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CONVENANT INVESTERINGSAFTREK KLEINE VELDEN OP LAND 

15 december 2020  

 

Partijen  

 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna aan te duiden met “Minister van EZK”; 
 

en 
 

 
Iedere houder van een vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen op land, hierna ook 
aangeduid als “Winningsvergunninghouders op Land”.  Deze winningsvergunninghouders op land zijn 
met naam en kamer van koophandel-nummer genoemd aan het einde van dit convenant in het 
onderteken-gedeelte. 
 
 
 
Overwegingen 
 
De Nederlandse gassector heeft op 7 september 2017 de “Gedragscode gaswinning kleine velden” 
(Gedragscode) getekend. De Gedragscode is van toepassing op nieuwe aardgasprojecten op land. 
Een van de daarin geformuleerde doelstellingen (doelstelling 7) is het door een initiatiefnemer 
(waaronder de Winningsvergunninghouders op Land) leveren van een positieve bijdrage aan de 
omgeving in de gebieden waar nieuwe projecten plaatsvinden door het ter beschikking stellen van 
kennis en middelen. De Winningsvergunninghouders op Land stellen daartoe middelen ter 
beschikking voor (energietransitie)projecten in de regio’s waar nieuwe gaswinningsprojecten 
plaatsvinden. 
 
Bij Kamerstukken 35462 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (Wet verwijderen en 
hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek (het “Wetsvoorstel”) aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Het Wetsvoorstel voorziet onder meer in een wijziging van artikel 68a van de 
Mijnbouwwet, waarin de zogeheten investeringsaftrek wordt verruimd (de “Nieuwe Regeling 
Investeringsaftrek”). 
 
De Winningsvergunninghouders op Land zouden graag zien dat ook de Minister van EZK zich inspant 
voor vergroting van het draagvlak voor gaswinning in regio’s waarin gaswinning uit kleine velden 
plaatsvindt. Zij doen een beroep op de Minister van EZK zich daarvoor in te zetten ter uitvoering van 
dit convenant (het “Convenant”). 
 
In dit licht zijn de Winningsvergunninghouders op Land bereid in dit Convenant vast te leggen dat zij 
geen aanspraak zullen maken op de Nieuwe Regeling Investeringsaftrek, voor zover het betreft 
investeringen in mijnbouwwerken, niet zijnde mijnbouwinstallaties op de Noordzee. 
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Partijen zullen de werking van het Convenant tegen het licht van het investeringsklimaat voor 
gaswinning uit kleine velden op land telkens na een periode van drie jaar na de inwerkingtreding van 
de Nieuwe Regeling Investeringsaftrek evalueren, en het Convenant desgewenst aanpassen.  
 
Afspraken 
 

1. De afspraken in dit Convenant hebben betrekking op investeringen in mijnbouwwerken, niet 
zijnde mijnbouwinstallaties op de Noordzee (hierna: “Investeringen op Land”); beide 
begrippen zoals gedefinieerd in artikel 1, onderdelen n en o van de Mijnbouwwet, in 
samenhang met artikel 2 van het Mijnbouwbesluit, zoals zij luiden ten tijde van het sluiten 
van dit Convenant. 

 
2. Iedere Winningsvergunninghouder op Land zegt toe voor Investeringen op Land gedurende 

de looptijd van dit Convenant geen aanspraak te zullen maken op de Nieuwe Regeling 
Investeringsaftrek.  

 
3. Iedere Winningsvergunninghouder op Land zal de Minister van EZK jaarlijks informeren over 

de Investeringen op Land die vallen onder de Nieuwe Regeling Investeringsaftrek. 
 

4. De Minister van EZK zal, in overleg met de Winningsvergunninghouders op Land, zich 
inspannen voor vergroting van het draagvlak voor gaswinning in regio’s waarin gaswinning 
uit kleine velden plaatsvindt. 

 
5. Dit Convenant treedt in werking op de dag dat de Nieuwe Regeling Investeringsaftrek in 

werking treedt.  
 

6. Partijen zullen de uitvoering en werking van dit Convenant telkens na een periode van drie 
jaar, voor het eerst vóór het tijdstip dat is gelegen drie jaar na de inwerkingtreding van de 
Nieuwe Regeling Investeringsaftrek, evalueren tegen het licht van het investeringsklimaat 
voor gaswinning uit kleine velden op land. Het Convenant kan alleen met instemming van 
alle partijen worden aangepast. 

 
De Winningsvergunninghouders op Land en de Minister van EZK  
 
Ondertekening 

 

 

 

w.g. 

 

de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Door: Eric Wiebes 

Datum: 17 december 2020 
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w.g. 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Door: Drs. J. Atema 

Titel: Managing Director NAM 

Datum: 15 december 2020 

 

w.g. 

TAQA Onshore B.V. 

Door: A.S. Zwanepol 

Titel: Country Manager 

Datum:  15 december 2020 

 

w.g. 

Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Door: S.W. Tummers 

Titel: Managing Director 
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w.g. 

Tulip Oil Netherlands B.V. 

Kamer van Koophandel nummer: 37227836 

Door: R. Schrama 

Titel: CFO/Director 

Datum: 16-12-2020 

 

 

w.g.  

RockRose (NL) CS1 B.V. 

Kamer van Koophandel nummer: 

Door: Francesco Mazzagatti 

Titel: Director 

Datum: 15 december 2020 

 

w.g.                                                                                                                w.g. 

ONE-Dyas B.V 

Door: C.H. de Ruyter van Steveninck.                                                       Arjen van der Weijden 

Titel: Directeur A                                                                                          Directeur B 

Datum: 15 december 2020                                                                         15 december 2020  
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w.g.                                                                                                   w.g. 

Dana Petroleum Netherlands B.V. 

Door: B. Abbas                                                                               V. van Vlerken 

Titel: operations & country manager                                        Business Planning & Finance Manager                                                                                     

Datum: 15 december 2020                                                         15 december 2020 

 

w.g. 

Parkmead (E&P) Limited 

Door: Ryan Strougler 

Titel: Director 

 

 

w.g.                                                                                                    w.g. 

ExxonMobil Producing Netherlands B.V.  

Door: R.M. de Jong                                                                         C.G.R. De Catelle 

Titel: Directeur                                                                                 Directeur 

Datum: 17 december 2020                                                            17 december 2020 

 


