Papekop gebied
dd. 11 april 2005.

Geachte heer ,

Naar aanleiding van onze aanvraag d.d. ï ï april 2005 zijn wij £gfde heer 
bijzonder erkentelijk vanwege het feit dat hij, middels een brief aan u gericht d.d. 28
september jl., het voor Smart Energy Solutions (SES) opnam om argumenten aan te dragen
bovengenoemde winningsvergunning aan SES te verlenen en niet aan Northern Petroleum,
zoals de Mijnraad van zins is u te adviseren. ;

U zult begrijpen dat wij niet gestopt zijn verder te zoeken naar aaciwlhnde argumenten om
het op handen zijnde, voor SES negatieve, advies van de Mijnraad te kunnen pareren. Wij
realiseren ons ook, dat indien u eenmaal een beslissing genomen heeft conform dit advies, er
geen kansen meer zijn voor SBS en er in het gunstigste geval meerdere jaren vertraging op
treden totdat zich weer een vergelijkbare situatie voor zou kunnen doen. j
Vandaar dat wij u nu benaderen, voordat u uw beslissing genomen heeft, met, naar onze
mening, nog een aantal gegronde overwegingen om, wellicht per hoge uitzondering, in dit
geval af te wijken van het advies van de Mijnraad. j

SES is een nieuwe Nederlandse onderneming, opgezet met privé kapitaal, om innovatieve
processen in de energie sector te ontwikkelen en te exploiteren. SES is zonder financiële
ondersteuning van de overheid gestart en behoeft ook geen financiële ondersteuning om haar
plannen, het winnen van gas en het toepassen van Verstromen op het Papekop veld en
volgende projecten, uit te voeren.

SES is een MKB onderneming die duurzame energie bevordert met een enorm groeipotentieel
en zou zich als zodanig kunnen kwalificeren als Techno Starter van het gelijknamige Platform
van het Ministerie van Economische Zaken.

Smart Energy Solutions
Bevelandscweg SOa
Poslbusll«

tel.-.+îl 
'fax: +317
j KvK: 3

Bank: Van Lanscbol 6
BTW NL
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Smart Energy

Sinds onze aanvraag is er door het Kabinet nieuw beleid ontwikkeld dat u namens het Kabinet
heeft aangeboden aan de Tweede Kamer op 21 september jl. en getiteld 'Nationaal
HervormingspTOgramma Nederland 2005/2008 in het kader van de Lissabonstrategic'. Daarin
worden o.a. de volgende Richtsnoeren vermeld:

i
Nr. 8 Alle vormen van innovatie vergemakkelijken;
Nr. 10 De concurrentievoordelen van de industriële basis versterken;
Nr. 11 Duurzaam gebruik van hulpbronnen aanmoedigen en de synergie tussen milieu

bescherming en groei versterken. ;

Wij zijn van mening dat onze onderneming aan ieder van deze Richtsnoeren voldoet.
j

Ten derde refereren wij gaaarne aan de doelstelling van het Innovatieplatform, waarvan u ook
lid bent, namelijk *de innovatiekracht van Nederland te versterken'. Ook wat dat betreft zijn
wij van mening dat de activiteiten van SES hieraan voldoen. Daarom verzenden wij een kopie
van dit schrijven aan de  van het Innovatieplatform, de heer .
Immers SES beoogt met een innovatieve ontwikkeling de kleine gasvoorkomens in Nederland
te exploiteren. tr \

Wij kunnen ons voorstellen dat de Mijnraad in haar advies dienaangaande voornoemde
overwegingen niet heeft meegewogen, omdat die niet direct tot haar competentie behoren.

Wij vertrouwen erop, naast de argumenten genoemd in de brief van de heer , dat de
overwegingen genoemd in deze brief u in de gelegenheid stellen de winningsvergunning
Papekop toch aan SES toe te kennen, ook al zou dit ingaan tegen het advies van de Mijnraad.

Wij hebben reeds 18 maanden geïnvesteerd in dit project en zouden een gesprek; met u
hierover zeer op prijs stellen.

In afwachting van uw positieve reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,
Smart Energy Solutions BV

 

Kopie: - Innovatie Platform
- Dhr. 
- Dhr. i

i
Sman Energy Solutions BV tel.: -f31 
Bcvciandscwcg 80a . Fax: +31 
PoabusM62 j KvK:
1700 BD MËERHUGOWAARD Bank: Van Lanschot

BTW
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Van: namens

Aan: 

Onderwerp: FW: winningsvergunning Papekop

Bijlagen: SESsheet01.pdf

Zie onderstaand bericht.

Groet, 

Van: @xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 20 oktober 2005 10:49
Aan:
CC: @bg.fnv.nl; 
Onderwerp: winningsvergunning Papekop

Geachte heer ,

Van de heer  ontving ik een kopie van uw schrijven d.d. 11 oktober jongstleden naar aanleiding
van zijn brief van 28 september betreffende de winningsvergunning Papekop (voorheen aangeboord door
NAM).
Gezien de bijzondere situatie rond de toewijzing van de vergunning (nog niet eerder waren er twee aanvragen
voor één winningsvergunning n.l. van Smart Energy Solutions en Northern Petroleum) en het feit dat door de
gewijzigde regelgeving (liberalisering) een innovatieve aanpak, zoals voorgesteld door Smart Energy
Solutions (SES), voor het eerst in de historie mogelijk is, zou het bijzonder jammer zijn als deze kans voor
SES en de Nederlandse industrie gemist zou worden. Dit zal het geval zijn als u het advies van de Mijnraad,
mogelijk gebaseerd op conservatieve en traditionele gedachten, volgt.
Er is echter een oplossing denkbaar, waarbij er sprake is van een win-win situatie. Ook dit is weer een
innovatieve aanpak, alhoewel gezegd moet worden dat iets dergelijks in het verleden wel is toegepast bij de
toekenning van opsporingsvergunningen.
Daar Northern Petroleum reeds een stevige voet aan de grond heeft in Nederland, middels het recent
gesloten contract met de NAM, zou u de Papekop winningsvergunning kunnen toekennen aan SES. Daarbij
als voorwaarde stellend dat, ter compensatie, Northern Petroleum van elke geproduceerde en geleverde
barrel olie x dollar ontvangt uit hoofde van een overriding royalty. SES zal dan de zorg op zich nemen om
zoveel mogelijk olie op een efficiënte doelmatige wijze te winnen, hetgeen ook van nationaal belang is.
Daar waar SES voorzichtig was met haar inschatting van de oliereserve was Northern Petroleum in haar
aanvraag uiterst stellig omtrent de (grote) hoeveelheid te winnen olie (Northern Petroleum had uit hoofde van
haar contract met NAM toegang tot meer gegevens betreffende het veld dan SES). Daarnaast heeft Northern
Petroleum een opsporingsvergunning aangevraagd voor de gehele Utrecht concessie (Papekop is daar maar
een klein deeltje van).
Niet alleen kan op deze wijze SES haar innovatieve aanpak demonstreren, maar wordt er ook voor Northern
Petroleum een flink bedrag gegenereerd om aldus aan haar winnings- en opsporingsverplichtingen inzake het
NAM contract en de Utrecht concessie te voldoen.
Zo ontstaat een win-win situatie, waarbij tevens op vernieuwende wijze zowel van de regelgeving als van
onze bodemschatten gebruik gemaakt wordt.

Vertrouwende u hiermee tot inspirerende gedachten gestimuleerd te hebben en te allen tijde bereid zijnde tot
nader overleg,

Hoogachtend,

Smart Energy Solutions BV
P.O. Box 1162
NL-1700 BD Heerhugowaard
tel: +31 
fax: +31 
www.gaspockets.com

SitaramN
Getypte tekst
5

SitaramN
Getypte tekst



P r o v i n c i a a l b e s t u u r

 gedeputeerde staten

P R O V I N C I E

Datum 14 november 2005

Onderwerp Aanvraag winningvergunning Papekop gebied

Ministerie van Economische Zaken
ta.v. de Minister van Economische Zaken
Zijne Excellentie dhr. mr. 
Postbus 20101
2500 EX Den Haag

Noord-Rolland
«///

Dreef 3, Haarlem

Postbus 123
2000 MD Haarlem

Tel. (023)
Fax {023)

Internet
www.noord-holland.nl

E-mail
@noord-holland.nl

Excellentie,

U bent inmiddels van diverse kanten benaderd om het door de Mijnraad
aan u uitgebrachte advies betreffende de winningvergunning voor het
Papekop gas/olieveld naast u neer te leggen. Teneinde te besluiten dit toe

Je kennen aan Smart Energy Solutions (SES) .te Heerhugowaard. Ik sluit
mij door middel van deze brief graag aan bij dit verzoek.

SES heeft met behulp van een subsidie van SenterNovem een studie
uitgevoerd naar de haalbaarheid van het decentraal, milieuvriendelijk
produceren van elektriciteit uit gaspockets. Deze studie toont aan dat dit
concept goed uitvoerbaar is. Door het toekennen van de
winning vergunning aan SES stelt u hen in staat deze innovatieve
ontwikkeling in praktijk te brengen. Met zulke koppelingen (studie -
praktijk) wordt invulling gegeven aan het beleid om de innovatiekracht
van Nederland te versterken. Dit is ook de doelstelling van het
innovatiebeleid van de provincie Noord-Holland.
Zoals bij u bekend is trachten wij de regionale economie in Noord-
Holland-Noord te versterken door sterke sectoren te ondersteunen. Met
een impuls van € 10 miljoen stimuleren wij de ontwikkeling van een
innovatieve- en kennisintensieve cluster Duurzame Energie. Een andere
belangrijke cluster die onze aandacht heeft is de olie-en offshore industrie.
Een goedlopende en innovatieve thuismarkt is essentieel voor de
Nederlandse export en werkgelegenheid in de energiemarkt en olie- en
gassector.
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P R O V I N C l E

Pagina 2

9

mNoord-/Do//and

Ik vertrouw erop dat mijn argumenten, samen met de argumenten
aangevoerd in de brieven van respectievelijk dhr.  (d.d. 28
september '05) en SES (d.d. 27 oktober jl.) u ervan overtuigen de
winningvergunning aan SES toe te kennen.

Hoog ichtend,

voor Economische Zaken

J De provincies Noord- en Zuid-Holland vieren in november 2005 gezamenlijk het



Minister van Economische Zaken

Aan

Smart Energy Solutions B.V.
t.a.v. de heer 
de heer drs. 
Postbus 1162
1700 BD HEERHUGOWAARD

Datum

7 nf C 2005
- <" ~

Uw kenmerk Ons kenmerk

E/EP/5719027

Bjjlage(n)

Onderwerp

Aanvraag winningsvergunning Papekop

Geachte heren  en ,

In uw brief van 27 oktober vraagt u aandacht voor uw onderneming en uw aanvraag om
een winningsvergunning voor het gebied Papekop. De aanvraag van u en die van
Northern Petroleum voor dit gebied zijn nog in behandeling bij mijn Ministerie. Een
beslissing zal worden genomen nadat alle adviezen ontvangen zijn.

Voor uw activiteiten en werkwijze heb ik grote belangstelling. De beoordeling van de
vergunningaanvragen vindt plaats op grond van de criteria die in de Mijnbouwwet zijn
gesteld. Met gaat daarbij om de technische en financiële mogelijkheden van de aanvrager,
de manier waarop de aanvrager van plan is de winning te verrichten en het belang van
doelmatige en voortvarende winning. De door u genoemde hoedanigheden van uw
onderneming, namelijk dat u een nieuwe Nederlandse onderneming bent, te kwalificeren
bent als een Technostarter en de innovatiekracht van Nederland versterkt, zijn dus niet
direct criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld. Voor zover hiervan gevolgen
uitgaan op de technische mogelijkheden en de voorgenomen wijze van winning, zal dit
bij de beoordeling een rol kunnen spelen.

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 5

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Telefoon (070)37989 11

Telefax (070) 347 40 81

Doorkiesnummer

(070)

Behandeld door

Telefax

(070
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Minister van Economische Zaken

Op dit moment kan ik niet nader inhoudelijk op uw aanvraag ingaan. Zodra ik een besluit
heb genomen zal ik u hiervan op de hoogte stellen. ;

i

Met vriendelijke groet,

 van Economische Zaken



Minister van Economische Zaken

Aan

Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
t.a.v. de heer

Postbus 123
2000 MD 1-LARLEM

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijtage(n)

rtr1r E/EP/5719053
—.

j ,_iiu)

Onderwerp

Smart Energy Solutions

Öeachte heer ,

In uw brief van 14 november 2005 voert u argumenten aan om mij ervan te overtuigen
dat de winningsvergunning “Papekop” aan Smart Energy Solutions (SES) zou moeten
worden toegekend. De aanvraag waarom het gaat is die van een winningsvergunning op
grond van artikel 6 van de Mijnbouwwet (Stb 2002, 542). Het argumenten dat u noemt is
dat met toekenning aan SES invulling zou worden gegeven aan het beleid om de
innovatieve ontwikkeling in de praktijk te brengen. Het belang van innovatieve
ontwikkeling onderschrjf ik. Dit is evenwel geen zelfstandig argument, omdat het niet tot
de criteria behoort die in (artikel 9 van) de Mijnbouwwet zijn opgenomen ter beoordeling
van een aanvraag om een vergunning voor de winning van aardolie en aardgas. Voor
zover het toepassen van innovatieve praktijken gevolg heeft voor de technische
mogelijkheden van de aanvrager of het doelmatig en voortvarend winnen van deze
delfstoffen, zoals genoemd in artikel 9, is dit echter wel van belang.

De procedure van behandeling van de aanvragen voor het gebied “Papekop” is thans nog
gaande. Nadat alle adviezen zijn ontvangen zal op korte termijn een beslissing wôrden
genomen. Ik zal u hierover informeren.

Met vriendel jke groet, .

van Economische Zaken

Bezoekadres Doorkiesnummer Tel&ax

Prinses Beatrixlaan 5 (070) (070)

Hootdkantoor Telefoon (070>3798911 Behandeld door

Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070)3474081 mr
Postbus 20101 Email tlmineznl
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provincie ::\Jtrecht College van Gedeputeerde Staten

Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. 
Postbus 20101
2500 EC 's-Gravenhage

Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
http://www.provincie-utrecht.nl

VERZONDEN
2 4 FEB. 2006

Datum 21 februari 2006
Nummer 2006REGOOO121 i
Uw brief van 6 sep 2005, 10 jan 2006
Uw nummer E/EP/5056835, ET/EM/6002120
Bijlage div.

Sector
Referentie
Doorkiesnummer
Faxnummer
E-mailadres
Onderwerp

RGO

030-
030-

@provincie-utrecht.nl ,
Winningsvergunning Papekop

Geachte heer ,

In antwoord op uw bovenvermelde aanvragen om advies delen wij u het volgende mede.
Wij hebben kennis genomen van de bij u ingekomen aanvragen voor een winningsvergunriing voor het
gebied Papekop en voor .

Winningsvergunning Papekop
In uw brief van 6 september 2005 geeft u aan dat door Northern Petroleum (NL) op 11 november 2004 een
aanvraag is ingediend voor een winningsvergunning voor het gebied Papekop.
In de periode van 91 dagen na deze bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie is een
concurrerende aanvraag ingediend door Smart Energy Solutions

U heeft ons verzocht advies uit te brengen over beide vergunningaanvragen.
Wij merken op dat overeenkomstig artikel 16 van de Mijnbouwwet wij advies zullen uitbrengen over de
verlening van de concessie, doch niet over de keuze voor een bepaalde exploitant.

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via G VU-lijn 11 (richting De Uithof)-

Heeft u klachten"? Provinciale klachtencommissie, 030 - 2582449.
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provincie:: Utrecht

Advies
Op bijgevoegde uitsnede van de geografische kaart is het gebied aangegeven waarvoor de vergunningen
worden gevraagd. Een deel van het gebied, groen gearceerd, valt binnen de grenzen van de provincie Zuid-
Holland.
Wij beperken ons tot het grondgebied van de provincie Utrecht.

Voor het gehele grondgebied van de provincie Utrecht hebben Provinciale Staten op 1 3 december 2004 het
Streekplan 2005-20 1 5 vastgesteld.
De stad Woerden, de kleinere kern Linschoten en het buurtschap Zegveld vallen binnen dit gebied. Buiten
deze kernen is het overige gebied in het streekplan aangeduid als Landelijk gebied 2, met de hoofdfunctie ;

agrarisch en Landelijk gebied 3 met verweving van functies. Accenten binnen deze gebieden zijn landbouw,
natuur, recreatie, alsmede water en milieu. Voorts merken wij op dat het gebied, buiten de bebouwings-
kernen, zich vooral manifesteert als een open landschap.

Van belang achten wij de aanwezigheid van een grondwaterbeschermingsgebied, rood gearceerd.
Op grond van de Provinciale Milieu Verordening geldt in dit gebied een absoluut verbod voor onderzoek en
winning van aardgas en aardolie. Ook ontraden wij om binnen het daar omheen gelegen 100-jaarsaandachts-
gebied winning en onderzoek uit te voeren, hoewel in dit aandachtsgebied daarvoor geen absoluut verbod
geldt. Daarnaast achten wij externe veiligheid een punt van aandacht.

Wij wachten de door u te nemen verdere stappen in de procedure af.

Gedeputeerde staten van Utrecht,
namens hen,

 Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen.





Ministerie van Economische Zaken

Aan

Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland
t.a.v. de heer 
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

<K'
O-i

Datum
r.O 4

Uw kenmerk Ons kenmerk

ET/EM / 6024564
Brjlage(n)

Onderwerp

adviesaanvraag winningsvergunning Papekop

Geachte heer 

In het kader van de Mijnbouwwet is Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
op 6 september 2005 advies gevraagd over de aanvragen van Northern Petroleum en
Smart Energy Solutions om de winningsvergunning Papekop. De advisering rond deze
aanvragen is reeds enige tijd afgerond met uitzondering van het advies van uw college.
Vanuit het belang van de delfstofwinning en het belang van de betrokken partijen verzoek
ik u mij op korte termijn uw advies uit te brengen.

de Minister van Economische Zaken,
namens deze:

A' ldirecte

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 5

")7P HQ 1 1

Doorkiesnummer

(070) 
Telefax

(070)
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Nota . il // Ministerie van Economische Zaken

Auteur ' Toestelnummer Notanummer

ET/ËM/ 6029956

Datum Uiterlijk bij geadresseerde Medeparaaf en datum

.
WJZ

Aan Inlormatiekopie aan

mevr. mr.  
 van de directie Energiemarkt

Bijlage(n)

div

Onderwerp

winningsvergunning Papekop

Samenvatting en conclusies

Bijgaand leg ik u het besluit met toekenning van de winningsvergunning aan Northern
Petroleum Ltd ter afdoening voor; het besluit bevat tevens een afwijzing voor Smart
Energy Solutions en een toestemming voor overdracht van de vergunning voor NP
Netherland Ltd aan NP Netherlands BV. 

De aanvraag dateert van november 2004. De publicatie in het Europees
Publikatieblad heeft twee maanden gekost, de eindtermijn voor concurrerende aanvragen
liep in mei 2005 af. 

. De provincie Utrecht bracht haar advies uit in
februari 2006 en heHnïvits-vafl de provincie Zuid-Holland heeft ondanks herhaald
aandringen (telefonisch en per brief) vanaf januari 2006 nog steeds geen advies gegeven.
In het besluit is de datum van het advies van de provincie Zuid-Holland nog opengelaten.
Voor de uiteindelijke beslissing omtrent de verlening van de winningsvergunning zal het
advies van de provincie Zuid-Holland geen invloed kunnen hebben (gezien de criteria
voor vergunningverlening in de Mijnbouwwet).

mr. 
directie Energiemarkt

Ontvangen Verzonden Terugontvangen 

8
s In te vullen door Secretariaat Generaal
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NP Netherlands B. V.
Mechelsestraat 23

2587 XW Den Haag
The

Tel [44] 020 
Fax[44] 020
e-mail: @northpet.com

Director-General for Competition & Energy
Ministry of Economic Affairs
Prinses Beatrixlaan 5-7
2270AA Voorburg
The Netherlands

10th June 2005

Re: Papekop, Oosterwolde and Utrecht Applications - Relationship-Northern
Petroleum Pic and NP Netherlands B.V. ( :1

Dear heer 

In reply to your email of 09.06.05, this letter provides the additional Annex l (Ref.
Mijnbouwregeling) information relevant for NP Netherlands B.V. (NPN); the formal
applicant of the Papekop (réf. Supplementary Application Document of 6th April 2005),
Oosterwolde and Utrecht Licenses.

A. General Data
NP Netherlands B.V. (NPN) is a wholly owned subsidiary within the Northern
Petroleum Pic (NP) Group and was acquired on 13th April 2005 (Dossiernummer
27272285). NPN is the company NP has designated for conducting activities in the

. Netherlands and presentlyjhas two Directors; namely  and  The
NPN Articles of Association are enclosed.

B. Financial Data
a) Annual report. Reference should be made to the latest NP annual report submitted
with the aforementioned applications.
b) NPN presendy has authorised capital of €100,000 (ordinary shares) of which €20,000
is subscribed.
c) NPN presendy has cash reserves of €20,000 and zero debt.
d) NPN will be fully funded by NP

Notwithstanding plans to recruit within the Netherlands for key positions in NPN
during 2005, the Financial, Technical and Human Resources of NPN should be assessed
as being one and the same as those of NP insofar as the aforementioned license
applications are concerned.
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Smart Energy
VERTROUWELIJK

De Minister van Economische Zaken
P/a: de heer 
Directeur Energieproductie
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK DEN HAAG

6 ICP....502.1

Heerhugowaard, 11 april 2005

Onderwerp: Aanvraag wirtningsvergunning voor het gebied Papekop

Geachte heer ,

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 heeft,
positieve gevolgen.
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Smart Energy

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 winnings vergunning
origineel, drie kopieën en CD-ROM
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ADVIES INZAKE DE ECONOMISCHE WINBARE RESERVES VAN HET PAPEKOP
(OLIE- EN) GASVELD EN DE FINANCIËLE EFFECTEN VOOR DE STAAT BIJ
DEELNEMING DOOR EBN

Geachte heer ,

Naar aanleiding van uw verzoek van 15 april 2005 uw referentie E/EP/5022579, hebben wij de
economische winbaarheid onderzocht van het aardgas- en aardolievoorkomen Papekop.
Voorts hebben wij het financiële effect voor de Staat getaxeerd bij participatie in de winning
van deze voorkomens. Hierbij treft u het rapport in veertienvoud van onze bevindingen aan.

In de voormalige Utrecht II boorvergunning heeft NAM in 1986 in de exploratieboring
Papekop-01 olie en gas aangetoond. NAM heeft de boorvergunning terug gegeven en de
boring Papekop-01 definitief verlaten.
In 2004 heeft Northern Petroleum een 'spontane' winningsvergunning aangevraagd vóór het
Papekop veld. In 2005 is er een concurrerende aanvraag ingediend door Smart Energy
Solutions.

TNO-NITG heeft een eigen studie gemaakt van de het Papekop veld. Voor het rapport zijn
voor beide aanvragen en de TNO-NITG studieresultaten economische evaluaties gemaakt.
De resultaten van deze evaluaties en onze aanbevelingen treft u in het rapport aan.

Mocht u met betrekking tot het bovenstaande vragen hebben, of een toelichting wensen op
onze analyse en/of aanbevelingen dan zijn wij graag bereid daarop in te gaan.

Hoogachtend,

EBN participeert vanwege de Nederlandse Staat in de winning, behandeling, transport en verkoop van aardgas en olie.
Naamloze Vennootschap D5M voert het beheer van EBN,
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ADVIES INZAKE DE ECONOMISCHE WINBARE RESERVES VAN HET
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CONCLUSIES

Een overzicht van de resultaten van de economische analyses op de verwachte reserves van
het Papekop olie- en gasveld, zijn gepresenteerd in bijlage 5 en 6. Op basis van de resultaten
kunnen de volgende conclusies getrokken worden (Voor de vergunninghouder wordt een 
rendementseis na belastingen verondersteld; voor de Staat en EBN

Mét de verwachte reserves van TNO-NITG:

• De reserves van het Northern Petroleum ontwikkelingsmodel zijn voor de aanvrager
economisch winbaar met olieprijzen vanaf $/bbl, voor de staat moet de olieprijs
hoger zijn dan  $/bbl. Opgemerkt moet worden dat dit is berekend met  hogere
capex dan de aanvrager voorziet.

• De reserves van het SES ontwikkelingsmodel zijn voor de aanvrager economisch
winbaar voor olieprijzen vanaf  $/bbl, voor de staat vanaf $/bbl

• Bij olieprijzen hoger dan  $/bbl respectievelijk $/bbl is er een positief effect voor de
Staatsbaten bij deelneming door EBN.

Met de verwachte reserves van Northern Petroleum: -

• Met de verwachte Northern Petroleum reserves en capex is het een economisch zeer
aantrekkelijk project voor Northern Petroleum, EBN en staat. Voor de<
vergunninghouder wordt het project pas negatief bij een olieprijs van  $/bbl en voor
de staat bij een olieprijs van  $/bbl.

• In alle onderzochte gevallen is er een positief effect voor de Staatsbaten bij deelneming
van EBN. Bij zeer lage olieprijzen (< $/bbl) is het effect van Staatsdeelneming op de
Staatsbaten negatief.

Met de verwachte reserves van Smart Energy Solutions:

• Voor SES, EBN en staat is het een economisch aantrekkelijk project. Het project wordt
niet aantrekkelijk voor SES bij een olieprijs lager dan  $/bbl. Voor de staat is dit bij

„„een olieprijs van  $/bbl . : -
» \rHet effect van Staatsdeelneming op de Staatsbaten is positiefjfbij olieprijzen hoger dap

T; $/bbl. ''•'

Het ontwikkelingsmodel van Northern Petroleum geeft, naast hogere inkomsten, een betere
garantie dat er goed naar de oliewinning wordt gekeken en past daarom beter in de
doelmatige winning van de Nederlandse bodemschatten.

Conclusie t.a.v. economische winbaarheid van het Papekop veld:
Op basis van de door Northern Petroleum en Smart Energy Solutions verwachte
reserves en investeringen is er sprake van een economisch project voor de
vergunninghouder bij een olieprijs van $/bbL Voor de staat ligt de drempel
S/bbl lager. Met de TNO-NITG reserves en 50% hogere investeringen is de minimale
olieprijs  S/bbl voor de vergunninghouder.

Conclusie ten aanzien van Staatsdeelneming:
In vrijwel alle onderzochte gevallen leidt staatsdeelneming tot een positief effect voor
de Staatsbaten. EBN beveelt daarom aan, om bij vergunningverlening,
staatsdeelneming voor te schrijven.

Conclusie ten aanzien van delfstofwinning en staatsinkomen:
Het ontwikkelingsplan van Northern Petroleum biedt uitzicht op winning van een
grotere hoeveelheid delfstoffen ( ) dan dat van SES ( ) en op hogere
inkomsten voor de staat
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Mïjnraad

Aan
De Minister van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC 's Gravenhage

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

MITR/5063125

Onderwerp
Aanvragen winningsvergunning Papekop

Metvuw brief van 15 september 2005 hebt u de Mijnraad advies gevraagd over de aanvraag van
Northern Petroleum (NL) Limited (hierna te noemen NP) en de concurrerende aanvraag van Smart
Energy Solutions B.V. (hierna te noemen SES) om de winningsvergunning "Papekop". De
Mijnraad heeft kennis genomen van de adviezen van Staatstoezicht op de mijnen, de adviesgroep
EZ van TNO Bouw en Ondergrond (hierna te noemen TNO) en Energie Beheer Nederland B.V.
(hierna te nomen EBN). Op basis van de aanvragen en de genoemde adviezen komt de Mijnraad tot

« • _ .1 _ j.de conclusie datU.G V,L*llwïl-I.i3i*j uuv

- de technische mogelijkheden van NP beperkt zijn, doch potentieel aanwezig lijken te zijn. T.
technische mogelijkheden van SES als organisatie ontbreken op dit moment; in de toekomst „_,
deze wellicht aanwezig. Een nadere concretisering van de technische mogelijkheden van SES i

zijn
is

daarvoor nodig;
- de financiële mogelijkheden van zowel NP als SES lijken aanwezig maar verdienen

concretisering;
-_de geologische onderbouwing van NP wijst op de aanwezigheid_yan een economisch winbare

hoeveelheid aardolie, naast aardgas;
- de geologische onderbouwing van SES wijkt voor wat betreft de top reservoir kaart af van die van

TNO. De te winnen delfstof ;
- economische w:nbaarheid is zowel volgens de aanvraag van NP, als volgens de aanvraag van SES

mogelijk. Ook is staatsdeelneming op basis van beide aanvragen voor de staat gunstig. Winning
volgens de aanvraag van NP zou tot hogere opbrengsten voor de staat kunnen leiden dan volgens
de aanvraag van SES, indien de winning van aardolie volgens de aannames van NP wordt

gerealiseerd.

Secretariaat: Postbus 201 01 Telefoon 070 379 6320

Prinses Beatrixlaan 5-7 2500 EC 's-Gravenhage Telefax 070 379 6358

Verzoeke bij beantwoording van deze brie' ons kenmerk te vermelden
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Mijnraad

Op basis van de bovenstaande conclusies ten aanzien van de technische en financiële
mogelijkheden en de geologische onderbouwing, met daarnaast de kans op extra inkomsten voor de
staat in het geval van  voorafgaande aan de is voor de Mijnraad
reden om te adviseren een w innings ver gunning met de verplichting tot staatsdeelneming door EBN
te verlenen aan NP. Alvorens tot verlening van de winningsvergunning over te gaan adviseert de
Mijnraad u met NP na te gaan welke voorzieningen NP zal treffen, opdat zekerheid zal bestaan ten
aanzien van de technische en financiële mogelijkheden als vergunninghouder en als uitvoerder bij
het verrichten van feitelijke werkzaamheden.
Gelet op de periode van de mogelijke winning van aardolie en aardgas die volgt uit de adviezen
van TNO en EBN adviseert de Mijnraad u de vergunning te verlenen voor een duur van 25 jaar.
Door NP is verzocht de w innings vergunning op naam van Northern Petroleum Netherlands B.V. te
stellen. De Mijnraad adviseert u met een dergelijke tenaamstelling pas akkoord te gaan als
ze&erheid zal bestaan ten aanzien van de technische en financiële mogelijkheden van deze
vennootschap. ^ ;;V

Secretariaat: Postbus 2Q1O1 Telefoon 070 379 6320

Prinses Beatrixlaan 5-7 2500 EC VGravenhage Telefax 070 379 6358

Verzoeke bij beantwoording van deze briet ons kenmerk te vermelden



Directeur Energieproductie: 

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

4500 EC 's-Gravenhage

Onderwerp

Adviesaanvraag winningsvergunning Papekop

Gedeputeerde Staten

Directie Ruimte en Mobiliteit
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Contact

Dhr.  ;
T 070-  '•

t@pzh.nl

Provinciehuis
Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 441 66 11 i

i
www.zuid-holland.nl

i
Datum

Ons kenmerk
DRM/ARVW064415
Uw kenmerk
E/EP/5056821
Bijlagen
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Geachte heer

In uw brief van 5 september 2005 vraagt u op basis van artikel 16 van de Mijnbouwwet ons i

College advies omtrent het verlenen van een winningsvergunning voor olie en gas voor een

gebied dat nader door u is aangeduid als winningsvergunning Papekop.

Ons advies betreft uiteraard alleen het Zuid-Hollandse deel van het wingebied Papekop, gelegen

in de gemeenten Reeuwijk en Bodegraven. Beide gemeenten vallen binnen het streekplan Zuid-

Holland Oost.

Tram 9 en bu3 65

sloppen bij het

provincie huis. Vanaf

station Den Haag CS is

het t'en minuten loper*.

Da parkeeiruimie voor

aulo's Ts beperM.

Het Zuid-Hollandse deel van het wingebied heeft in hel streekplan de functieaanduiding

"Agrarisch gebied plus". Dit zogenoemde A+ gebied is een waardevol weidevogelgebied. Naast

de agrarische functie is voor dit gebied ons beleid gericht op behoud en versterking van natuur-,

landschaps- en cultuurhistorische waarden.

Ook merken wij op dat het te vergunnen gebied Papekop geheel binnen de grens van het •'

Nationaal Landschap Groene Hart is gelegen. Het Zuid-Hollandse beleid voor dit {A+-)gebied

impliceert dat in principe nieuwe industriële activiteiten niet mogelijk zijn.

Na bestudering van de winningsaanvragen zien wij geen wettelijke grond tot weigering van een

winnings vergunning. We) achten wij gelet op bovenstaande beschrijving van het wingebied

uiterste behoedzaamheid bij het uitvoeren van werken in dit gebied noodzakelijk. Het reeds •

aanwezige oude boorterrein van de NAM, direct gelegen aan de A12 is voor het boren naar gas

en/of olie de beste optie, mits voorzien van hinder beperkende voorzieningen en maatregelen.

TVC
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Ons kenmerk

DRM/ARW/064415

Gelet op de situering van dit boorterrein in dit gevoelige gebied zijn wij voorts van mening dat de

met de winning gepaard gaande bewerkingsaciiviteiien daar niet kunnen plaatsvinden maar

elders op een daarvoor geschikt bedrijventerrein moeten worden ondergebracht.

Daarnaast adviseren wij u, gegeven het bovenstaande en ons beleid inzake de opwekking van

alternatieve energievoorziening, de winningsvergunning af te geven aan een bedrijf dat bereid is

innovatief mee te denken over oplossingen voor alternatieve energievoorziening met een i

beperkte hinder voor het milieu. Wij denken hierbij aan een combinatie elektriciteitsopwekking uit

aardgas en windenergie. Dit is met name interessant als proef voor toepassing op zee. Ook 'daar

komen kfeine gasve/den voor die zouden kunnen worden gebruikt voor een balansregeling tussen

off shore windenergie en kleine gasbronnen teneinde een constante elektriciteitsproductie té

kunnen bereiken .

Hoogachtend,

Gedeputeerde Stalen van Zuid-Holtand,
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Ministerie van Economische Zaken

Aan

Smart Energy Solutions B.V.
La. v. de heer 
Postbus 1162
1700BD HEERHUGOWAARD

Datum Uw kenmerk

01 JUNI 2006

Ons kenmerk Bijlage(n)

ET/EM/ 6029957 l

Onderwerp

winningsvergunning Papekop

Geachte heer 

Hierbij zend ik u mijn beslissing van heden waarbij de winningsvergunning Papekop aan
Smart Energy Solutions B.V. wordt geweigerd. Voor de overwegingen die tot deze
beslissing hebben geleid verwijs ik u naar het besluit.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Energiemarkt

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 5

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage

Qoorkiesnummer

(070) 

Telefax

(070)

Behandeld doorTelefoon (070) 379 89 11

Telefax (070) 347 4081

Email ezpost@minez.ni

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

Datum -X
(_«j\

f'-i
Kenmerk *>•

ET/EM/ 603928 1 g
yP

Onderwerp .-^

weigering winningsvergunning Papekop G,

M

$3
M

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

Procesverloop:

NP Netherlands Limited (hierna te noemen NPN), gevestigd te Londen (Verenigd
Koninkrijk), heeft op 12 november 2004 een aanvraag om een winningsvergunning
als bedoeld in artikel 6, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, 542) voor koolwaterstoffen
voor een gebied met een omvang van ruirn 63 ha gelegen in de provincies Utrecht en
Zuid-Hol land, aangeduid met de naam Papekop, ingediend;

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 1 1 januari 2005 (nr. C. 7) en de
Staatscourant van 4 februari 2005 (nr. 28) zijn naar aanleiding van de aanvraag van
NPN uitnodigingen geplaatst voor het indienen voor aanvragen om
winningsvergunningen;

Op 6 april 2005 heeft NPN aanvullende documentatie bij de aanvraag om de
winninsvergunning ingediend. Daarbij verzoekt NPN de vergunning (bij toewijzing)
op naam van NP Netherlands B. V. (hierna te noemen NPN BV) te stellen. Dit
verzoek wordt opgevat als een verzoek orn na verlening van de vergunning aan NPN
toestemming te geven voor een overdracht van de vergunning aan NPN BV;

Smart Energy Solutions B.V. (i. o.) (hierna te noemen SES) heeft naar aanleiding van
deze publicaties op 1 1 april 2005 een aanvraag om een winningsvergunning
ingediend. Smart Energy Solutions B.V. is blijkens een brief van het kantoor van
notaris Moesker van 23 mei 2005 op 19 mei 2005 opgericht;

TNO Bouw en Ondergrond, adviesgroep Economische Zaken (hierna te noemen
TNO), Energie Beheer Nederland B.V.(hiema te noemen EBN) en Staatstoezicht op
de mijnen (hierna te noemen Sodm) hebben op verzoek van de minister van
Economische Zaken op l september 2005, 8 september 2005 en 15 september 2005
advies uitgebracht;

De Mijnraad heeft op 3 november 2005 op basis van artikel 105, derde lid,
Mijnbouwwet advies (kenmerk MIJR/5063 125) uitgebracht;
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Ministerie van Economische Zaken
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Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben op 24 is*
februari 2006 en 17 mei 2006 op basis van artikel 16 van de Mijnbouwwet advies -£•
uitgebracht. Gedeputeerde Staten van Utrecht vragen in hun advies aandacht voor het
streekplan, het open landschap en de aanwezigheid van een
grondwaterbeschermingsgebied. Deze opmerkingen hebben invloed op de
uiteindelijke mogelijkheid van het winnen, maar zijn voor de beslissing omtrent de
aanvragen gelet op de criteria in de Mijnbouwwet niet relevant. Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland zien geen reden voor weigering van de vergunningaanvragen. Zij
wijzen op de ligging van het aangevraagde gebied binnen het zogenoemde
"Agrarisch gebied plus" en het Nationaal Landschap Groene Hart. Voor de
beoordeling van de aanvragen van de winningsvergunning spelen deze gebieds criteria
geen rol; zij zijn relevant bij de beoordeling van de aanleg van de mijnbouwwerken
die nodig zullen zijn voor de winning en de daarbij benodigde vergunningen. Verder
geven Gedeputeerde Staten aan belang toe te kennen aan bedrijven die bereid zijn
innovatief mee te denken over oplossingen voor alternatieve energievoorziening met
een beperkte hinder voor het milieu. Bij de beoordeling van de aanvragen om een
winningsvergunning (op grond van artikel 9 Mijnbouwwet) is dit evenwel geen
criterium. Het belang van het milieu wordt beoordeeld in het kader van de
milieuvergunning die nodig is voor de mijnbouwwerken; deze beoordeling is thans
niet aan de orde.

Overwegingen:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. heeft in 1986 als houdster van de
boorvergunning Utrecht II de aanwezigheid van aardolie en aardgas aangetoond;

Voor het gebied waarvoor een winningsvergunning is aangevraagd zijn geen
opsporings-, winnings- of opslagvergunningen van kracht;

De technische mogelijkheden van NPN zijn beperkt, doch NPN heeft via haar
moedermaatschappij, Northern Petroleum Plc, ervaring in het buitenland. Op grond
van het advies van Sodm kan worden aangenomen dat NPN, wanneer zij
vergunninghoudster wordt, haar organisatie zal aanpassen en ontbrekende expertise
en personeel zal aantrekken;

De technische mogelijkheden van SES zijn onzeker, omdat SES een nieuwe
onderneming is die nog geen boor- of winningsactiviteiten heeft uitgevoerd. Wel kan
SES beschikken over kennis die bij personen die deel uitmaken van de organisatie
van SES aanwezig is. Om deze reden heeft Sodm over SES geen advies uitgebracht.
Deze onzekerheid is evenwel geen reden om op grond van de technische
mogelijkheden de vergunning te weigeren. In geval van verlening van de
winningsvergunning aan SES is nader overleg met SES over organisatie en
technische kennis binnen de onderneming nodig voordat een aanvang gemaakt kan
worden met de winningsactiviteit;



Ministerie van Economische Zaken

De financiële hoedanigheid van NPN, evenals die van NPN BV, is onvoldoende,
maar vanwege de garantie die Northern Petroleum Plc bereid is om af te geven is
deze toereikend.

De financiële hoedanigheid van SES is beperkt; echter SES heeft aangegeven dat zij
over aanvullende middelen kan beschikken in het geval dat zij tot winning zou
overgaan;

Op grond van de ingediende aanvragen en de adviezen van TNO, EBN en Sodm is
het aannemelijk dat binnen het gebied aardolie en aardgas economisch gewonnen
kunnen worden.

TNO concludeert dat de kartering van de top reservoir kaart van NPN meer
overeenstemt met de eigen inzichten van TNO dan die van SES. Een goede kartering
is wezenlijk om een goed winningsplan op te kunnen stellen;

TNO stemt in met de orde van grootte van de door de aanvragers genoemde
gasreserve; de door NPN genoemde oliereserve is volgens TNO 

TNO is van mening dat het voorkomen Papekop in zijn geheel in het aangevraagde
gebied ligt en dat in het gebied Papekop verder geen prospectieve structuren liggen;

EBN heeft op basis van de inzichten van TNO de economische winbaarheid van de
olie- en gasvoorkomens volgens de plannen van NPN en SES doorgerekend. Uit deze
berekening blijkt dat zowel met de plannen van NPN als die van SES de economische
winbaarheid van olie en gas, dan wel alleen gas mogelijk is. Ook is staatsdeelneming
voor de inkomsten van de staat gunstig. Verder concludeert EBN dat de plannen van
NPN leiden tot de winning van een grotere hoeveelheid delfstoffen ( ) dan
die van SES ( ). Daarnaast leiden de plannen van NPN tot een hogere
opbrengst voor de staat dan die van SES. De financiële onzekerheden bij de plannen
van NPN zijn groter dan die van SES gezien de onzekerheid ten aanzien van de
omvang van de winbare reserves en de investeringen die nodig zijn. Deze
onzekerheden kunnen in financiële zin zowel negatief als positief uitpakken. EBN
adviseert op grond van deze berekeningen tot verlening van de vergunning aan NPN;

De Mijnraad adviseert om de winningsvergunning met staatsdeelneming te verlenen
aan NPN op basis van een afweging van de technische en financiële mogelijkheden
van de aanvragers en de geologische onderbouwing van de aanvragen met daarbij de
kans op extra inkomsten voor de staat in het geval van aardoliewinning voorafgaande
aan de aardgaswinning;

NPN noch SES hebben een vergunning op basis van artikel 6 van de Mijnbouwwet,
noch hebben zij een dergelijke vergunning in het verleden gehad;



Ministerie van Economische Zaken

Gelet op bovenstaande afwegingen en adviezen en artikel 9, eerste lid, onder a en b
van de Mijnbouwwet heeft verlening van de winningsvergunning Papekop aan NPN
de voorkeur boven SES gezien de technische mogelijkheden van NPN en de manier
waarop NPN de winning van , die gebaseerd is op een betere
kennis van de ondergrond en leidt tot een grotere opbrengst van delfstoffen en
geldelijke inkomsten voor de staat, wil verrichten;

Gelet op:

De artikelen 6, 8, 9, 10, 11, eerste tot en met derde lid, 15, vierde lid, 22, vijfde en zesde
lid, en 90 van de Mijnbouwwet, alsmede op de artikelen 1.3.6 en 1.3.7 van de
Mijnbouwregeling.

Besluit:

Artikel l

De aanvraag van Smart Energy Solutions B.V. om een winningsvergunning van 11 apriï
2005, wordt geweigerd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is
bekendgemaakt.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken,

namensdeze:

 directie Energieproductie



Ministerie van Economische Zaken

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen
6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische
Zaken (ALP: L/1410), Postbus 20101, 2500 EC, 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden
op de in de aanhef vermelde datum.



Ministerie van Economische Zaken

Afschrift van de grosse van het besluit (zonder begeleidende brief)

Staatstoezicht op de mijnen
Postbus 8
2270 AA VOORBURG

TNO Bouw en Ondergrond
Adviesgroep EZ
Postbus 80015
3508 TA Utrecht

Belastingdienst Rijnmond
Unit 2, Team Olie en Gas
Postbus 50963
3007 BE ROTTERDAM

Directie Energiemarkt , afleverpunt L/1102)

GpHppi.itp^rde Staten van de prnyjncjeJTfrecht

t.a.v.  . . . - - • " " " "
hoofd sector Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen
Postbus,80300~
35CrgTH Utrecht

Gedeputeerde- S
Directie Ruimte en Mobiliteit, t.a.v. de heer 
Postbus 90602 .

(n.b. vermelden datum van besluit)



 
 

 

 

Aan   

NP Netherlands B.V. 

Mechelsestraat 23 

2587 XW  DEN HAAG 

  

 
 
Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

  ET/EM / 6029958 1 

Onderwerp    

winningsvergunning Papekop 

 

 

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax 

   

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC  's-Gravenhage 

Telefoon (070) 379 89 11 

Telefax (070) 347 40 81 

Email ezpost@minez.nl 

Website www.minez.nl 

Behandeld door 

 

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

 

Geachte heer  

 

Hierbij zend ik u mijn beslissing van heden waarbij de winningsvergunning Papekop aan 

NP Netherlands Limited is verleend. Tevens is toestemming verleend om de 

winningsvergunning aan NP Netherlands B.V. over te dragen. Graag ontvang ik van u 

bericht zodra de overdracht is gerealiseerd met daarbij de datum waarop de overdracht is 

ingegaan. 

 

 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

 

 

 

 

 directie Energiemarkt 
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Ministerie van Economische Zaken

Datum

O 7 JUN 2006
Kenmerk

ET/EM/6029959
Onderwerp

Winningsvergunning Papekop

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

Procesverloop:

NP Netherlands Limited (hierna te noemen NPN), gevestigd te Londen (Verenigd
Koninkrijk), heeft op 12 november 2004 een aanvraag om een winningsvergunning
als bedoeld in artikel 6, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, 542) voor koolwaterstoffen
voor een gebied met een omvang van ruim 63 ha gelegen in de provincies Utrecht en
Zuid-Holland, aangeduid met de naam Papekop, ingediend;

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 januari 2005 (nr. C.7) en de
Staatscourant van 4 februari 2005 (nr. 28) zijn naar aanleiding van de aanvraag van
NPN uitnodigingen geplaatst voor het indienen voor aanvragen om
winningsvergunningen;

Op 6 april 2005 heeft NPN aanvullende documentatie bij de aanvraag om de
winninsvergunning ingediend. Daarbij verzoekt NPN de vergunning (bij toewijzing)
op naam van NP Netherlands B.V. (hierna te noemen NPN BV) te stellen. Dit
verzoek wordt opgevat als een verzoek om na verlening van de vergunning aan NPN
toestemming te geven voor een overdracht van de vergunning aan NPN BV;

Smart Energy Solutions B.V. (i.o.) (hierna te noemen SES) heeft naar aanleiding van
deze publicaties op 11 april 2005 een aanvraag om een winningsvergunning
ingediend. Smart Energy Solutions B.V. is blijkens een brief van het kantoor van
notaris Moesker van 23 mei 2005 op 19 mei 2005 opgericht;

TNO Bouw en Ondergrond, adviesgroep Economische Zaken (hierna te noemen
TNO), Energie Beheer Nederland B.V .(hierna te noemen EBN) en Staatstoezicht op
de mijnen (hierna te noemen Sodm) hebben op verzoek van de minister van
Economische Zaken op l september 2005, 8 september 2005 en 15 september 2005
advies uitgebracht;

De Mijnraad heeft op 3 november 2005 op basis van artikel 105, derde lid,
Mijnbouwwet advies (kenmerk MIJR/5063125) uitgebracht;
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ET/EM/6029959 taf Ministerie van Economische Zaken

Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben op 24
februari 2006 en 17 mei 2006 op basis van artikel 16 van de Mijnbouwwet advies
uitgebracht. Gedeputeerde Staten van Utrecht vragen in hun advies aandacht voor het
streekplan, het open landschap en de aanwezigheid van een
grondwaterbeschermingsgebied. Deze opmerkingen hebben invloed op de
uiteindelijke mogelijkheid van het winnen, maar zijn voor de beslissing omtrent de
aanvragen gelet op de criteria in de Mijnbouwwet niet relevant. Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland zien geen reden voor weigering van de vergunningaanvragen. Zij
wijzen op de ligging van het aangevraagde gebied binnen het zogenoemde
"Agrarisch gebied plus" en het Nationaal Landschap Groene Hart. Voor de
beoordeling van de aanvragen van de winningsvergunning spelen deze gebiedscriteria
geen rol; zij zijn relevant bij de beoordeling van de aanleg van de mijnbouwwerken
die nodig zullen zijn voor de winning en de daarbij benodigde vergunningen. Verder
geven Gedeputeerde Staten aan belang toe te kennen aan bedrijven die bereid zijn
innovatief mee te denken over oplossingen voor alternatieve energievoorziening met
een beperkte hinder voor het milieu. Bij de beoordeling van de aanvragen om een
winnings vergunning (op grond van artikel 9 Mijnbouwwet) is dit evenwel geen
criterium. Het belang van het milieu wordt beoordeeld in het kader van de
milieuvergunning die nodig is voor de mijnbouwwerken; deze beoordeling is thans
niet aan de orde.

Overwegingen:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B. V. heeft in 1986 als houdster van de
boorvergunning Utrecht II de aanwezigheid van aardolie en aardgas aangetoond;

Voor het gebied waarvoor een winningsvergunning is aangevraagd zijn geen
opsporings-, winnings- of opslagvergunningen van kracht;

De technische mogelijkheden van NPN zijn beperkt, doch NPN heeft via haar
moedermaatschappij, Northern Petroleum Plc, ervaring in het buitenland. Op grond
van het advies van Sodm kan worden aangenomen dat NPN, wanneer zij
vergunninghoudster wordt, haar organisatie zal aanpassen en ontbrekende expertise
en personeel zal aantrekken;

De technische mogelijkheden van SES zijn onzeker, omdat SES een nieuwe
onderneming is die nog geen boor- of winningsactiviteiten heeft uitgevoerd. Wel kan
SES beschikken over kennis die bij personen die deel uitmaken van de organisatie
van SES aanwezig is. Om deze reden heeft Sodm over SES geen advies uitgebracht.
Deze onzekerheid is evenwel geen reden om op grond van de technische
mogelijkheden de vergunning te weigeren. In geval van verlening van de
winningsvergunning aan SES is nader overleg met SES over organisatie en
technische kennis binnen de onderneming nodig voordat een aanvang gemaakt kan
worden met de winningsactiviteit;



ET/EM/ 6029959 ,« „ ^:„;^; Economische Zaken

De financiële hoedanigheid van NPN, evenals die van NPN BV, is onvoldoende,
maar vanwege de garantie die Northern Petroleum Plc bereid is om af te geven is
deze toereikend.

De financiële hoedanigheid van SES is beperkt; echter SES heeft aangegeven dat zij
over aanvullende middelen kan beschikken in het geval dat zij tot winning zou
overgaan;

Op grond van de ingediende aanvragen en de adviezen van TNO, EBN en Sodm is
het aannemelijk dat binnen het gebied aardolie en aardgas economisch gewonnen
kunnen worden. 

TNO concludeert dat de kartering van de top reservoir kaart van NPN meer
overeenstemt met de eigen inzichten van TNO dan die van SES. Een goede kartering
is wezenlijk om een goed winningsplan op te kunnen stellen;

TNO stemt in met de orde van grootte van de door de aanvragers genoemde
gasreserve; de door NPN genoemde oliereserve is volgens TNO 

TNO is van mening dat het voorkomen Papekop in zijn geheel in het aangevraagde
gebied ligt en dat in het gebied Papekop "verder geen prospectieve structuren liggen;

EBN heeft op basis van de inzichten van TNO de economische winbaarheid van de
olie- en gasvoorkomens volgens de plannen van NPN en SES doorgerekend. Uit deze
berekening blijkt dat zowel met de plannen van NPN als die van SES de economische
winbaarheid van olie en gas, dan wel alleen gas mogelijk is. Ook is staatsdeelneming
voor de inkomsten van de staat gunstig. Verder concludeert EBN dat de plannen van
NPN leiden tot de winning van een grotere hoeveelheid delfstoffen ( ) dan
die van SES ( ). Daarnaast leiden de plannen van NPN tot een hogere
opbrengst voor de staat dan die van SES. De financiële onzekerheden bij de plannen
van NPN zijn groter dan die van SES gezien de onzekerheid ten aanzien van de
omvang van de winbare reserves en de investeringen die nodig zijn. Deze
onzekerheden kunnen in financiële zin zowel negatief als positief uitpakken. EBN
adviseert op grond van deze berekeningen tot verlening van de vergunning aan NPN;

De Mijnraad adviseert om de winningsvergunning met staatsdeelneming te verlenen
aan NPN op basis van een afweging van de technische en financiële mogelijkheden
van de aanvragers en de geologische onderbouwing van de aanvragen met daarbij de
kans op extra inkomsten voor de staat in het geval van aardoliewinning voorafgaande
aan de aardgaswinning;

NPN noch SES hebben een vergunning op basis van artikel 6 van de Mijnbouwwet,
noch hebben zij een dergelijke vergunning in het verleden gehad;
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Gelet op bovenstaande afwegingen en adviezen en de criteria van artikel 9, eerste lid,
onder a en b, van de Mijnbouwwet heeft verlening van de winningsvergunning
Papekop aan NPN de voorkeur boven SES gezien de technische mogelijkheden van
NPN en de manier waarop NPN de winning van , die gebaseerd is
op een betere kennis van de ondergrond en leidt tot een grotere opbrengst van
delfstoffen en geldelijke inkomsten voor de staat, wil verrichten;

Gelet op de door NPN voorziene periode van winning, is een tijdvak van 25 jaren niet
langer dan noodzakelijk om de in de aanvraag voorziene activiteiten te doen
plaatsvinden.

Gelet op:

De artikelen 6, 8, 9, 10, 11, eerste tot en met derde lid, 15, vierde lid, 22, vijfde en zesde
lid, en 90 van de Mijnbouwwet, alsmede op de artikelen 1.3.6 en 1.3.7 van de
Mijnbouwregeling.

Besluit:

Artikel I

Artikel l

Aan NP Netherlands Limited, gevestigd te Londen, wordt een winningsvergunning voor
koolwaterstoffen verleend.

Artikel 2

De vergunning geldt voor het gebied dat wordt begrensd door de volgende punten en de
rechte lijnen daartussen:

A x= 116677,51 y= 460407,57
B x= 124593,42 y= 457077,11
C x= 120503,40 y= 449030,56
D x= 114084,29 y= 454269,37
E x= 114187,05 y= 547393,09

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van Rijks Driehoeksmeting.

Artikel 3

De vergunninghouder sluit met Energie Beheer Nederland B.V. te Heerlen een
overeenkomst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van de Mijnbouwwet.

Artikel 4

De vergunning geldt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 25 jaar nadat zij
onherroepelijk is geworden.
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Artikel II

Enig artikel

Aan NP Netherlands Limited wordt toestemming verleend om de winningsvergunning als
bedoeld in Artikel I, artikel l, te doen overgaan op NP Netherlands B.V.-

Artikel III

Enig artikel

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is
bekendgemaakt.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvragers. Van dit besluit
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Eïirectie Energiemarkt

Tegen dit hesluit kan degene wie/is belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen
6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische
Zaken (ALP: L/1410), Postbus 20101, 2500 EC, 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden
op de in de aanhef vermelde datum.



Ministerie van Economische Zaken

Datum

o 7 JUN ?nnfi
Kenmerk

ET/EM/6eî9953
Onderwerp

Besluit winnings vergunning Papekop

Rectificatie

De Minister van Economische Zaken,

Procesverloop
- Bij besluit van 7 juni 2006 met kenmerk ET/EM/6029959 is aan NP Netherlands

Limited een winningsvergunning, aangeduid met de naam Papekop, verleend en is bij
besluit van 7 juni 2006 met kenmerk ET/EM/6029959 aan NP Netherlands Limited
toestemming verleend voor overdracht van de vergunning naar NP Netherlands BV;

Overwegingen:
In de winningsvergunning van 7 juni 2006 met kenmerk ET/EM/6029959 voor het
gebied Papekop is de omvang van het gebied foutief weergegeven. Deze bedraagt
ruim 63 km2.

In de winningsvergunning van 7 juni 2006 met kenmerk ET/EM/6029959 voor het
gebied Papekop is de y-coördinaat van het punt E foutief weergegeven, hetgeen in
artikel l van deze beschikking is gecorrigeerd;
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Besluit:

Artikel l
In de beschikking van de Minister van Economische Zaken met kenmerk
ET/EM/6029959 van 7 juni 2006 komt artikel 2 als volgt te luiden:

De vergunning geldt voor het gebied dat wordt begrensd door de volgende punten en de
rechte lijnen daartussen:
A. x= 116677,51 y=460407,57
B. x-124593,42 y= 457077,11
C. x= 120503,40 y= 449030,56
D. x-114084,29 y= 454269,37
E. x= 114187,05 y=457393,09
De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van Rijks Driehoeksmeting.

Artikel 2
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze
beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

fpirectie Energiemarkt

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen
6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (ALP:
L/1410), Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de
aanhef vermelde datum.



Directeur Energieproductie: 

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
4500 EC 's-Gravenhage

Onderwerp

Adviesaanvraag winningsvergunning Papekop

Gedeputeerde Staten

Directie Ruimte en Mobiliteit
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Contact

Dhr.  ;
T 070 - 

© pzh.nl

Provinciehuis
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 441 66 11 i

i
www.zuid-holland.nl

i
Datum

Ons kenmerk

DRM/ARW/064415

Uw kenmerk
E/EP/5056821
Bijlagen

ro
(D

Geachte heer ,

In uw brief van 5 september 2005 vraagt u op basis van artikel 16 van de Mijnbouwwet ons i

College advies omtrent het verlenen van een winningsvergunning voor olie en gas voor een

gebied dat nader door u is aangeduid als winningsvergunning Papekop.

Ons advies betreft uiteraard alleen het Zuid-Hollandse deel van het wingebied Papekop, gelegen

in de gemeenten Reeuwijk en Bodegraven. Beide gemeenten vallen binnen het streekplan Zuid-

Holland Oost.

Tram 9 en bus 65

stoppen bij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

Het Zuid-Hollandse deel van het wingebied heeft in het streekplan de functieaanduiding

"Agrarisch gebied plus". Dit zogenoemde A+ gebied is een waardevol weidevogelgebied. Naast

de agrarische functie is voor dit gebied ons beleid gericht op behoud en versterking van natuur-,

landschaps- en cultuurhistorische waarden.

Ook merken wij op dat het te vergunnen gebied Papekop geheel binnen de grens van het •

Nationaal Landschap Groene Hart is gelegen. Het Zuid-Hollandse beleid voor dit (A+-)gebied

impliceert dat in principe nieuwe industriële activiteiten niet mogelijk zijn.

Na bestudering van de winningsaanvragen zien wij geen wettelijke grond tot weigering van een

winningsvergunning. Wel achten wij gelet op bovenstaande beschrijving van het wingebied

uiterste behoedzaamheid bij het uitvoeren van werken in dit gebied noodzakelijk. Het reeds

aanwezige oude boorterrein van de NAM, direct gelegen aan de A12 is voor het boren naar gas

en/of olie de beste optie, mits voorzien van hinder beperkende voorzieningen en maatregelen.

TVC
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Ons kenmerk

DRM/ARW/064415

Gelet op de situering van dit boorterrein in dit gevoelige gebied zijn wij voorts van mening dat de

met de winning gepaard gaande bewerkingsactiviteit n daar niet kunnen plaatsvinden maar

elders op een daarvoor geschikt bedrijventerrein moeten worden ondergebracht.
Daarnaast adviseren wij u, gegeven het bovenstaande en ons beleid inzake de opwekking van

alternatieve energievoorziening, de winningsvergunning af te geven aan een bedrijf dat bereid is

innovatief mee te denken over oplossingen voor alternatieve energievoorziening met een

beperkte hinder voor het milieu. Wij denken hierbij aan een combinatie elektriciteitsopwekking uit

aardgas en windenergie. Dit is met name interessant als proef voor toepassing op zee. Ook 'daar

komen kleine gasvelden voor die zouden kunnen worden gebruikt voor een balansregeling tussen

off shore windenergie en kleine gasbronnen teneinde een constante elektriciteitsproductie té

kunnen bereiken .

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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Nota

Auteur

Datum

29-05-2006
Aan

de Minister

Ministerie van Economische Zaken

Toestelnummer Notanummer

070  £ T/EM/ 6040301

Uiterlijk bij geadresseerde Medeparaaf en datum

Informatiekopie aan

Onderwerp

Smart Energy Solutions, kleine gasvelden,

Samenvatting en conclusies

Tijdens uw handelsreis naar Roemenië de heer 
. Hij werkt o.a. voor Smart Energy Solutions (SES), een kleine Nederlandse

maatschappij die zich richt op de winning van gas. SES  en is
opgericht door twee personen (thans zijn er vier), 

n. SES beschikt nog niet over een organisatie om
winningsactiviteiten uit te voeren, 

.
Tot nu toe heeft SES twee aanvragen voor winningsvergunningen ingediend. Een van
deze aanvragen (voor het gebied "Papekop") is net afgewezen, omdat er een andere
aanvraag voor hetzelfde gebied lag (van Northern Petroleum), die door EZ en zijn
adviseurs (TNO. Sodm, EBN en Mijnraad) beter beoordeeld is vanuit planmatig beheer
van delfstoffen (de plannen leiden tot de winning van olie en gas en in totaal meer
delfstoffen), een betere kennis van de ondergrond en de beschikking over een organisatie
met - beperkte- ervaring op het gebied van winning.
De heer  heeft u in Roemenië gezegd nadere informatie te zullen sturen over
winning van kleine gasvelden in Nederland en in voorkomend geval over het
"verstromen" van het gewonnen aardgas ter plekke. Hij stuurt u deze informatie
rechtstreeks toe. Het verstromen van aardgas (anders dan voor eigen gebruik op de
winningslokatie) vindt in Nederland nog niet plaats, oitldal levering'van het gewonnen
gas tot nu toe nog steeds economisch interessanter is dan verstromen. Technisch is het
verstromen van gas geen probleem; deze toepassing blijft een optie voor andere -
marginale- velden.

direcwe Energiemarkt

Ontvangen Verzonden Terugontvangen

In te vullen door Secretariaat Generaal
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Smart Energy

Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. de Minister van Economische Zaken
Zijne Excellentie 
Postbus 20101
2500 EX 's-Gravenhage

Excellentie,

Tijdens onze missie naar Roemenië en Bulgarije hebben wij zeer kort gesproken over het
ontwikkelen van kleine tot zeer kleine gasvelden in Nederland. Dit was mede naar aanleiding
van de toespraak van de heer  tïjïïëns het Trade Mission Dinner, waarbij vooral
het entrepreneurschap van Nederland in het algemeen maar van de deelnemers aan de
handelsmissie in het bijzonder werd genoemd.
Om vanuit Nederland, in het buitenland een serieuze en succesvolle entrepreneur te worden
en te zijn is het nodig dat er een goede en gezonde basis in Nederland aanwezig is.

Smart Energy Solutions B.V. (SES) is van mening dat het door haar ontwikkelde concept -.
voor het commercieel winnen van kleine tot zeer kleine gasvelden, ook zeer goed bruikbaar is
buiten Nederland. Het SES concept bestaat uit het op locatie winnen en produceren van gas en
vervolgens op locatie stroom opwekken middels kleine verplaatsbare elektriciteit centrales
(het z.g. "Verstromen"). Verder bestaat het concept uit een nieuwe methodiek van aanpak
tussen "operator" enerzijds en toeleverancier anderzijds. SES zal dan allereerst in staat gesteld
moeten worden om dit concept in Nederland te ontwikkelen en daarmee aantonen dat het
werkelijk succesvol is.

Zoals de kaarten er nu voor liggen is er bijna geen kans dat dit op enigerlei wijze zal kunnen
gaan gebeuren en daardoor zullen de concepten van Verstromen, Powermatchen en de
methodiek van Aanbesteden verloren gaan. Dit zal uiteraard consequenties hebben voor de
Energie markt in Nederland.

Het huidige mijnbouw (olie/gas winning) klimaat en de daaraan gestelde eisen maken het
vrijwel onmogelijk voor een (nieuwe) Nederlandse entrepreneur om voet aan de grond te
krijgen. Om eerst ervaring op te doen buiten Nederland om vervolgens in Nederland een
toewijzing opsporing of winning vergunning te verkrijgen is een onmogelijke opgave. Voor
buitenlandse ondernemingen met slechts geringe ervaring daarentegen is het verkrijgen van
een licentie vele malen eenvoudiger.

We hopen dat u met de bovenstaande en bijgaande aanvullende essentiële informatie het advies
van de mijnraad, inzake de toekenning winnings vergunning Papekorj^ in heroverweging zult
nemen en daarmee vervolgens de Nederlandse ondernemingsgeest ondersteunt.

Hoogachtend,

r Smart Energy Solutions B.V.

c.c.  Smart Energy Solutions B.V.)
 PME- CWM, Zakelijk leider handelsmissie Roemenië

Smart Energy Solutions BV
Bevel und sewcg 30a
Postbus 1162
1700 BD HEERHUGOWAARD

tel.:+31 72 5764130
fax: +31725764131

KvK: 
Bank: Van Lanschot 
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Overzicht van de ondernomen activiteiten door SES, vanaf 2003 tot heden.

SES is een Nederlandse Besloten Vennootschap met alleen Nederlanders als aandeelhouders
en maakt gebruik van Nederlandse toeleveranciers en adviseurs.

SES wil in Nederland kleine tot zeer kleine gasvelden ontwikkelen de z.g. gaspockets, d.m.v.
" Verstromen". Er zijn vele mogelijke gasvelden maar slechts een zeer beperkt aantal is
beschikbaar, omdat:

> Er weinig open concessies (op land) beschikbaar zijn.
> De vele kleine gasvelden zijn nog steeds eigendom van de grote spelers NAM

(Shell/Exxon), BP en Wintershall. Op dit moment is er geen teruggave verplichting
voor deze concessies.

NAM heeft een overeenkomst gesloten met Northern Petroleum (UK) om een klein aantal
(ongeveer 5) van de grotere kleine velden te ontwikkelen. Hierdoor heeft Northern Petroleum
veel extra informatie ter beschikking gehad, ook m.b.t. Papekop winingslicentie en i
winningsplan. .•>.

SES, middels SGPO - één van haar aandeelhouders, heeft een haalbaarheidstudie uitgevoerd
.m.b.t. het ontwikkelen van kleine gasvelden. Deze studie kwam,tôt stand met behulp van
'subsidie van Sèriter/Novem. " "f:* "
Een uniek innovatief concept is tijdens deze studie ontwikkeld, t.w.:

. > Het verstromen , dat wil zeggen gas op lokatie omzetten in.elektriciteit.
> Powermatching ', Verstromen gekoppeld aan de elektriciteit opgewekt door

windenergie.
> Een andere methodiek om contracten met toeleveranciers af te sluiten.

EZ heeft begin februari 2005 SES informeel gevraagd om een concurrerende aanvraag (naast
Northern Petroleum) voor een winningsvergunning in te dienen betreffende de concessie
Papekop. De beschikbare tijd was slechts 10 weken. De motivatie van EZ was om vooral ook
een Nederlandse aanvraag te hebben (voor SES een duidelijk steun in de rug).

Na 10 weken hard werken is er een aanvraag ingediend. EZ heeft daarbij ondersteuning
verleend (het Ministerie, SodM, TNO en EBN). Helaas was de bestaande informatie
betreffende Papekop, in eigendom van de NAM, niet beschikbaar voor SES (ook niet tegen
betaling).
Ter indicatie: de totale kosten voor het maken en indienen van de aanvraag bedroegen circa €
250.000,-.

In juli is een tweede aanvraag ingediend voor de concessie Oosterwolde. Ook voor deze
concessie is er een concurrerende aanvraag ontvangen door EZ. De vooruitzichten voor deze
concessie zijn niet rooskleurig voor SES. De concurrende aanvraag is van Vermilion Oil and
Gas Netherlands, een dochteronderneming van een beursgenoteerd Canadees bedrijf.

Smait Energy Solutions BV
Bevelandseweg SOa
Postbus 1162
1700 BD HEERHUGOWAARD

tcl.:+3l72 5764130
fax: +31725764131

KvK: 37117835
Bank: Van Lauschet 63.26.73.508
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Onderhandelingen met de NAM hebben tot nu toe niet veel opgeleverd. NAM heeft afspraken
met het eerder genoemde Northern Petroleum gemaakt en wil op dit moment geen andere
afspraken maken met derden. De NAM heeft nog zeer vele kleine gasvelden in haar portofolio
zitten.

Northern Petroleum is een in Engeland gevestigd bedrijf en genoteerd aan de AIM beurs in
Londen. Tot op heden is er een zeer beperkte Nederlandse input voor wat betreft haar
activiteiten in ons land. Samenwerking met SES hebben ze uitgesloten

Northern Petroleum heeft de winbare reserves voor zowel de olie als voor het gas van het
Papekopveld op haar website (en vermoedelijk ook in haar officiële aanvraag) schromelijk
overdreven om zodoende een positief sentiment te creëren en haar beurswaarde op te krikken.
Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat SES daarbij waarschijnlijk te bescheiden is
geweest.

Het advies van de Mijnraad betreffende Papekop is niet positief voor SES. De mijnraad neemt
wellicht in haar overwegingen niet mee het innovatieve concept dat SES voor ogen heeft noch
de "ondernemings" aspecten. Wat ongetwijfeld in het nadeel van SES heeft gewerkt is het
ontbreken van directe "operatorship" in Nederland.

Omdat SES als het ware een startend bedrijf is heeft het nog niet zoveel ̂ naamsbekendheid en
zijn de spelers achter SES, allen met zeer ruime ervaring in de olie- en gasindustrie, niet zo
bekend bij de Mijnraad. Dit zal ongetwijfeld parten hebben gespeeld.

SES heeft een technisch eenvoudige aanpak van Papekop voorgesteld echter met een
innovatief karakter qua combinatie van technieken. Er is, wat SES betreft, geen subsidie
nodig voor het ontwikkelen van Papekop en andere kleine gasvelden.
Indien b.v Papekop succesvol uitgevoerd wordt, dan is het SES concept uitrolbaar en kan het
ook toegepast worden in andere landen. Nederland heeft er dan een export product bij,
mogelijk ook voor ontwikkelingslanden. Het kan een visitekaartje worden vcor Nederland,
het is een stimulans voor de Nederlandse industrie en het voegt waarde toe!

Het concept van SES is ook offshore toepasbaar vooral in samenwerking met een bestaand of
te ontwikkelen windparken. Hierdoor wordt de dure elektriciteitskabel beter benut en is er
minder subsidie nodig bij het ontwikkelen van offshore windparken.

De opzet en structuur van SES zijn ook nieuw. Er wordt een hechte samenwerking
nagestreefd tussen operator (SES) enerzijds en de toeleveranciers (de aannemers) anderzijds.
De risico's worden gedeeld dus ook de lasten en de baten.

Geen excessieve winsten voor de operator. De winsten worden gedeeld met de
aannemers/toeleveranciers. Voor wat betreft SES blijven de winsten in Nederland om
opnieuw in kleine gasvelden (gaspockets) geherinvesteerd te worden.

De dreiging bij het opsplitsen van de elektriciteitmarkt dat de producenten/leveranciers in
buitenlandse handen vallen staat alom in de kranten. De ontwikkeling die SES voor ogen
heeft, betekent dat er altijd Nederlandse productie en opwekking zal zijn. Een goed teken
tijdens deze politiek turbulente fase. Eigen opwekking!
Smart Energy Solutions BV lel.: +3l 72 5764130
Bevelaiidsewee 80a fax: +31 72576413l
Postbus 1162 KvK:37117835
1700 BD HRERHUGOWAARD Bank: Van Lanschot 63.26.73.508
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SES heeft voldoende eigen kennis in zijn organisatie en met de raamovereenkomsten met
andere Nederlandse toeleveranciers is het invliegen van buitenlandse expertise niet nodig
noch gewenst.

SES heeft een unieke samenwerking met DHV. DHV heeft zeer veel kennis m.b.t. de
regelgeving en vergunningen. DHV heeft voor vrijwel alle operators werkzaamheden verricht
op dit gebied. Dat geeft de overheid en belangengroepen de garantie dat deze trajecten bij
SES optimaal zullen verlopen.

SES, Fugro, KPMG Meijburg, Spyker Energy en DHV zullen alle profiteren van de kennis uit
deze trajecten en die ook in het buitenland - samen met de Nederlandse toeleveranciers -
kunnen vermarkten. Zonder een interne markt wordt de buitenlandse markt een stuk lastiger.
Ook Northern Petroleum is in Engeland (haar thuis markt) begonnen. Dit geldt eveneens voor
Vermilion in Canada.,

Het is voor Nederlandse bedrijven of initiatieven zeer moeilijk voet aan de grond te krijgen
omdat EZ min of meer eist (bij een stricte interpretatie van de Mijnwet ) dat een bedrijf (dus
niet de individuele medewerkers) relevante ervaring moet hebben en bij voorkeur in
Nederland. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven ervaring opdoen als ze geen kans krijgen? Is
Nederland dan alleen maar een speelveld voor buitenlandse spelers?

SES heeft op individuele basis meer kennis en ervaring in haar organisatie dan enkele andere
spelers in Nederland en zeker meer kennis, expertise en ervaring dan Northern Petroleum
Netherlands B.V.

SES heeft een veel betere kennis en ervaring van de Nederlandse markt en infrastructuur en is
daardoor beter geschikt om gas/olie velden in Nederland te ontwikkelen.

Nederland heeft een Innovatie Platform ingesteld onder voorzitterschap van premier
Balkenende met als leden minister Brinkhorst en de heer Willems (Shell Nederland). Onze
insteek en correspondentie met dit platform heeft geen effect en/of resultaat gehad.

De ontwikkeling in Nederland m.b.t de olie - en/of gas winning wordt volledig gedomineerd
door buitenlandse bedrijven/investeerders, met als enige uitzondering de NAM Alle nieuwe
toetreders hebben hun oorspronkelijke basis buiten Nederland en maken gebruik van de in
hun thuisland opgedane ervaringen om zodoende in Nederland geaccepteerd te worden.

Smart Energy Solutions BV
Bevelandscweg 80a
Postbus 1162
1700 BD HEERHUGOWAARD

teL:+3l 725764130
fax: +31725764131

KvK:37117835
Bant: Van Lanschot 63.26.73.508
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Samenvattend staat SES voor:

InnovatiefyConceptueeî
Samenwerking tussen partijen (uniek karakter)
Beperkte mogelijkheden beschikbaar (Het is: Nu of Nooit, zeker wat betreft Papekop)
Het concept is uitrolbaar, expl o i leerbaar en geschikt voor de export.
Geen financiële overheidssteun nodig
Voor het ontwikkelen van (offshore) windparken is er geen of minder subsidie nodig

Aanvullende documenten en correspondentie:
Boekje Haalbaarheid Studie, Oktober 2005, aan uw overhandigd in Roemenië
Correspondentie met het bestuur van het Innovatie Platform Nederland, in uw bezit.
Artikel Leeuwarder Courant en Noord Hollands dagblad
Artikel DHV over kleine gasvelden, bijgevoegd
Artikel Ulco Vermeulen (Gasunie), bijgevoegd.
Brief van de gedeputeerde Noord Holland, reeds in uw bezit.
Correspondentie met minister Brinkhorst van 28 september 2005 en 27 oktober 2005,
in uw bezit • ;

Smart Energy Solutions BV
Bevelandscweg 80a
Postbus H 62
1700 BD HEERHUGOWAARD Bank

tél.:+-31 725764130
fax: +31 725764131

KvK: 37117835
Van Lanschot 63.26.73.508



Meer dan 100 kleine gasveldjes goed voor 20 jaar elektriciteit
voor? miljoen Nederlandse huishoudens.

Dienstverlening:
DHV Energy

Artikel voor DHV Times Energy

Special

22 maart 2006

Van de bijna 400 bewezen gasvoorkomens in Nederland zijn er tot nu toe
ongeveer 250 in productie genomen en van 34 velden wordt verwacht dat ze
binnen 5 jaar in productie zullen worden genomen. Of de overige 116 velden ooit -
in productie worden genomen is onzeker. Deze over het algemeen kleine velden v-
vertegenwoordigen een bewezen reserve van 127 miljard kubieke meter gas.
Wanneer dit gas zou worden ingezet vóór elektriciteitsopwekking zouden alle 7
miljoen huishoudens in Nederland vóór 20 jaar van elektriciteit kunnen worden,,
voorzien.

Nederland gasland >G

In 1943 werd bij Schoonebeek een olieveld gevonden. Om dit veld te ontwikkelen en
andere olie en gas voorkomens op te sporen en in productie te nemen werd in 1947 de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht. De NAM is een
gemeenschappelijk bedrijf van Shell, Exxon en de Nederlandse overheid, dezelfde
partijen die ook deelnemen in de Gasunie.

De N.V. Nederlandse Gasunie werd opgericht in 1963, enige tijd nadat in 1959 in '
Kolham bij Slochteren het eerste Groningse aardgas werd ontdekt. Van dit enorme veld
van 2600 miljard m3 resteert na 45 jaar productie nog ongeveer 1200 miljard m3. De
overigen Nederlandse gasvelden voegen daar nog een reserve van 400 miljard m3 aan
toe, wat een totaal bewezen reserve geeft van ongeveer 1600 miljard m3

Op basis van seismisch onderzoek vermoedt men dat er nog 200 tot 570 miljard m3 gas
in de Nederlandse bodem zit, waarvan één derde onder het zeeoppervlak.
Aangetoonde reserves en verwachte voorkomens bij elkaar geven een totale
resterende reserve van ongeveer 1900 miljard m3. Of het resterende gas ook
daadwerkelijk gewonnen wordt, hangt in belangrijke mate af van het mijnbouwklimaat.
(Ref. EZ Jaarboek Olie en Gas in Nederland 2003).

Mede naar aanleiding van de oliecrisis in de jaren zeventig ontstond het besef dat men
zuinig moest zijn op het Groningenveld en dat het van belang was ook de kleinere
gasvetden op te sporen en in gebruik te nemen. Hiervoor is het kleine velden beleid
ontwikkeld. Kem van dit beleid is dat de gasproductie vanuit de kleine velden wordt
bevorderd door flexibele inzet van het Groningenveld.
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Hoe belangrijk de kleine velden voor de Nederlandse gasproductie zijn laat

onderstaande figuur zien: ongeveer tweederde van onze huidige gasproductie is

afkomstig uit de kleine velden.
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Jaarlijkse gasproductie in Nederland in miljard m3

(TNO-NITG / Gaswinning in Nederland Belang en Beleid • EZ).

Gemiddeld produceert Nederland 70 miljard m3 pc: jaar waarvan 35 miljard m3 voor
eigen, binnenlands gebruik. Omdat het Groningenveld voor de balansfunctie met de
kleine velden van groot belang is, is in 1995 een totaal gasproductieplafond ingesteld
van 80 miljard m3 per jaar.

Kleine gasvelden

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn er meer dan 100 kleine gasvelden waarvan niet
zeker is of ze ooit in productie zullen worden genomen. Deze zogenaamde "stranded
fields" zijn velden die al eerder ontdekt zijn maar om allerlei redenen niet tot
ontwikkeling worden gebracht. Volgens het EZ verslag 2004 zijn er 117 stranded fields.
Hiervan liggen er 84 in vergunningen waarvoor exclusieve winning rech ten gelden. Die
vergunningen zijn afgegeven om lucratieve velden in die gebieden te ontwikkelen en
kunnen niet ingetrokken worden als de vergunninghouder de minder aantrekkelijke
velden laat liggen.

In het jaarverslag van 2004, pleit Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM) voor een
wijziging van de Mijnbouwwet (een ingrijpend en langdurig proces) of invoering van het
Britse model om deze stranded fields vlot te trekken.

"Het is ons bekend dat er oliemaatschappijen zijn die graag stranded fields willen
ontwikkelen, maar niet bij deze velden kunnen komen omdat een andere onderneming
de winningrechten heeft maar deze niet uitoefent" aldus SODM. Zij pleit ervoor om te



onderzoeken of het Britse model van publiek-private samenwerking met de olie- en
gasbranche ook in Nederland kan bijdragen aan het ontwikkelen van velden die tot nu
toe niet in productie zijn gebracht.

f

Dat SODM hier een belangrijk punt maakt blijkt eveneens uit onze inleiding: wanneer de
127 miljard m3 gas uit deze kleine gasvelden zou worden aangewend voor
elektriciteitsproductie, zouden alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens voor 20 jaar van
elektriciteit kunnen worden voorzien.

Smart Energy Solutions

Het belangrijkste bezwaar voor het in productie nemen van de kleine gasvelden zijn de
relatief hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Belangrijke kostenposten zijn onder
andere de pijpleiding om het gasveld aan te sluiten op het net van.de Gasunie, de
gasbehandelingsinstallatie om het gas te laten voldoen aan de eisen'van de Gasunie
en het op druk houden van het veld bij afnemende druk tijdens productie. Wanneer
deze kosten / baten worden afgezet tegen die van de grotere velden is het sommetje .
snel gemaakt. . . '

Eén van de oliemaatschappijen waar SODM aan refereert die deze kleine gasvelden
wel wil ontwikkelen is Smart Energy Solutions. Smart Energy Solutions heeft samen
met Fugro, KPMG en DHV een methode ontwikkeld om zeer kleine gasvelden
economisch rendabel te ontwikkelen. Deze methode is erop gebaseerd dat het gas niet
aan de Gasunie wordt geleverd, maar ter plaatse op het veld in elektriciteit wordt
omgezet en aan het lokale elektriciteitnet wordt geleverd. Deze methode wordt
"verströmen" genoemd.

Door de lokale elektriciteitsopwekking met een door DHV ontworpen modulaire
installatie, vervallen de hoge kosten voor de pijpleiding, de gascompressie en
hoogwaardige gasbehandeling. De installatie is zodang ontworpen dat deze op diverse
kleine velden kan worden hergebruikt, waardoor hij over diverse velden kan worden
afgeschreven. Een bijkomend voordeel is dat een kleine organisatie als die van Smart
Energy Solutions een lagere overhead heeft dan grote oliemaatschappijen en lagere
rendementseisen kan stellen.

Verstromen van kleine gasvelden

Het ontwikkelen van kleine gasvelden door lokaal elektriciteit op te wekken en deze aan
het net te leveren ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Waar mogelijk kan van een bestaande gasput gebruik worden gemaakt, maar in de
meeste gevallen zal een nieuwe put moeten worden geboord. Omdat de gasstroom
voor elektriciteitsopwekking relatief klein is - al gauw een factor 20 kleiner dan
conventionele ontwikkelingen - kan een put met een kleine diameter worden geboord.
Omdat daarvoor een veel kleinere boortoren kan worden gebruikt, wordt daar ook de
eerste grote besparing ten opzichte van een conventionele ontwikkeling behaald.

Op deze boorput wordt een kleine gasbehandelingsrnodule aangesloten die het gas
ontdoet van water en condensaat en het geschikt maakt voor verbranding in een



gasmotor of een gasturbine. Ook hier heeft de relatief kleine gastroom als voordeel dat
deze behandelingsinstallatie relatief klein kan blijven en op een trailer kan worden
vervoerd. De eisen die aan het gas worden gesteld om het in een gasmotor of
gasturbine te kunnen verbranden zijn lager dan de eisen die de Gasunie stelt. Daardoor
kan de behandelingsinstallatie eenvoudiger zijn en is er minder of helemaal geen
gascompressie nodig. Deze herbruikbare compacte installatie levert een tweede flinke
besparing ten opzichte van de conventionele ontwikkeling.

Om het gas om te zetten in elektriciteit wordt op de productielocatie een generator
neergezet die wordt aangedreven door een gasturbine of een gasmotor. In verband met
milieu eisen wordt deze installatie in een geluidtcht gebouw opgesteld. Vanaf de
generator wordt een elektriciteitskabel getrokken naar het dichtstbijzijnde
transformatorhuisje dat in vrijwel alle gevallen binnen een straal van een paar kilometer
van de gaslocatie ligt. Het trekken van deze relatief korte kabel is aanzienlijk goedkoper
dan een vaak langere gasleiding naar de dichtstbijzijnde gasbehandelingsinstallatie of
het Gasunie net. Ook hier worden dus significante kosten bespaard ten opzichte van
een conventionele ontwikkeling.

Bij het produceren van gas komt ook water en condensaat mee naar boven. Dit wordt in
de gasbehandelingsinstallatie van het gas gescheiden en in een tank opgeslagen.
Gemiddeld één maal per week wordt deze tank door een tankwagen leeggehaald en
wordt het watercondensaat mengsel op een bestaande installatie verwerkt. Door hel
teruglopen van de gasproductie van vrijwel alle Nederlandse velden, is er bij de
bestaande oliemaatschappijen een overcapaciteit in watercondensaat
behandelingsinstallaties.

De gehele installatie is bij normaal bedrijf onbemand en er kan indien nodig op afstand
worden ingegrepen. Dit is overigens niet noodzakelijk want de installatie voldoet aan
alle eisen waar andere olie en gasinstallaties ook aan voldoen, wat bijvoorbeeld
betekent dat de installatie in geval van problemen zichzelf buiten bedrijf stelt en de
operator op de hoogte stelt.

Het is een beetje afhankelijk van de grootte van het keine gasveld, maar gemiddeld zal
het een jaar of vijf duren voordat het veld bijna volledig is leeg geproduceerd. Als dat
moment is gekomen wordt de installatie weggehaald en kan deze op een ander veld
weer worden ingezet. In lijn met de Nederlandse wetgeving wordt de productielocatie
volledig opgeruimd zodat er niets meer van terug te vinden is.



De methodiek van verstromen wordt in onderstaande figuur vergeleken met de

traditionele manier van elektriciteit opwekking bij gebruikmaking van aardgas.

Traditioneel
Elektriciteitsopwekking en d is tribul ie

Smart Energy

Energiebedrijf Netwerkbeheerder

Milieuvoordelen
•<.;

Omdat in Nederland opgewekte elektriciteit voor ongeveer de helft met kolengestookte.
centrales wordt opgewekt - die ruim twee maal zoveel CO2 uitstoten als gasgestookte
centrales - en het de verwachting is dat elektriciteit opgewekt door kolengestookte
centrales in de toekomst nog zal toenemen (Ref. Energiebalansen, Referentieramingen
energie en emissies 2005-2020), levert het in productie nemen van kleine gasvelden als
voorgestaan door Smart Energy Solutions een positieve bijdrage aan het verminderen
van CO2 emissies. Berekeningen op basis van een hoogrendement gasmotor geven

een reductie van 22% CO2 per geproduceerde kilowattuur ten opzichte van het
Nederlandse centrale park.

Toegang tot kleine gasvelden

Als de ontwikkeling van de kleine gasvelden winstgevend en milieuvriendelijk kan
gebeuren zoals de partijen rond Smart Energy Solutions beweren, waarom gebeurt dit

dan niet?

Het is hiervoor al genoemd: omdat bijna alle stranded fields in gebieden liggen
waarvoor exclusieve winningsrechten gelden. Die vergunningen zijn afgegeven om
lucratieve velden in die gebieden te ontwikketen en kunnen niet ingetrokken worden als
de vergunninghouder de minder aantrekkelijke velden laat liggen. Smart Energy
Solutions kan er niet bij.

Er zijn een paar uitzonderingen. Er zijn een aantal velden die na ontdekking zijn

teruggegeven aan de overheid omdat de toenmalige oliemaatschappij er geen brood in
zag. Voor twee van deze velden heeft Smart Energy Solutions een winningaanvraag

ingediend, maar het ziet er naar uit dat het meest veelbelovende veld aan een
buitenlandse firma zal worden gegund.
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Gesteund door SODM en anderen stellen Smart Energy Solutions en partners alles in
het werk om toch toegang te krijgen tot velden die anderen laten liggen. 20 jaar
elektriciteit voor ons allemaal laat je toch niet zomaar in de grond zitten?

Toekomstplannen

Er lopen op dit moment onderzoeken naar verdere ontwikkeling van het
verstromingsconcept.

Powermatching

Ofwel het koppelen van offshore windparken met elektriciteit uit kleine offshore
gasvelden maakt van wind opeens een betrouwbare duurzame energiebron en benut
de infrastructuur die anders 70% van de tijd ongebruikt blijft.

Power matching
Offshore

SES Gas pockets Installatie

ZEPP

Een Zero Emission Power Plant (ZEPP) wordt gecreëerd door het C02 uit de
rookgassen van de installatie af te scheiden en ter plaatse in het gasveld te injecteren.
Omdat de installatie klein is, kan ook de extra installatie voor afscheiding en injectie van
CO2 klein worden gehouden. Een bijkomend voordeel van injectie van CO2 in het
gasveld is dat daarmee bodemdaling kan worden tegengegaan.



GAS Nieuw gas is één van de zes thema's van de energie-
transitie. In het najaar van 2005 ging het Platform Nieuw
gas met vijf werkgroepen van start. Waar is men mee
bezig en waar gaat het naar toe? Platfornvvoorzitter Ulco
Vermeulen van Gasunie zet een aantal zaken op een rij. Teksi; Leo Kop
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nemcri.'-Binnen de platforms: werken •
riiarkcpardjen..wetcn schappelijke en
rnaaischappêlijke^organisaties en de

overheid samen.-.- .
Een yan,dc huidige zes platforms
is Nieuw. gavyoprzitlér.is-Uico . .;: .

'Vcrmcijlen, directeur, Dcelnemingeii.-
". &' Óntvyikkcling van .dej;Ncder!ahdse .

' "
. op,zijn', beurt vijf .transiaepaden; élk:

projecten, Bmnen de'v/erkgroopcn
van Nieuw gas zijn circa honderd
mensen actief. f-"--
Vermeulen: 'De eerste vragen waar-
mee we of is- bezighielden waren: Waar
willen we heen, wat is daarvoor nodig
en hoe realiseer je da c in de praktijk^
Niet alle transitiepa den zijn even ver
weg. Decentrale energieopwekking;

. bijvoorbeeld gaat over micró-wlck. de'
thuisccntrale die warmte en elektrici-
teit opwekt. Hier lopen al allerlei con-
crete activiteiten. Er worden centrales
geproduceerd en in de praktijk geiesc.
Maar.de werkgroep Grobri gas, die
zich bezig houdt mét de vcrgisting eri

• yêrgassing van biomassa.- is ripg veel:"-:-
meer bezig. met de .vraag. wat 'deze •'.• -\
•acciviteïeen voor NèdërlarK) kunnen
-opjcverehV Ren;hecl andere. fase d

ei-oêDên'bèfetdcn'beJeidsrröatrcgeléri-
ft . .r- ^. • -p^,' /^ ---'_• 'j ' \ - - - - - ~ __-

•-voor,' begeleiden- p' rojecten of werken
'uaii betere raódvpoiSwaarden .ypor .;.•

_
.gasvbórziening houdt in dar wc naar .
een zó .-groot" mogelijke duurzaatTi-, ;.

hcidscornpoiïeriL in het gas willen.:
Dat betekent dat je een aantal din-.
gen moet doen'..zegt Vermeulen. 'In
de eerste p/aats moetje het gas'dac,
'je gebruikt zo efficient en effectief
mogelijk toepassen. Dus: inzetten .• -.
op energiebesparing en zoeken naar
efficiëntere methoden van energie-. •'
conversie. Hier valt nog veel te halen.
ln.de tweede plaats willen we het gas
dat de consument gebruikt zo schoon
mogelijk maken, dus biogas, synthese-
gas en waterstof toevoegen, groene
componenten..En in tie derde plaats
willen we zo ycel mogelijk GO2 bui- .
ten de atmosfeer houden.door:afvang
en, ondergrondse .opslag.'- .;. ;J? :

'Met energiebesparing alleen komen : .
•we.br jiietVzo benadrukt Vermeulen,
'noch met toepassing van biomassa -
in de breedte"of mot toevoeging van
kernenergie.of het verwijderen van
CO2- We zullen het allemaal moeten
doen. willen we over twintig, dertig
jaar een fatsoenlijke luchtkwaliteit
hebben en-een, bebouwbare, betaal-
bare energievoorziening. Dat vraagc
om esn heel pakket aan maatregelen •
en het betekent een enorme operatie,
die een majeure trend- en structuur-
breuk veroorzaakt. Niec morgen al.
maar we moeten er wel vandaag mee
beginnen, willen we dat grote schip
over dertig jaar op ee» heel andere
koers hebben/
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Kaneen belangrijk 'Bij hei
uitzetten van rransiucpaden moet ju

niet alleen kijknn naar de op K losren

problemen, Misa r oo!< na.ir ds kansen

die de NedeHao.dse sïnmic biedt',

zc^t Vermeulen. 'Nnn.^c de sense of

urgency dus ook «Ie sense of oppor-

tunity. Diri£en waar wn als Nederland

goed in zijn en v.-a;ir wc, hoc raar dat

misschien ook klinkt, onder do gegc-

vnn omstandigheden ook h?» n dot van

kunnni maken. Twee voorbeelden:

er 7,ijn maar weinig landen 20 goed

geëquipeerd voor decentrale opwek-

king als Nederland. Geen enkel ander

land heeft zo'n fijnmazig gnsnet als

wij en er *ijn ook maar weinig landen

met zove«! kennis en ervaring op liet

gebied van de gecombineerde opwek-

king van.elektriciteit en warmte.'

' , " = ; 'Of GOj-ópslag, Er 7i|n niaar weinig ;

. . - l a n d e n wraar." |é.ió.'góéd-'CÖj. kunt'1:..-1.'.

'-j:'";opslMn"zo;.-aicht bîj de miirkcHoe^ V-

-'•,''_;','-vorder jcïGQ^rnofet cranspptfccrcni ;

";. hoc! méér dat kosL.;Door die ùtiicke.,

:cojTibin)itie\zóu;het wel Ke l̂ raar ;,^

' "n-ivooraàn-

(K schatten welke opiiCS

economisch rendabel /ijn, hoeveel tijd

hf:t kose om een optie rendahd te

rmkfsi en v/at het pccentieel is hij suc-

ces. Hr.-r. gaat daarbij nieï ïoicni* om

siree'goraMen. maar meer om cijfer'*

om ojjnci op ccn rjj te zetten en de

iïieesi ta/onsvarbare te selecteren.

Meer dus richting aangeven dan bepa-

len hoever wc mot cll<c optie precies

zouden kunnen komen. Als je de beste

opties zorgvuldig hobt geselecteerd en

je hebt de goede incentives gecreëerd,

dan moet de business uit zichzelf gaan

lopen. Dit soort dingen dwing je niet

nf. 2.C moeten zichzelf realiseren. Dat

kan nis je de juiste marktomstandighe-

den hebt gecreëerd, zodat de markt-

partijen het gaan 'oppakken.'

En riaar moet je ook nuchter in zijn.

meent Vermeulen: 'Blijkt een optie

v-'De'overhéid moot zofg'cn voor

bcfaid dfti voor een behaariijk;aâtttà} jaren

vastligt, zonder gexwskbtir.' .. • : •

dertig jaar "yic^

^àpJaârnîe^
oet" ja'cn ookjover-; oprHoudeh; • .̂.̂ inV t̂o^é^n îévo^c^^ ;̂

n is is ewi-con-- ' L stóc'a's':iL:l Vóc'a's':gî L:l3^ V^
b i j ; % - ' ' - - '

>'̂ teitscé1it̂ ié^
'V. ï$fë^&&lifiralMeïF-*&-ï &&8&&T::^^^-•f. :rflNeder- bncuwcl&ens.^ de. uitgelezen ;vj^

^fâ^^p^^M^œ-A^^^ï^^^j.j- <.^iwi..i ••*•?*»••«v.Wn*rtHi*KfefelH;rond-.-i-. - f i t - • . - - ; . , .
•& "blek ; kü h nenïiiin^ bi j vötii'bebHrröha^S

'-V-ï"-'! •••'t-'"-'",'̂ ^^-^1?"--''-' "£'f-:''-">-ï*-'lf&---'4'f -•-•'"-;• • • " • • ï:

/;*^ae':tej!^^yJE|n\ofjTfand^
' ' ' " '

. • .
\|4V"Dat^m<f^t:i'e-ef^

' l r v ~ :

'& rl wc:c^n';fof se":b ijdrage
C^ivtf'i^yi!!cïi-*'̂ rtI:\'ï:i:!.VA/

•J"ÉnJWat erg vah, bcng is; is ewi-con--
'

sïs^nt bverhcidsticicid.lBij,

is,al:bcschikhaar..

'; '••'- : ïij:.'<Ië 'KijhmÖnd en de Eemshiivên.
*

•' mnte

'mobiele i'ais
:daii künit 6/ier cnk^c docëhnia .vanzelf

Het moment datje oic waterstof niet

meer uit industriële processen haalt.

maar uit duurzame energiebronnen.'

Meetbare .doelen' Zijn do
docIsTcllihgen uit de ehergiecransiac .

ook gekwantificeerd? VeiiTiêt.ilcn: 'In

zekere zin. Je" probeert natuurlijk in

>;En
sen op do korte terrnijn,.maar'örn :...

te zoeken naar een goede inyesté- '. ;j

ringjmix voor de kbite èri'tJe tattgè'. :

termijn. De politiek kijkt soms .te veel

naar'd e korte ccrmijn.'- - -v^ : \ /. • ; '-,ƒ

heid om t« verloop van tijd .vast te '•'."'}. - Het1 gasncf^zal-tbch'iiTvoetên'worden:'"-:

•:. . ••:" , ;•..-• ' ' • . - - • ; . - ••-.. : ",. ./•,-. -,---'̂ :,-„',•:'£.•*' '-.- -.- ••-•'..••:',-.••.•-•.«-r\-.-J.-: '-- ,\-,~ -. . -,. .
..-.stellen of je; wel of niet r^ul^àt:hebt''V.'a?nigÇP^?t'âtài .wë\^teRç6ï;:door^hct.. ;.. :

-'". 'gcboeltL* •••;••/ '••- ̂ ''. •-'..:•".•-•"•>"v;t;.: ;:/V-:;.'::^ ;̂yiSèV-Willch t̂ra'hspo"rtéVen?:Vermeülcn: "V"'V"..
-••:.-." ' :-.--v •.',; - ' • • -' '..-^/-VV^VIM/\V^.;*.^:*;*^ i.- --•
,- .V.'Maar.er.is-.ook een.gCfvaar,..:̂ Is'vie;;V.;,r;\//:;'p^r^vwbt;1 ,̂̂  V'v'^V'-V-'^- •

:V-;Cnergietramittè sériel ne '̂̂

^je^k'̂ ör^h/lda^e'̂ è't^

^^•Hitmtc'nCemtVom;nét:1gc^;"te':d6^^^^ -;.:'.x^r\.
wilt:stöp^n>;Enkclc'prMeht̂ ^ ku'iv- - . - r :

nen'.zónUèi: alte gtótc aanpassingen

worden ;bijgemëngd.' Maar'Waterstof ; ' :

heeft v/él; een. geringere' cnergie-

tnhóucl. Du/sis hét .verstandig.'de

cranspprafstandeti.yoor waterstof 20

klein mogelijk te houden.' Dat geldt

overigens'voor alle energie.' ,; - -

Onderzoek leert.dat de energievcrlio-
Ójbèiéjid iïkzicht Hoe ziet .-
onze gasvoorzfening'cr óver pakweg
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wat ingewikkelder, a t TU/LU, die buken
do woning ook een energïe-mfcasrnjc-

tiiur vereist en dergelijke."

Ondersteuning De
iransidc cogt voor de

misschien wat chaotisch, doordat er
yp allcrloï niveaus wordt gewerkt.
door veet partijen, in .allerlei stadia.
Toch rnoei'hec allemaal in samen- , ,]t
hang worden gezien, en is het vanuit
een punt gedacht. Vermeulen: 'Alles
moet passen binnen de program-"

; matiscHé aanpak die voortvloeit uit
.de ontwikkelde visie. Projecten. zijn .
daarbij belangrijk órn té b ten zien

Ywnar je naar toe wi(t. en om concrete
•; s tappé n té maken. Maar binnen de. / ,
wer icgröcpch . wordt , ook gewerkt

tj^ fï-tëĵ ijwu ccuurfo p .̂̂ ri passé ri( ; En >daa rvi

"<ebaHS.'
ri grootschalige

'
ÓÏngcn

oo^
^

•̂ ' ' ' rnomentrzijn; We:t>e2Ï

;̂

•" HRrtó.wl/allè^sl^t.sïmpeier^JDïé : .•',. kum:ki:i)gen^C>ok daariulkn/op' den.
•" -:": duui!]iróncierin îhscrumcriten voor .

. zelf. Bij '



Upstream olie en gas sector
Smart Energy

Traditioneel

Werkzaamheden

Financieel resultaat

SES methodiek

Werkzaamheden

Financieel resultaat

Traditioneel
Elektriciteitsopwekking en distributie

Reseivolr en put WeD head control Gas behandeling Gas transport ' Elektriciteit
opwekking H V E-disWbutie LV E-distributie

Oliemaatschappij Gasunie Energiebedrijf Netweikbeheerder
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Ministerie van Economische Zaken

Aan

NP Netherlands B.V.
mee he l se straat 23
2587XW DEN HAAG

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

18JUL1Ö6 ET/EM/6052620 2

Onderwerp

Winningsvergunning en rectificatie gebied Papekop

Geachte heer ,

Hierbij doe ik u toekomen de winningsvergimning voor koolwaterstoffen voor het gebied
Papekop en de rectificatie van de winningsvergunning voor het gebied Papekop.

De Minister van Economische Zaken

Directie Energiemarkt

Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax

Prinses Beatrixlaan 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 öeze brief ons kenmerk te vermelden
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ET/EM/6029959 .. _ Ministerie van Economische Zaken

Afschrift van de srosse van het besluit (zonder begeleidende brief)

Staatstoezicht op de mijnen
Inspecteur-generaal der mijnen
Postbus 8
2270 AA VOORBURG

TNO Bouw en Ondergrond
Adviesgroep EZ
Postbus 80015
3508 TA Utrecht

+ e-mailbericht met besluit als attach naar:  (c.c. 
(n.b. vermelden datum van besluit)

-H
rr



GEMEENTE B O D E G R A V E N

Ministerie van Economische Zaken
Directeur Energieproductie
t.a.v. de heer 
Postbus 20101
2500 EC 'sGravenhage

Bodegraven, 11 oktober 2006
Verz.: 1G OKT. 2006

Correspondentieadres:
Postbus 401
241 OAK Bodegraven

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

Telefoon (0172) 630 300
Telefax (0172)630333

Internetpagina : www.bodegraven.nl
E-mailadres : info@bodegraven.nl

Ons kenmerk : BD/uit/02464.06

Behandeld door : mw. 

Afdeling : VROM

Doorkiesnummer : (0172) 

Uw brief : -

Uw kenmerk ; -

Bijlage(n) ; -

Onderwerp : Winningsvergunning Papekop

Geachte heer ,

Op 5 september 2005 heeft uw ministerie de provincie Zuid-Holland verzocht advies te
geven omtrent het verlenen van een winningsvergunning voor olie en gas, voor een gebied
dat door u is aangeduid als winningsvergunning Papekop. De betreffende gemeenten zijn
door u niet om advies gevraagd of op de hoogte gesteld van dé te verlenen
winningsvergunning.

Uit een krantenbericht moest worden vernomen dat de winningsvergunning inmiddels is
verleend. Het gedeelte waarvoor de vergunning verleend is, is niet gelegen binnen'de
grenzen van de gemeente Bodegraven. In het krantenbericht is tevens melding gemaakt
van het feit dat de komende tijd overleg gepleegd zal gaan worden met de gemeenten
Woerden en Reeuwijk en omwonenden. In het krantenbericht wordt daarnaast ook | de
(mogelijk) nieuwe ontsluiting van de A12 als toekomstige vervoersmogelijkheid voor, de
gewonnen olie en gas genoemd. Met de gemeente Bodegraven wordt niet in overileg
getreden.

Aangezien de (mogelijk) nieuwe ontsluiting van de A12 is gelegen óp Bodegraafs
grondgebied en niet zeker is wat de gevolgen van het vervoer van de gewonnen olie en gas
zullen zijn, is het noodzakelijk dat in de toekomst ook met de gemeente Bodegraven in
overleg getreden wordt. Wij hebben NV Netherlands bv verzocht met ons in overleg te
treden bij uitvoering van de vergunning.

Wij willen u via deze brief kenbaar maken dat wij het niet eens zijn met de gang van zaken
zoals deze tot nu toe aan de orde is geweest bij de verlening van de winningsvergunning! U
had op zijn minst de betreffende gemeenten op de hoogte moeten stellen van' de aanvraag.

Gelet op het vorengaande worden wij graag op de hoogte gebracht van de reden waarom
de gemeente Bodegraven niet in een eerder stadium officieel betrokken is bij de verlening
van de winningsvergunning Papekop.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt,
verwerking vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Postbank ten name van de gemeente Bodegraven: rekening nr.  Rabobank: rekening nr.
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-G ra ven h age: rekening nr.
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Getypte tekst
18
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Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,



Ministerie van Economische Zaken

r'
L/l

Aan

College van Burgermeester en Wethouders
van de gemeente Bodegraven
Mevrouw 
Postbus 401
2410 AK BODEGRAVEN

Datum Uw kenmerk

3 Q W, 2006
Ons kenmerk

ET/EM/6091754
Bijlage(n)

Onderwerp

Winningsvergunning Papekop

Geacht College,

Uw brief van op 17 oktober 2006, met kenmerk BD/uit/02464.06, waarin u uw zorg uit
over de gevolgde procedure bij het verlenen van de winningsvergunning Papekop, heb ik
in goede orde ontvangen. In het onderstaande ga ik op deze procedure in en hoop hiermee
onduidelijkheden bij u weg te nemen.

Een winningsvergunning geeft een maatschappij het alleenrecht op het winnen van
delfstoffen -in dit geval aardgas- in een door de aanvrager aangegeven gebied. De exacte
locatie voor de winning is op dat moment meestal nog niet bekend en dus ook nog niet
binnen welke gemeentegrenzen de winning zal plaatsvinden.
Met betrekking tot de onderhavige aanvraag is de procedure gevolgd zoals neergelegd in
de Mijnbouwwet. Overeenkomstig artikel 16 van de Mijnbouwwet is door de Minister
van Economische Zaken advies gevraagd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van
de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De adviezen van beide colleges zijn betrokken bij
de vaststelling van het definitieve besluit.
Daarnaast is door de Minister advies gevraagd aan het Staatstoezicht op de mijnen in
Voorburg over de technische capaciteiten van de aanvrager en aan TNO Bouw en
Ondergrond in Utrecht over de geologische onderbouwing van de aanvraag.
Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 juni 2006, nr. 113. In verband met
een foutief weergegeven coördinaat is een rectificatie gepubliceerd in de Staatscourant
van 26 juli 2006, nr. 143.

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravennage

Telefoon (070} 379 89 11

Telefax (070) 347 4081

Email ezpost@minez.nl

Website www.minez.nl

Doorkiesnummer Telefax

(070)  (070) 

Behandeld door

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk !e vermelden
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Ministerie van Economische Zaken

Met alleen een winningsvergunning is het nog niet mogelijk aardgas daadwerkelijk te
gaan winnen. Hiervoor is een locatie met een winningsinstallatie nodig, een inrichting in
de zin van de Wet milieubeheer waarvoor een milieuvergunning is vereist.
Op dit moment is er nog geen sprake van een aanvraag om een milieuvergunning. Op het
verlenen van een milieuvergunning is de uniforme voorbereidingsprocedure ingevolge
afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van art. 8.7 Wet
milieubeheer worden in deze procedure wettelijke adviseurs betrokken, waaronder ook de
gemeente binnen wier grondgebied de winningsinrichting zal zijn gelegen en afhankelijk
van de situatie eventueel ook de buurtgemeente.
Verlening van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer wordt, op grond van
artikel 38 Mijnbouwwet, aangehouden totdat met het winningsplan is ingestemd.

Wanneer de maatschappij haar plan voor winning (inclusief de plaats waar deze plaats zal
vinden) heeft uitgewerkt, dient zij op grond van artikel 34 van de Mijnbouwwet een
winningsplan ter goedkeuring in bij de Minister van Economische Zaken. Artikel 35 van
deze wet geeft aan welke elementen daartoe in ieder geval in het winningsplan dienen te
zijn opgenomen. Over een winningsplan wordt door het ministerie van Economische
Zaken advies gevraagd aan het Staatstoezicht op de mijnen, TNO Bouw en Ondergrond
en de Technische commissie bodembeweging.

Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het ontwerpbesluit tot
goedkeuring van het winningsplan gepubliceerd in de Staatscourant en in relevante
plaatselijke kranten en ter inzage gelegd op het gemeentehuis (of gemeentehuizen) van
de gemeente (gemeenten) binnen wier gebied de winning plaatsvindt. In dit stadium heeft
uw College de gelegenheid om tegen dit ontwerp-besluit tot goedkeuring van het
winningsplan zienswijzen in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken. In het
definitieve besluit wordt op de ingediende zienswijze(n) ingegaan. Tegen het definitieve
besluit staat beroep open bij de Raad van State.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u zich
wenden tot de heer  (tel. 070- ) of mevrouw  (tel. 070-

).

Met vriendelijke groet,

directie Energiemarkt



Wiva Papekop

Opmerkingen over de inhoud van de aanvraag door Northern Petroleum Limited (NP):

• NP heeft zelf alle putgegevens (logs, well tests) bestudeerd en een eigen interpretatie
verricht. 

• NP heeft geen eigen kartering van het voorkomen verricht maar de "open file" (kaart uit
advies concessie Woerden, RGD 1995) gebruikt om, in combinatie met de eigen put
interpretatie, de GIIP en STOIIP van het voorkomen te berekenen. 

• NP geeft een indicatie van winbaarheidsfactoren voor olie en gas zonder onderbouwing.
Dit is mede het gevolg van onzekerheid over de wijze waarop het voorkomen ontwikkeld
gaat worden.

• 

Conclusies:
1. .
2. De evaluatie van de structuur van het voorkomen door NP is gebaseerd op "open file"

interpretaties. De 3D survey over het voorkomen was nog niet vrij ten tijde van de
aanvraag maar binnenkort wel. 

3. 

. TNO-NITG en EBN kunnen gezamenlijk echter wel een
oordeel geven of het voorkomen economisch te ontwikkelen is indien:

o TNO-NITG bij behandeling van de aanvraag zelfde 3D survey interpreteert en
haar eigen ondergrond model construeert.

o TNO-NITG de winbaarheidsfactoren schat door een reservoir simulatiestudie te
verrichten, waarbij verschillende ontwikkelingsscenario's worden getest.

o EBN de in de aanvraag genoemde ontwikkeüngsscenario's verder uitwerkt en
doorrekent en daarbij zelfde CAPEX en OPEX inschat, die bij de verschillende
scenario's passen.
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