
Mozambique LNG

Diversified Livelihoods Plan

Mu9aniUtque Aiea 1 LOa

Document No MZ 000 AMA1 SP PLN 0000X

Rev A Rev Date 27 Mar 2019

Task 4 MSME Development and Capacity Building

Purpose

To foster the growth and development of micro and small enterprises as a diversified income source within the

RVand RACs

Objectives

To help RV and RAC communities visualize how their communities and livelihoods will change as a

result of the Project and associated industrial development
To help the communities identify feasible micro and small business opportunities and mobilize

themselves to realize these

To provide training in the tools needed to develop and implement business ideas

To mentor and provide advice to businesses during an establishment period
To liaise with the EPC contractors camp service providers and other suppliers to identify business

opportunities and facilitate introductions to RV and RAC entrepreneurs as the basis for starting
businesses if interested individuals groups emerge

To pay particular attention to fostering opportunities and providing an enabling environment for women

e g coastal gatherers to participate in small enterprise development

Dependencies Inputs from Others

• Micro and small business credit savings and credit groups from Task 5

• Complementary micro and small business activities arising from the agricultural and fisheries livelihoods

programs

Activities

• Livelihood team to appoint a Business Development Services Manger to be responsible for

Development and delivery of the Diversified Livelihood Program

Developing and implementing an SME development program that responds to Afungi and

Palma Sede needs and that is integrated with ACDF functioning

Liaising with the EPC contractors camp service providers and other suppliers to identify
business opportunities for RV and RAC

Mobilizing interested RV and RAC entrepreneurs and teams to form micro and small enterprises
to meet specific business needs

Train enterprises to undertake SWOT analysis develop business plans register and establish

Provide training re enterprise operations preparing bids governance and bookkeeping

obligations
Mentor enterprises through early years of operation

• Within each community mobilize groups to visualize how their community might change as a result of

the Project and associated industrial development
Consider resources that will be lost as a result of the Project and potential future industrial land

use change
Consider opportunities and threats for future livelihoods and strategies that communities and

interest groups might adopt to position themselves to take advantage of these
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Consider secondary processing of locaiiy produced goods and ways to strengthen market

linkages
Assist community groups to undertake a simple SWOT analysis of their situation

Provide training on identifying business opportunities marketing financial management and

accessing capital

Collectively develop and evaluate a list of potential small enterprise opportunities and mobilize

interested entrepreneurs groups to develop them

Develop simple business plans make proposals for any assistance that might be needed from the CDF

Help groups to formalize their business keep simple accounts and meet statutory requirements

Mentor and provide business development services during a start up period say 24 months

Monitor progress and outcomes

In consultation with the contractors service providers and other suppliers develop a long list of potential
opportunities say 5 solid ideas for the first round for SME development by RV and RAC people
Mobilize entrepreneurs and community groups interested in enterprise development with particular
attention to encouraging participation of women

Indicative only business ideas should be generated through participatory processes by

participating interest groups

Households Replacement village EPC Contractors Operations

Baked goods

Beekeeping honey
production

Child minding

Transport of

passengers and goods
with motorcycles vans

and minibuses

Briquette manufacture

Efficient stove

fabrication

Firewood gathering for

those with wages but no

time to gather

Food entertainment

and personal services

e g laundry barbers

for in migrants

Solar systems small

generators

Poultry goat raising

Water system O M

Landscaping open

space maintenance

Public building
maintenance services

small repairs painting
plumbing electrical

Septic tank cleaning
services

Small construction

enterprises

Public transport
services

Solar power installation

Farm labor gangs

clearing weeding etc

Plant nurseries

Landscape rehabilitation

teams

Wood chipping mulch

making

PPE production

Construction gloves
production

Camp bed linen sewing

Fresh vegetable supply

Sign writing

Landscape
maintenance

Fencing maintenance

Road maintenance

Cleaning services

Local staff transport

Small vehicle

servicing POL

supply

Vegetable supply

Fresh fish supply
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Secondary food

processing

Personal services

cosmetics makeup
cheap jewelry

Rental of rooms to

workers in migrants

Deliverables

• Sustainable micro and small medium enterprises established by displaced people

Expanded existing enterprises Palma Sede

Responsibilities

• Social Performance Director

• Livelihood Manager

Resources

• ACDF team to lead community visioning and SWOT analysis

• Business Development Services Manager and Livelihood team

Duration

• 3 years 2

Budget

• USD 1 350 000

Commentary

There is a relatively small resettled population that will be coping with major changes in their living conditions

and livelihoods Care must be taken not to overwhelm households with too many opportunities too early in the

resettlement process There are obviously niche groups e g women inter tidal gatherers who should be

targeted for savings and credit group support and other opportunities early after physical relocation But other

aspects of the SME program may come into their own later in the livelihood restoration cycle as construction

employment opportunities diminish and workers with skills look for alternative livelihood opportunities

The Afungi communities are starting from a very low base in terms of existing micro enterprises It will take time

for interested groups to learn to cooperate and fomn larger enterprises to pursue opportunities of scale With

mentoring compensation payments provide the potential for expanding existing enterprises or entering new

ones Initially in the Replacement Village there will be a tendency for everyone to want to operate a small store

Simple advice on business planning can help reduce duplication and unproductive expenditure
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Task 5 To revitalize existing savings and credit groups and initiate new ones as a basis for women to

invest in matters that interest them

Purpose

To foster small enterprise development and community investment through strengthening of existing savings
and credit groups and creation of nev»f ones

Objectives

1 To strengthen and revitalize existing savings and credit groups in the Project area

2 To provide funds training and mentoring to support the formation of new savings and credit groups

3 To explore the demand for and feasibility of providing credit to SMEs in the Project area and develop a

MSME small loans program if conditions prove favorable

4 To particularly target the participation of women and other groups who may not readily be able to accept
or access wages employment

Activities

• Prepare a scope of work tender award for an experienced microfinance partner to i undertake a

market assessment ii design and deliver a savings and credit program targeting Project displaced
households and host communities and if market conditions prove favorable ii design and deliver an

SME small loans program A particular focus of the program should be encouraging the participation of

women

• Tender evaluate and award the microfinance savings and credit program to a microfinance

organization familiar with delivering such programs in Northern Mozambique and rural areas

• As part of the tender consider the level of funding the microfinancing organization would bring over and

above any funds provided by the Project

• Scope to include

Identify decision gates for the Project Management Committee

Conduct a baseline survey to identify pre existing savings and credits programs and groups in the

Project area distil lessons learned from previous schemes Food for the Hungry and define an

entry strategy for a new program

Assess local MSME credit needs and access to credit and determine if market conditions are

amenable to establishing an MSME small loans program

Define a budget goals objectives and lending criteria

Define targeted beneficiaries including the need to be effective in rural areas not just Palma Sede

Define a program for roll out training and mentoring

Define organization staffing and logistics

Define program duration and develop an exit phase out strategy

Develop implementation schedule

Develop robust set of KPIs as well as monitoring and reporting requirements

• Monitor the performance of the fund participation rates and development effectiveness

Deliverables

• Strengthened existing savings and credit groups and formation of sustainable new savings and credit

groups
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invest in matters that interest them

• Local MSME access to credit if market conditions are favorable

Responsibilities

• Social Performance Director

Resources

• Microfinance implementation partner experienced in delivering savings and credit type schemes in

Cabo Delgado

Duration

• Say 24 months initial program with option to extend by 12 months

Budget

• USD 750 000

Commentary

The Resettlement Plan identified several existing savings and credit groups within the RAC area These were

setup by Food forthe Hungry more than 8 years ago The savings groups were highly valued by the participants
and have endured over a long period This mode of financial support has a proven track record amongst the

RACs In recent visioning workshops undertaken by SCDS savings and credit schemes were identified as a

community need Group savings schemes particularly for women have been proved to be an effective

community development tool both for supporting small enterprise development and for meeting other training
and community needs

A market assessment should be undertaken to see If there is any demand for small and medium enterprise
loans

10 0 ORGANIZATION

The Diversified Livelihood Plan implementation overlaps with the functional roles of several

AMA1 and ExxonMobil departments

The Social Performance Director will be responsible for overall implementation of the Diversified

Livelihoods Plan

The Diversified Livelihoods Lead will be responsible for the day to day management of the

Diversified Livelihood Plan activities and coordination of the various service providers engaged
to deliver its constituent programs The Diversified Livelihoods Lead will report to the

Resettlement Manager The Diversified Livelihoods Lead will coordinate with the Area 1 and

Area 4 Industrial Relations teams and National Content functional groups
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11 0 RISKS IDENTIFICATION

11 1 Afungi village registers and employment tracking

The following risks have been identified

• The movements of Afungi households and their taking up residence in Palma Sede due

to the security context will complicate the 2014 census update and development of

village registers without careful validation there are risks of double counting and the

register becoming populated by non RV or RAC individuals

• The process of registration heightens the expectation for jobs

• Register fails to use robust system of unique identification {e g government ID cards

and phonetic spellings common names make it impossible to reliably track employment
and training

• Project starts employment training tracking too late and the backlog of data entry means

the Project is never able to present its up to date status

• Project establishes overly complex tracking indicators resulting in incomplete reporting
by contractors and large amounts of missing data

11 2 Literacy numeracy and financial planning training

The following risks have been identified

• Training is being offered too late to facilitate recruitment for next round of employment
EPC contracts

• There is limited interest in numeracy and literacy training because of the immediate

prospect of wages employment

• Uptake of training is limited because household members are pre occupied with the

demands of adjusting and re establishing livelihoods post relocation

• Households only realize the value of financial planning after they have dissipated their

compensation common resettlement experience

• Financial planning is too academic and not linked to real opportunities for investment or

SME development

11 3 Training trade skills development and employment

The following risks have been identified

• Project recruitment for wages based employment leads to an inequitable distribution of

workload amongst members of displaced households with disproportionate workload

and responsibilities falling on women

• Lack of toddler care and other home duties become an obstacle for the participation of

women in training and employment

• Those responsible for recruitment use exploitative practices cash or in kind payment or

sexual favors in return for jobs for awarding jobs
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Other forms of discriminatory practice e g family connection religion political affiliation

ethnicity unionism mediate against fair recruitment and lead to perceptions of

unfairness and conflict

Contractor recruitment and employment practices lead to unequal distribution of training
and jobs a small number of workers get long duration employment while many others

receive only a few months of employment or none

Job candidates from displaced households experience a high rejection rate as a result

of Fitness to Work screening processes reducing the number of workers able to benefit

from contractor service provider training and employment participation

Workers from displaced households experience high attrition in the early employment
stages due to their lack of familiarity and experience with wages employment and

working conditions and relatively low productivity

Disaffected youth those that miss out on jobs and other Project opportunities become

prone to anger substance abuse and can become dysfunctional and difficult to manage

within their settlements

Contractors substitute workers from displaced households with surrogates to be seen to

achieve Project targets

Displaced households and or their leadership sell training and employment’
opportunities at the expense of displaced workers

Young people able to access wages based employment gain new affluence and sense

of self importance leading to reduced respect and undermining the influence of elders

and traditional leaders

Youths weaned on construction wages based employment become disinterested in

resuming fishing farming upon construction demobilization and see themselves as

‘unemployed’ a new kind of dependency

11 4 MSME development and capacity building

The following risks have been identified

• Afungi communities prove inexperienced in cooperating and developing micro and small

enterprises of sufficient scale to take advantage of Project or other business

opportunities MSME development program results in few sustainable new enterprises

• MSME program pays insufficient attention to market linkages or linkage to markets that

will exist after the Project construction phase is over new SMEs prove to be not

sustainable

• MSME program focuses on associations that lack the profit incentive to keep participants
motivated and enterprises sustainable in the long term

• Community based micro and small enterprises struggle to attract and retain the

leadership required for them to succeed Leadership that is developed fades away once

the Project’s support for the enterprise stops

• Individuals abscond with enterprise funds or property
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11 5 Microfinance savings and credit

• Implementing partners focus on delivering savings and credit micro credit to Palma

Sede town dwellers and neglect more difficult to penetrate rural areas such as the RACs

benefits don’t accrue to Project targeted beneficiaries

• Micro credit minimum thresholds are not consistent with scale of local enterprises

• Civil society organizations criticize high micro credit interest charges less of an issue

with savings schemes

• Loan default

12 0 SCHEDULE

A Diversified Livelihood Plan implementation schedule forms Annex 1 of this plan

13 0 BUDGET

A broad order budget based on Provisional Sums for implementation of the Diversified

Livelihoods Plan is summarized below

The budget covers hire of external implementation partners where applicable It does not cover

inputs from the existing Social Performance Resettlement and Livelihood core teams or their

related administrative overheads

Table 4 Broad Order Budget for implementation of the Diversified Livelihoods Plan

Expenditure Cashflow USD
Budget

Task
USD

2019 2020 2021 2022 2023

Job seeker

registration and

database

1 800 000 300 000 200 000 100 000 100 000 100 000

Literacy
numeracy

financial planning
training

2 380 000 100 000 100 000 60 000 60 000 60 000

Training skilis

development and

employment

3 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 00 300 000

MSME

development and

capacity building

4 1 350 000 150 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Microfinance

savings credit
5 750 000 70 000 140 000 140 000 200 000 200 000

Total 5 780 000 920 000 1 040 000 900 000 960 000 960 000
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Task Named

Q3 Q OJ 0 TZOH Ci 03 q4 \«\“\ 04 QJ q 03 OS I I I »Q4 0

1 REPmCEMErsn village asi contracts

2 LNQ PROJECT EPC CDNUACTS

3 PHASE 1 HESETTLEMEI^

PHASE 2 HESETTLEMEI^T

5 PHASE 3 4 RESETTLEMEIMT

LIVELIHOOD RESTORATION NOM 36MONTH5 AFTER LAST RELOCATION6

TASK 1 CREATE REGISTER OFAFUNGIJOBSEEKERS 6 A TRAINING EMPLOYMBIT

TRACKER
7

Agree between Areal Si Area 4 and EPC cent ractors job registration

emplovment database reoulremenis □3

Engage with the District Governmental reach alignment

registratlorv emplovmeni data collection tracking Si

responsibilities for job
n9

Develop stakeholder a CO mm unity engagement strategies for |ot seeker

registration
□10

Prepare SOW terTcler award contracts for l fob seeker registration II

development of employment data base Aracker
11

Set up and pil at test the job seeker register12

Set u ft pilot test and Pna Use the training a empicryment tracker13

Mobilize pilot rarryout feldwarkfor registering Afungl jobseekers and enter data

intothe database with QA
14

Conduct inrorkshops with Area 1 4 tp train them in use of the job seekers register
I ployment database traclcer

IS

16 TASKSAOULTEDUCATONILITERACy NUMERACY FINANQALPLANNING

Reviewlessons learned from previous literacy numeracy friatidal pianoirie
trainings^ prepare SDWfor construction phase training

□17

Tender evaluate and ainrard contractforAduit Education13

Conduct rapid assessment of adult educational needs taking Into accou nt

resettlement content ilvelihpoo programs tiairilngproyided by others
19

Mobilize Implerrertatlcn partne rSi del Iver trainings in accordance with agreed
training plan {B years

20

21 Program eiienslon subject to favorable evaluation of Years 1 3

Undertake I rterrtai monitoring reviews agairnat agreed irtput and output indicators

Including obtaining fe ad back from participants
22

Conduce Independent evaluatlomat l and 36 months adjust ptogramto
optimize effectiveness If required

23

□24 Independent mid term evaluatlori

□Independent fnal evaluation25

26 TASK 3 TRACING TRADE SKILLS DEVELOPMENT EMPLOYMENT

Develop combi ned Area 1 and Area 4 worlcforoe p lolection model with unskilled

semi skil led skilled breakdown
27

Conduct workshops with contractors to familiarize themwithtre lobseekers

register and ve ry local tralrd ng skll Is de\elopment employment objectn
□

Revie w sfrengthencontrgetort rahing skHS development proerarrs

timent plans are consisteni with Pro]ea objectives

coriflrtn
□29

Mentor contractors through initial 3 months training skills development and

employment re do r« rig repeat for multiple EPCcontractors ]30

Prepare mortbly workforce and trainng stet us reports31

Monitor effectiveness of Pro|ea measures to maximize partlclpaftlon of displaced

people I ntrai nlng employment Corrective action If needed
32

33 TA KdSNCDEVELOPriSNTAND CAPAaTYBUILDriG

Appoint a Business Development Services Manager tointerface with Project
Procurements CcnTractors unbundle SMEopponunlties for local enterprises

34

Prepare SOW tender award SME development capacity building coniraa in2

parts I haseline irarkei assessment II design of program
35

IP to undertake baseline market

propose SME development and capacity bulidirg program

SMEsln RVand RACsand
36

37 Implement Year l 3 SME Program

38 SME Program extension subject to favorable evaluafon ofYeai^ 1 3

Undertake Irternai morJtoring reviews agalrst agreed input and output ind icators

Includingobtalnlngfegdbackfrom participants
39

Conduct inde oend ent evaiuatlo ns at 18 and 36 months adjust program to

optimlre effectiveness f required
40

41 Mid term Independent evalustrion

42 Final independent evaluation

TASK 5 SAVINGS AND CNEDIT MICROFnANCE43

Prepare SOW tender awsnd mlcrofirence savlngs end credit market assessment Sl

implemsnTation contract
44

Mobilise R IP carries Out rnarket assessment of l savlngs A credit ancMIl micro

credit op portun ties in Palma 5ede and Afurgi communities
45

Design savings Si credit and micro crecut prograrrs^based on market assessment

findings
□46

47 Savings a Credit roll out and implementation 24 months

SavingsS Creditevtension{17 months subjecttofavorable evaluation48

Micro credit rail out and im plementatlon If market assessmert is positive49

Micro credit extension 12 morihs subjectto favorable evaluation50

Urtdertake regular internal monitoring reviews against agreed input and output
Indicators

51

Conduct independent snd mid term arwJ final evsiuationcf program reach and

effectiveness
52

□Mld terrn Independent evaluation53

□54 Final independent evaluat on

le 32 of 325S TA K«PRERARESOaAL IERH3RMANCE PLAN FOR WORKFORCE DEM0BIU2AT10N

885667 00009



BIJLAGE 1

BEOORDELING VAN MILIEU EN SOCIALE ASPECTEN

Aanvraagnutnmer
Verzekerden

Afnemer

Locatie land

Sector

Aanvraagdatum
Datum start beoord

Datum beoordeling

Omschrijving

Transactiebedrag
Beoordelaar

Co autorisator

Underwriter

Classificatie

Conclusie

1069685 Standard Chartered 1069036

Standard Chartered Van Oord | io i c

Total SA

Cabo Delgado Mozambique
Olie gas

17juni 2019

Mei 2017

1 april 2020

Diverse aannemerij opdrachten
Samen 640 min USD

10 2 e

10 2 e

10 2 e

A

Aanvaardbaar

Terbeslissing VC

Aanleiding project definitie en classificatie

in het Rovuma Basin voor de kust van noord Mozambique is een van de grootste aardgasreserves uit

de afgeiopen 20Jaar ontdekt Mozambique wii in navoiging van andere Oost Afrikaanse ianden hun

offshore gasvoorraden aanspreken en meerwaarde geven om hiermee een belangrijke gas exporteur te

worden en het land meet welvaart te brengen
^

10 1 C

10 1 C

]Een aantal

Nederlandse exporteurs zullen een bijdrage aan dit project leveren Baggerbedrijf Van Oord dat zal gaan

baggeren in de Palma baai ten behoeve van de aanleg van pijpleidingen en kabels en de aanlanding
daarvan io i c is een van de aannemers voor de bouw van een exportpier [29 30]

10 1 C

Area 1 is het onderhavige project [ IO I C

10 1 C
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Figuur 1 ligging van het Mozambique LNG project [21]

Volgens Annex 1 van de Common Approaches waarin een niet limitatieve lijst van A categorie projecten
is opgenomen vallen pipelines terminals and associated facilities for the large scale transport of gas

oil and chemicals’ item 8 onder de categorie A proJecten Dit criterium is van toepassing op het project
Daarnaast zjjn werkzaamheden in de baggersector en leveringen aan de olie en gasindustrie op grond
van het Nederlandse beleid aangemerkt als gevoelige sectoren Het project ligt in een ecologisch

gevoelig gebied en er is een verhoogde kans op schendingen van mensenrechten in de uitvoering van

het project {noodzaak tot herhuisvesting en in de context van het project o a armoede en geweld
Hierdoor hebben we een milieu en sociale beoordeling uitgevoerd voor dit project Het Mozambique
LNG proJect waar de transacties deel van uitmaken is op basis van het bovenstaande gedassificeerd
als een A categorie project

Besiissing Verzoek

Vanwege de classificatie als A proJect is het nodig de milieu en sociale beoordeling van de onderhavige
transactie voor te leggen aan het VC WiJ vragen derhalve uw instemming met het nemen van het

milieu en sociale risico in relatietot deze transacties

Kernpunten
• Het project is gedassificeerd als een Categorie A proJect vanwege de mogelijk significante nadelige

milieu en sociale gevolgen van het project die ook buiten de projectgrenzen kunnen optreden en

gedeeltelijk onomkeerbaar zullen zijn de aanwezigheid van ecologisch gevoelige gebieden met

hoge natuurwaarden en de noodzaak van grootschalige herhuisvesting
• Daar het een projectfinanderingsproject is hebben we tijdens de beoordeling samengewerkt met

diverse andere EGAs en financiele instellingen verder de lenders De lenders hebben een

onafhankeljjke consultant Ii0 2 g[ ingehuurd om te ondersteunen bij het milieu en sociale due

diligence proces De consultant[io 2 g|en de lenders werken momenteel nog aan de afronding van

een Environmental and Social Action Plan dat door de projecteigenaar zal moeten worden

uitgevoerd en door de lenders zal worden gemonitord Bij het niet nakomen van de afspraken zullen

de lenders hun invioed aanwenden om tot een opiossing te komen

• Positieve effecten het project zal bijdragen aan de economie van Mozambique en de regio het zal

veel banen opieveren met name directe banen in het project gedurende de construct efase maar

ook zal het project indirecte banen opieveren in het gebied Dit zal er in deze arme regio in noord

Mozambique kennis en welvaart brengen
• De projectcontext is complex door diverse externe factoren zoals het onderontwikkeld zijn van de

regio gewelddadige aanvallen van terroristen en slechte weersomstandigheden cycloon Kenneth

en zwaar regenseizoen
• De belangrykste nadelige milieugevolgen zoals effecten op de biodiversiteit het water en de

waterbodem en geluid worden zoveel mogelijk beperkt door het nemen van mitigerende

maatregelen De projectdocumentatie waar deze effecten en mitigerende maatregelen in zijn
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beschreven is op orde Het project is opgezet conform de iaatste stand der techniek Hierdoor blijft
bet project binnen de nationale en internationale kaders die hiervoor zijn gesteld

• Er zjjn gevoelige natuurgebieden in het projectgebied Door de locatiekeuze en de mitigerende

maatregelen worden de effecten op de natuurwaarden zo beperkt mogelijk gehouden
• Er moeten voor het projecttussen de 650 en 700 huishoudens geherhuisvest worden Hiervoor

wordt een herhuisvestingsdorp gebouwd naar de wensen van de mensen zelf Een deel is inmiddels

klaar en daar wonen de mensen al Ook worden er veel mensen economisch getroffen Dit zijn
mensen die in het projectgebied land bezitten en anderen die leven van de visserij en

getjjdeverzamelen Voor deze groepen zjjn compensatieplannen gemaakt op basis van het

verbeteren van bun levensstandaard i p v het een op een vervangen van hun verlies Ngo’s zijn erg

gefocust op de toegang tot land en zee van de mensen Hier is in de due diligence veel aandacht

voor geweest
• De relevante stakeholders worden via publicaties en bijeenkomsten gei nformeerd over het project

Hiervoor is een stakeholder engagement plan opgesteld Ook heeft het project een

klachtenmechanisme voor als er zaken niet goed lopen Het stakeholder engagement plan en het

klachtenmechanisme zijn in lijn met internationale standaarden

• Het project is erg in de picture bij ngo s Zowel hier in Nederland Both Ends als lokaal Wij hebben

contact met diverse partijen Ook het project heeft veel contact met de ngo s Zo hebben ze 2 ngo

comites om de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en de herhuisvesting te volgen
• De bedrijven die de werkzaamheden gaan uitvoeren zjjn grote erkende westerse bedrijven met een

goede reputatie en gecertificeerde managementsystemen Dit geldt ook voor de Nederlandse

bedrijven Van Oord en io i c |
• Hit het aanvraagformulier de verschillende ElAs en managementplannen en de vele aanvullende

informatie zoals verstrekt door de aanvrager de projecteigenaar de consultant ngo’s en andere

bronnen wordt gecondudeerd dat de negatieve milieu en sociale effecten door maatregelen te

beperken zijn tot een acceptabel niveau en dat het project aan internationale standaarden zal

kunnen voldoen op het moment dat de constructie van start zal gaan Ook achten wiJ de reputatie
van de betrokken partjjen acceptabel daar z|j werken volgens gedegen managementsystemen en

veel ervaring in vergelijkbare projecten hebben Op basis hiervan wordt het milieu en sociale risico

dat de onderhavige transacts met zich meebrengt beoordeeld als aanvaardbaar

Toelichting op het project detransacties en de projectomgeving
Al vanaf het begin van de 20 ^eeuw wordt er voor de kust van Mozambique gezocht naar aardgas

Uiteindelijk is in het Rovuma basin gas gevonden Er is onderzoek gedaan naar 6 verschillende

]De eerste is gegund aan| to rcconcessies [ 10 1 C

10 1 C 10 2 6

Het Project

Het Mozambique Liquid Natural Gas Mozambique ENG project hierna het project bevindt zich op een

afgelegen locatie in de provincie Cabo Delgado in het noorden van Mozambique Gas zal offshore

worden gewonnen in onderzeese putten uit gasreservoirs op een diepte van tussen de 1 en 2 5 km Het

betreft zo’n 60 putten op 50 km afstand uit de kust waar naar verwacbting zo’n 1 84 biljoen m^ gas te

winnen is Dit gas uit het Rovuma basin zal over de zeebodem door pijpleidingen worden

getransporteerd naar de kust waar het wordt bewerkt en opgeslagen in een LNG faciliteit Zodra het

gekoeld is tot een vioeibaar product wordt het door middel van pijpleidingen naar de pier

getransporteerd en vanaf daar met schepen vervoerd naar de afnemers Figuur 2 a en b tonen de locatie

van het project en de belangrijkste faciliteiten [5 6 7 29 30]
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Figuur 2 a en b a de locatie van het project en b de belangrijkste faciliteiten

Het project bestaat uit de volgende componenten offshore gasputten en transportsysteern onshore

LNG faciliteit en transportsysteern een maritieme faciliteit o a pier voor schepen voor onder andere

de LNG export gasturbines voor het opwekken van energie voor de LNG plant tijdelijke en permanente

huisvesting voor werknemers infrastructuur zoals wegen waterzuivering afval management

opslagfaciliteiten voor o a water en brandstof kantoorgebouwen en een landingsbaan [29 30 34]

Figuur 3 toont het gebied de DUAT“® weergegeven met de gele lijn waar het project plaats zal vinden

Ookgeeft het inzicht in de huidige ontwikkelingen in het projectgebied zoals de uitbreiding van het

pionierkamp waar werknemers verblijven de aanleg van het herhuisvestingsdorp de nieuwe weg en de

landingsbaan [6]

Er is geen prive eigendom van land in Mozambique Land en de bijbehorende huipbronnen zijn eigendom van de

staat De landwet geeft particulieren echter het recht om het land dat bekend staat als Direito do Uso e

Aproveitamento da Terra DUAT te gebruiken en ervan te profiteren Floewel de grond zelf op geen enkele manier

kan worden verkocht verpand of vervreemd kunnen gebouwen infrastructuur en verbeteringen die op de grond

zijn gebouwd worden verpand en verkocht
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Figuur 3 Overzicht van de recente ontwikkelingen in het gebied [6]

De transacties

Van Oord in consortium met

LNG project Het gaat om een EPCI contract dat de engineering inkoop bouw en installatie van de

onderzeese offshore systemen betreft Van Oord voert de werkzaamheden in ondiep water uit terwiji
consortiumpartner

10 1 C heeft een opdracht gegund gekregen voor het Mozambique

verantwoordeljjk is voor de werkzaamheden in dieper water10 1 C

Van Oord zal het baggerwerk voor het project uit gaan voeren Dit betreft het baggeren van zo’n 6 6 min

m3 aan materiaal voor het aanleggen van de pijpleidingen van de winputten naar de LNG faciliteit Dit

zal voornameiyk met sleephopperzuigers gebeuren Het deel tussen de eilanden Rongui en Tecomaji
kennen harder materiaal en daarvoor zal een snijkopzuiger gebruikt worden Nabij de kust wordt een

zogenoemde backhoe gebruikt een graafmachine op een ponton [9 16 29 30]

■

ba c

4“

9
Figuur 4 a b en c inzet vaneensleephopperzuiger a snijkopzuiger b en backhoe c [16]

Naast het baggerwerk zal Van Oord zorgen voor de aanlanding van de pijpleidingen en kabels Dit

gebeurt met hun vaartuig de Stingray en een spoel op land die de kabels aan land trekt Zie figuur 5
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Figuur 5 Stingray vaartuig van Van Oord aan het werk en de spoel die de kabels binnenhaait [16]

10 1 C

De onshore LNG installatie in Mozambique
zal het aardgas ontvangen voorbehandeien en vioeibaar maken Tijdens de voorbehandeling stroornt

het aardgas door een reeks pypen en vaten die zijn ontworpen om water en koolwaterstofvloeistoffen

te verwijderen samen met eventuele onzuiverheden om hoogwaardig aardgaste garanderen Hierna

worden de producten opgesiagen in tanks totdat ze verscheept worden

10 1 C

Nadat het aardgas is behandeid wordt de gasstroom naar een vioeibaar makende trein geieid waar

het meerdere stadia van koeiing zal ondergaan Het vioeibaarmakingsproces vermindert het volume van

het gas met 600 keer waardoor opslag en transport gemakkelijker wordt Vanuit de opslagtanks wordt

LNG via geisoleerde pijpleidingen naar een nabijgelegen exportsteiger getransporteerd waar het in

speciaal gebouwde LNG schepen wordtgeladen De aanleg vandeze exportsteiger gebeurtdoor jio i c

10 1 C

Projectomaevina
Het project bevindt zich in een zeer complexe omgeving Ook heeft het project tijdens de due

diligencefase ook veel hinder ondervonden door diverse ontwikkelingen buiten het project zelf Dit is

voor ons de projectomgeving waar we ook rekening mee moeten houden in deze beoordeling Normaal

hoeven we de projectomgeving niet helemaal tot in detail analyseren Sommige ontwikkelingen rond dit

project vereisen dat echter wel De ontwikkelingen worden hieronder kort aangegeven Waar nodig zijn
ze verderop in deze rapportage verder uitgewerkt

Om te beginnen ligt het project in een zeer afgelegen en onderontwikkeld gebied in het

noorden van Mozambique De infrastructuur is slecht en de bevolking vaak niet opgeleid en

zelfs grotendeels analfabeet Dit geeft uitdagingen voor een dergelijk groot en technisch

hoogwaardig project zie ook PS2

Sinds 2017 wordt het noorden van Mozambique geteisterd door gewelddadige aanvallen van

terroristische groepen zie PS 4

Zware weersomstandigheden In april 2019 is cycloon Kenneth over het project gebied been

geraasd met verwoestende gevolgen Daarna kent de regio een van de zwaarste

regenseizoenen in tijden gedurende onze winterperiode 2019 2020 Dit heeft veel schade aan

de bestaande infrastructuur aangebracht Dit maakt dat 9 bruggen zjjn verwoest op de

aanvoerroute vanuit de stad Pemba Niet essentieel personeel meet hierdoor op afstand

werken de andere worden met helikopters vervoerd Landingsvoertuigen brengen nu de

essentifile voorraden zoals eten naar het noorden Ook wordt de laatste hand gelegd aan een

tijdeljjke aanlegmogelijkheid voor schepen zodat vervoer van materiaal per schip mogelijk
wordt

Om het ruimtebeslag van de twee grote LNG proJecten in Cabo Delgado area 1 onderhavig

project en area 4 te beperken heeft de overheid van Mozambique besloten dat de onshore

faciliteiten gezamenlijk ontwikkeld moeten worden Hierdoor is nauwe samenwerking van de

twee projecten nodig In het begin was dit beperkt daar Area 4 veel later is gestart Inmiddels

wordt op alle vlakken zoals bijvoorbeeld biodiversiteit en herhuisvesting samengewerkt Daar
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area 1 veel eerder van start is gegaan heeft Total voor bjjna alle grote onderwerpen zoals de

herhuisvesting en constructie van de LNG plant de leiding

Begin 2020 is net als elders in de wereld Mozambique en ook het project zelf getroffen door

bet COVID 19 virus met alle gevolgen van dien

Tot slot is bet project in 2019 overgegaan van bet Amerikaanse Anadarko naar het Franse

Total Dit maakte dat er een ander regime kwam over het project Op milieu en sociaal vlak

heeft dit echter weinig wijzigingen gebracht Behalve dat Total in de praktijk een nog stronger
beleid voert dan Anadarko had Maar dat is vooral positief voor het project

Reputatiebeoordeling betrokken partijen

Reputatie exporteur Van Oord II 8 t m 171

Van Oord geeft op haar website aan dat duurzaarn ondernemen een belangrijke pijier is in bun

bedrijfsvoering Van Oord voert haar werkzaamheden uit conform een eigen QHSE systeem genaamd
het Van Oord Management Systeem VOMS waarin wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld op
basis van de certificeringen voor ISO 9001 2008 kwaliteit IS014001 2009 milieumanagement VCA

en OHSAS 18001 ISO 45001 arbeidsomstandigheden Met deze certificeringen worden milieu en

sodale risico s van de bedrijfsvoering middels een managementsysteem in voldoende mate geborgd en

wordt het extern ge audit op naleving van de voorschriften Het bedrijf heeft een ISO 50001 certificaat

dat aangeeft dat het bedrijf zo energiezuinig mogelijk werkt Van Oord werkt momenteel verder onder

andere aan verbetering van haar klachtenmechanisme op projecten

De vioot van Van Oord is geaccrediteerd volgens de International Safety Management ISM code

waarmee wordt voldaan aan de regels zoais gesteld in de International Management Code for the Safe

Operations of Ships and for Pollution Prevention Hiermee conformeert Van Oord zich onder andere aan

de ‘International Convention for the Safety Of Life at Sea SOLAS onderdeel van de regelgeving van de

International Maritime Organization IMO van de VN

Rapportage over duurzaamheid is integraal onderdeel van hetjaarverslag van Van Oord In deze

verslaglegging wordt onder andere ingegaan op innovatie ketenbeheer carbon foorprint alsmede de

prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid

Naast deze systemen werkt Van Oord aan diverse initiatieven waarin bun inzet voor duurzaarn

ondernemen naar voren komt Zo zijn ze een van de initiatiefnemers van het Building with Nature’

programma Hiermee proberen ze nadelige gevolgen van waterbouwkundige projecten te beperken en

Juist te zoeken naar voordelen voor natuur en milieu Speciale ontwikkelingen van Van Oord zjjn een

gespecialiseerd monitoringsysteem om vertroebeling van het water te vermijden en een koraal

rehabilitatie project om in een gecontroleerde omgeving nieuw koraal te kweken Geconcludeerd kan

worden dat de reputatie van Van Oord op het gebied van maatschappelijk ondernemen goed is Een

meer recenter programma is het SEA programma SEA staat hierbij voor Sustainable Earth Actions Met

dit programma willen ze verscheidene duurzaamheidsprojecten initiftren Deze initiatieven zjjn op het

vlak van energietransitie klimaatinitiatieven en inzet voor natuur en gemeenschappen Dit past ook bij
de overgang van het bedrijf van voornamelijk baggerwerk naar steeds meer offshore wind projecten

10 1 C

10 1 C
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10 1 C

Milieu en sociale due diligence proces

Tijdslijn
De milieu en sociale due diligence periode heeft gelopen van mei 2017 tot april 2020 In deze periode

zijn we een drietal Keren op site visit geweest naar Mozambique {juni 2017 decernber 2018 enjuli
2019 Daarby zijn we bij de eerste en laatste visit ook daadwerkeljjk op de projectlocatie geweest In

December 2018 hebben we Pemba bezocht en een helikoptervlucht over het projectgebied gemaakt

vanwege de onrustige situatie in het gebied By alle bezoeken was een stakeholder of ngo meeting
onderdeel van het programme [2 3 4]

Samenwerking tussen de lenders

De lendersqroep waar intensief mee samengewerkt is bestaat uit

De site visits zijn gezamenlijk uitgevoerd en er zijn vele werkgroep

Standard Bank10 1 C

10 1 c

overleggen geweest zowel fysiek als per conference call

is dejurist die de lendersgroep richting het project vertegenwoordigt Consultant i0 2 g ult

Italife is ingehuurd als milieu en sociale consultant independent environmental and social consultant

lESC namens de lenders Zij zullen ook na afgifte van de polls namens de lenders het project bijjven
monitoren en ons erover rapporteren Waar wij dat nodig vinden zullen wij ook zelf de mogelijkheid
hebben om voor de monitoring met het project te overleggen of op site visit te gaan De lendersgroep
heeft met elkaar een ‘environmental and social action tracker opgesteld Hierin zijn de acties

opgenomen die we nog van het project willen zien voor ze aan bepaalde onderdelen gaan werken Deze

‘tracker’ zal omgevormd worden tot een milieu en sociaal actieplan ESAP dat als levend document het

project tijdens de uitvoering zal blijven volgen Dit zal voor zowel de consultant als de lendersgroep de

leidraad zijn voor de monitoring van het project [5 6 34 38]

10 2 g

In het finale milieu en sociale due diligence rapport concludeert de onafhankelijke consultant|io 2 g|dat
het project momenteel een geode positie heft om te kunnen voldoen aan de milieu en sociale eisen van

de lenders inclusief de lEC PS en EEIS richtlijnen en Equator Principles III Ze hebben hiervoor de

projectplannen studies en effectvoorspellingen gedurende een aantaljaar beoordeeld en geeft aan dat

het project hard gewerkt heeft om veel openstaande acties af te sluiten Elierdoor concludeert de

consultant dat het project in essentie voldoet aan de vereisten van de lenders met inachtneming van de

resterende openstaande acties die opgenomen zjjn in het milieu en sociale actieplan ESAP [34]

Contact met Ambassade

Tijdens het milieu en sociale due diligence proces is er een paar keer contact geweest met de

Nederlandse ambassade in Maputo Mozambique Dit betrof de mogeljjkheden tot reizen naar het land

en afstemming over het project Elieruit kwam duidelijk naar voren dat ADSB veel gedetailleerder op de

hoogte is van het project zelf en wat er in de regio speelt Wei heeft de ambassade contact met de

overheid Van Oord waarbjj ze wijzen op de mvo zaken biJ het uitvoeren van hun werk en Both Ends

De ambassade is betrokken bij een multi stakeholder platform met ngo s overheid private partijen
voor Cabo Delgado Dit platform wordt nu aangestuurd door US development bank en US Aid In het

voorjaar van 2020 heeft de Ministerraad in Mozambique besloten tot oprichting van een regionaal

ontwikkelingsagentschap voor Noord Mozambique Dit is een hele positieve ontwikkeling omdat en

vergeljjkbaar agentschap in het midden van het land heel goede resultaten laat zien Deze initiatieven

waar de ambassade bij betrokken is zjjn positief voor de lokale bevolking van het gebied waar het

project zal plaatsvinden [28]

Publicatie reacties en gevolgen
De milieu en sociale informatie voor het project is vanaf 30 april 2019 officieel gepubliceerd op de

website van ADSB Er zijn bij ons echter reeds voor het begin van de milieu en sociale beoordeling in

108

871843 00010



2017 vragen over dit project gesteld door Both Ends Dit gebeurde naar aanleiding van een eerdere

publicatie van projectinformatie in het kader van een eerdere inmiddels ingetrokken aanvraag
Om deze reden hebben w[j er bij het binnen komen van de aanvraag voor gekozen Both Ends proactief
te informeren over de aanvraag Vanwege de gevoeligheden binnen dit project en de aandacht voor het

project hebben we voor dit project een intensief consuitatieproces dooriopen en gezocht naar

samenwerking met ngos

Samenwerking met ngo s

Wij hebben Both Ends gevraagd om ons ‘een boodschappenlijst mee te geven voor onze eerste site visit

naar het project inJuni 2017 Dit omdat wiJ pas net bij het project betrokken waren en zij bekend waren

in het gebied Sindsdien is er veei communicatie geweest met Both Ends per e maii brief teiefoon en

door bijeenkomsten over het project In het begin verliep dit niet soepel Zo werd het project in 2017

werd het project reeds beschuldigd van het mensen uit hun huis zetten en grond afnemen zonder

notificatie of compensatie Dit terwiji er nog totaal geen sprake was van het opstarten van de

herhuisvestingsoperatie binnen het project Bij de terugkoppeling van de site visit gaf Both Ends toe hier

onzorgvuldig te zijn geweest met hun informatie Sindsdien hebben we regelmatig contact gehad en is

de samenwerking beter verlopen Zij leveren ons informatie aan over zorgen die spelen en wij checken

die bij het project Zo kunnen ze onze invioed gebruiken om het project bij te sturen Na een overleg in

oktober 2019 heeft Both Ends op ons herhaaldelijk advies direct contact gelegd met het project Total

om de lijnen korter te maken Dit is als positief ervaren door beide partjjen [26 27]

Daarnaast hebben wij mede via Both Ends contact gehad met diverse lokale ngo’s Dit was soms lastig

omdat Both Ends elke keer met een andere ngo naar voren trad eerst CTV toen Eriends of the Earth in

Mozambique Justica Ambiental en vervolgens de lokale ngo die de boeren vertegenwoordigd
Provincial Union Peasants of Cabo Delgado UPC We hebben met al deze partjjen en anderen contact

gehad en ze gesproken tijdens onze site visits Overigens waren de lokale ngo s bij rechtsreekse

ontmoetingen gematigder in hun kritiek dan Both Ends in hun verhaal namens deze partjjen Both Ends

verzamelt informatie over het project via deze partjjen omdat het voor Both Endste gevaarijjk is om

naar het gebied te reizen en ze sinds eind 2017 dus enkel in Pemba en de hoofdstad Maputo zjjn

geweest

We hebben injuni 2019 en maart 2020 direct brieven ontvangen van UPC In het laatste gesprek dat wjj

gehad hebben met Both Ends d d 26 maart 2020 hebben ze laten weten te denken dat wjj goed op de

hoogte zjjn van de problematiek die in het gebied speelt en daar aandacht voor te hebben Wei vinden

ze dat we voldoende comfort dienen te hebben wjj een goede afwikkeling van de economische

herhuisvesting binnen het project voordat we akkoord geven Dit komt ookterug in hun brief aan de

ministeries van 2 aprilj l In ons antwoord op die brief hebben we aangegeven daar aandacht voor te

hebben tjjdens zowel due diligence als monitoring [26 27]

Wet en Regelgeving en Internationale Standaarden

Lokale wet en regelgeving
De activiteiten binnen het project zjjn volgens de Mozambikaanse wet en regelgeving m e r plichtig
Hierdoor is in 2011 begonnen met de procedure voor de milieueffectrapportage De EIA^® is opgesteld
door 10 2 g een lokale en Internationale consultant Deze heeft geleid tot een publieksversie
van de EIA in 2013 en een finale versie voor overheidsgoedkeuring in 2014 Elierop is goedkeuring

gegeven door het Mozambikaanse overheid Een voorwaarde naar aanleiding van dit proces was dat de

onshore activiteiten van de twee gaswinningsprojecten area 1 en 4 samen ontwikkeld zouden moeten

worden om het ruimtebeslag te minimaliseren Dit heeft na onderzoek geleid tot het ‘LNG

ontwikkelingsplan’ dat is goedgekeurd in maart 2018 Ditontwikkelingsplan beschrjjft meer

gedetailleerd hoe het project uitgevoerd zal gaan worden en een nadere uitwerking van het ontwerp

Officieel heet het document EIA maar gezien het feit dat het ook de sociale aspecten van het project beschrjjft is

het eigenlijk een ESIA De wet en regelgeving schrijft echter een EIA voor vandaar dat het document zo heet

109

871843 00010



Daarnaast is er voor de herhuisvesting een aparte Replacement village EIA’ opgesteld en goedgekeurd
door het milieuministerie in Mozambique in 2015 Vergeiijkbare procedures zijn gevoigd voor de Paima

Afungi road een 33kW hoogspanningsieiding een energiecentrale Momenteel ioopt een ElA procedure
voor de uitbreiding van het herhuisvestingsdorp [6 29 30 31 32 33 34]

Na goedkeuring van de eerste proJect EiA zijn lopende studies doorgezet en zijn aanvuilende studies

gestart Op een gegeven moment heeft de overheid van Mozambique aangegeven dat ze het project

graag opgespiitst zagen in 3 deien voor de vergunningveriening Dit zou maken dat er drie

vergunningen kwamen voor 1} het deel dat exciusief voor area 1 is voornameiijk offshore 2 het deel

dat samen met area 4 ontwikkeid wordt vooral onshore en 3 voor het herhuisvestingsdorp Hierdoor

zijn er ookdrie verschiiiende miiieu en sociaie managementpiannen opgesteid voor deze drie

deeiprojecten waar de resuitaten van de aanvuilende studies in verwerkt zijn Deze

managementpiannen zijn in februari 2019 bij de overheid ingediend en in aprii 2019 door de overheid

goedgekeurd en op basis daarvan zijn de uitvoeringsvergunningen verieend voor de drie deeiprojecten
in September 2019 zijn de eerste environmentai performance rapporten naar aanleiding van deze

vergunningen opgeieverd aan de overheid [6 39]

Internationa ie standaarden

Voor de onderhavige transactie zijn de volgende IFC Performance Standards relevant

o PS 1 Beoordeling en management van milieu en sociaie risico’s en effecten

o PS 2 Work enarbeidsomstandigheden
o PS 3 Efficient gebruik van bronnen en voorkomen van verontreiniging
o PS 4 Volksgezondheid openbare veiligheid
o PS 5 Eandverwerving en gedwongen herhuisvesting
o PS 6 Behoud van biodiversiteit en duurzaam beheer van levende natuurlijke huipbronnen
o PS 8 Cultureel erfgoed

Voor de onderhavige transactie is IFC Performance Standard 7 Inheemse volken niet van toepassing
daar er geen inheemse bevolkingsgroepen in het gebied aanwezig zijn

Als reference is voor deze beoordeling ook gekeken of de bedrijfsvoering binnen dit project voldoet aan

de General IFC EFIS guidelines en daarnaast aan de specifieke IFC EFIS guidelines voor ‘Offshore oil gas

development’ en Ports Flarbours and Terminals en ‘ENG facilities’ In de looptijd van de due diligence
van het project zijn een aantal van deze EFIS guidelines geopdatet Er is gekozen onderzoek te doen of

dit grote effecten op de uitvoering van het project heeft Dit valt heel erg mee Flet project zal zeker

voldoen aan de oude richtlijnen en voor het overgrote deel voldoen aan de nieuwe richtlijnen het

betreft minimale afwijkingen zoals het iedere 21 dagen testen van de blowout preventer BOP ipv
iedere 14 dagen Dit is inmiddels contractueel met partjjen is vastgelegd en is een zeer vaak

voorkomende frequentie De E S consultant en lenders hebben ingestemd met deze werkwjjze

volgens de oude richtlijnen en zoveel mogeljjk via de nieuwe richtlijnen [37]

Vanuit de vereisten van USExim is voor het onderwatergeluid gecontroleerd of het project voldoet aan

de vereisten van de National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA Deze federale

overheidsinstantie uit de Verenigde Staten houdt zich bezig met meteorologie en oceanografie Ook is

er gekeken naar het voldoen aan de ‘JNCC guidelines’ van het Britse ‘Joint Nature Conservation

Committee’ Deze richtlijnen zijn om de effecten van geluid op mariene zoogdieren te minimaliseren

door preventieve maatregelen en het hanteren van een veiligheidszone [5 6j

Milieu en sociaie omgeving

Positieve effecten van het project
De exploratie van de Mozambikaanse gasvoorraden en de verwerking in Mozambique zelf door erkende

Internationale bedrjjven voegt waarde toe aan het exportproduct De Internationale bedrjjven werken
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hierbij volop samen met Mozambikanse bedrjjven waarbjj Internationale standaarden worden

gehanteerd De inbreng van technologie hoge standaarden en kennis zorgen voor een stmkturele

kwalitatieve ontwikkeling van de lokale bedrjjven en uiteindelijk ook voor sterkere economische

ontwikkeling van het land De gemeenschappen profiteren van verbetering van de infrastructuur en de

investeringen in levenskwaliteit voor de lokale gemeenschappen Ook ontstaat er veel directe en

Indirecte werkgelegenheld voor de Mozambikaanse bevolking [7 29 30 34]

PS 1 Beoordeling en management van milieu en sociale risico’s en effecten

KwaliteitESIA

De overkoepelende ESIA van het project was van een goede kwaliteit Alle relevant onderdelen waren

beschreven Wei waren een aantal onderwerpen nog niet volledig uitgewerkt omdat er nog aan het

ontwerp van die onderdelen werd gewerkt Hieronder viel bijvoorbeeld het herhuisvestingsdorp Daar is

later dan ook nog een aanvullende ESIA voor gemaakt en goedgekeurd Dit is ook voor een aantal

andere onderdelen gebeurd Ook zijn er voor heel veel onderwerpen naar aanleiding van wijzigingen in

het ontwerp aanvullende deelstudies uitgevoerd zoals voor biodiversiteit [7 29 30 31 32]

Publieke consultatie

Het project heeft een grote inspanning gedaan en doet dat nog steeds in het kader van publieke
consultatie Dit wordt onder andere geregeld in het ‘Stakeholder engagement plan’ Naast de officiele

publieke consultaties heeft het project veel mondelinge toelichting gegeven door middel van

zogenaamde ‘onder de mangoboom bijeenkomsten’ in de dorpen rond het project Dit omdat veel

mensen analfabeet zijn in deze regio Dit gebeurt door zogenaamde ‘community liaison officers Deze

personen spreken ook de diverse talen van de bewoners van het gebied
Ook is voor de herhuisvesting gewerkt met een soort stripverhaal uitleg om uitleg te geven
Het project heeft zelf toegegeven toen het project vertraging opiiep 2016 2017 dat er toen een gebrek
aan communicatie was en dat dat slecht is geweest voor de relatie met de omgeving Dit hebben ze

serieus opgepakt en de communicatie is zichtbaar verbeterd Wei overleggen we momenteel nog over

aanpassing van de website met meer actuele informatie Verder zijn er diverse

communicatiebijeenkomsten met stakeholders en ngo’s geweest [2 3 4 5 6 36]

4

^ 1

wm
Meeting with Palma CSO Platform

Figuur 6 a Een ngo bijeenkomst met de lenders en b een ‘onder de mangoboom bijeenkomst [4 6]

Klachtenmechanisme

Het project heeft een klachtenmechanisme Op de website maar ook via de diverse mondelinge
contactmomenten is het mogelijk voor de gemeenschappen om klachten in te dienen De procedure
voor het klachtenmechanisme is bekeken door de onafhankelijke consultant en akkoord bevonden

ledere maand maakt het project een rondje langs de dorpen in het gebied Daarbij wordt ook ingegaan

op de klachten die uit die dorpen zijn gekomen en hoe ermee wordt omgegaan Zowel Both Ends als de

lokale ngo UPC hebben ons aangeven in mails brieven en gesprekken dat het klachtenmechanisme op

enkele punten niet goed werkte een eerste klacht die de vissersgemeenschap indiende bij het

klachtenmechanisme werd toen niet behandeld Nadat deze zorg over het klachtenmechanisme van het

toenmalige 10 1 C bij door de ngo’s via ons communicatiemechanisme met de ngo’s bij ADSB is

gemeld is er door ADSB gesproken met] iO i c ^en is aangedrongen om verbetering van de
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behandeling van klachten De hierop volgende ingediende klacht door bewoners van lokale dorpen bjj
de projecteigenaar is vervolgens wel goed behandeld Onze conclusie is derhalve dat nadat ADSB het

probleem van het klachtenmechanisme heeft aangekaart in de site visit in zomer 2019 de uitvoering
van het klachtenmechanisme verbeterd is Ook is goed gereageerd op de brief die Both Ends zelf aan

het project heeft gestuurd in het najaar van 2019 [4 35 26 27]

Monitoring en handhaving

Monitoring van de het project gebeurt door middel van het uitgebreide managementsysteem voor

milieu en sociale zaken van Total Dit is voor het project uitgewerkt in een hele serie

managementplannen Ook wordt er gerapporteerd aan de overheid zowel lokaal als regionaal en

nationaal Vanuit de lendersgroep zal het project door een onafhankelijke consultant worden

gemonitord waarbij het project ook aan ons moet rapporteren Zo zal er bijvoorbeeld monitoring

plaatvinden van de luchtkwaliteit geluid grondwater en ecologie zowel on als offshore Op het gebied
van milieu indicatoren en herhuisvesting wordt al regelmatig gerapporteerd aan zowel de overheid als

aan de lendersgroep via de consultant In het geval er niet wordt voldaan aan de managementplannen

zijn er reparatiemechanismen en sancties opgenomen in de termsheet waar het project aan dient te

voldoen Ook staat het de lenders vrij om te alien tjjde het project te bezoeken en zorgpunten te

adresseren [21 34 39 40 41

PS 2 Werk en arbeidsomstandiaheden

Het project zal invioed hebben op de werkgelegenheid in dit noordelijkdeel van Mozambique Vooral

tjjdens de constructiefase zullen er veel lokale mensen kunnen worden opgeleid om te komen werken

binnen het project Wanneer er niet voldoende capaciteit in de directe omgeving van het project

aanwezig is zal de zoektocht zich uitbreiden naar de rest van de provincie vervolgens de rest van het

land en tenslotte daarbuiten In de contracten van onderaannemers moet verantwoording worden

afgelegd hoe ze zoveel mogelijk nationale content waaronder werknemers in hun project inbrengen
Op dit moment werken er zo’n 5 000 mensen aan het project waarvan 95 Mozambikaans is 28 van

de medewerkers komt uit de directe omgeving van het project De medewerkers die in de buurt wonen

worden per bus vervoerd naar het werk Dit zal toenemen tot ongeveer 15 000 werknemers tjjdens de

piek van de onshore constructie van de LNG faciliteit [6 7]

Tjjdens de operationele fase van het project zullen er met name hoogopgeleide krachten nodig zijn
waardoor de kans dat die lokaal geworven kunnen worden veel kleiner is Voor de offshore constructie

van de putten en het transportsysteem zjjn tussen de 400 en 700 constructiemedewerkers nodig die

gedurende 1 5 2jaar werken met 20 constructieschepen Hierbjj zal een veiligheidszone van 500 meter

worden aangehouden [29 30 34]

Alle medewerkers die niet uit de omgeving komen zullen in gesloten kampen gehuisvest worden Dit is

in Ijjn met internationale standaarden want hierdoor is de veiligheid van de werknemers en de sociale

rust en cohesie in de omiiggende dorpen het best gegarandeerd In 2017 en 2019 hebben we zelf

verbleven in het eerste pionierkamp en dat was allemaal goed georganiseerd Inmiddels hebben er 3

aannemers ook kampen gebouwd Total inspecteert deze kampen en ze hebben allemaal comitds en

klachtenprocedures Een multidisciplinair team van Total EHS veiligheid industrial relations houdt hier

toezicht op Wj] hebben voorbeelden van inspectierapporten ingezien [6 29 30 34 41]

Total medewerkers werken volgens het managementsysteem van Total wat een zeer hoge kwaliteit

heeft en goed gecontroleerd wordt Alle aannemers die het project inhuurt dienen vergeljjkbare

systemen op te zetten en uitte werken in procedures Deze gaan bjjvoorbeeld over discipline klachten

demobilisering vragen over het salaris etc Het minimumloon binnen het project is in ieder geval 1 5

maal het wetteljjk minimumloon in Mozambique Verder zjjn er diverse mogeljjkheden om zich aan te

sluiten bjj vakbonden In het begin was hier weinig animo voor omdat met niet bekend was met het

werken in loondienst en wat daar allemaal bij kwam kjjken Na voorlichtingsbijeenkomsten over de

mogelijkheid van ondersteuning door vakorganisaties is de deelname hieraan toegenomen [6]
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In 2018 is er een aantal stakingen geweest bij aannemers van het project Bij nader onderzoek bleek het

bier te gaan over onduidelijkheden over het betalen van belasting De workers kregen meet loon

waardoor ze in een hogere belastingschaal terecht kwamen en er dus meer loon werd ingehouden voor

belasting Ze dachten echter dat er loon van ze werd achtergehouden Dit is door betere voorlichting

opgepakt Hierbjj moet opgemerkt worden dat het grootste deel van de lokale werknemers nog nooit in

loondienst heeft gewerkt en niet bekend is met dergelijke procedures Ook is een deel van de

werknemers analfabeet waardoor het nog lastiger is om deze zaken duidelijk over te brengen

Scholingstrajecten en verbeterde uitleg moeten hier verbetering in brengen Bij de hoofdaannemers zyn

er sindsdien echter geen problemen meer geweest [3 6 21]

Contractors moeten werken volgens de internationaie best practices zoals de ILO conventies en IFC PS

vereisten Total rnonitort zijn contractors op naleving hiervan Ook dienen de contractors maandelijkse

rapporten in over de implementatie van de procedures Wij hebben voorbeelden van dergelijke

rapportages ingezien

De arbeidsveiligheid in het project is goed De veiligheidsmanagementsystemen zijn goed en

werknemers worden gedegen opgeleid om veilig te werken De lenders hebben regelmatig inzage in de

ongevallenstatistieken en het project voldoet volledig aan de Internationale standaarden op dit vlak

Vooralsnog presteert het project beter op het gebied van veiligheid dan de doelen die gesteld zijn [29
30 34]

PS 3 Efficient gebruik van natuurlijke huipbronnen en voorkomen van verontreiniaina

Het project heeft als hoofddoel de winning en de omvorming van de natuurlijke huipbron gas Gas en

het in Mozambique daarvan geproduceerde LNG is fundamenteel in de energietransitie en wordt

daarom ook wel een overgangsbrandstof genoemd Om meer inzichtte krijgen in hoeverredit project
vanuit het oogpunt bjjdraagt aan de vermindering van CO2 uitstoot mondiaal is er in opdracht van de

Lenders een Carbon Emssion Benchmarking’ studie gedaan in maart2020 [42] Hierbij is het

Sustainable Development Scenario van de lEA als uitgangspunt genomen In dit scenario is voorzien dat

in 2040 nog steeds de helft van de mondiale energiebehoefte zal worden geleverd door fossiele

brandstoffen Een levenscyclus analyse van het LNG uit dit project dus inclusief de winning omzetting
tot LNG de verscheping het her vergassen en de verbranding van dit gas geeft aan dat vergelijking
van het gebruik van dit LNG in stroomopwekking in landen als China en India ter vervanging van kolen

en olie gestookte energiecentrales een vermindering van C02 uitstoot opievert ‘Avoided Carbon van

meer dan een half miljoen ton C02 uitstoot per TWh stroom In de financiele voorlegging wordt hier

verderop ingegaan [42]

Wat betreft het efficient omgaan met de natuurlijke huipbronnen in het project en het voorkomen van

verontreiniging is een milieu en sociale managementplan ESMP van het project ontwikkeld in

overeenstemming met de Mozambikaanse regelgevingsvereisten en de verwachtingen normen en

richtlijnen van de beste praktijken in de sector Het project werkt volgens het ‘As Low As Reasonably
Achievable principe om verontreinigingen met mogelijk nadelige effecten op het milieu en gezondheid
te voorkomen of te bestrjjden Dit is beoordeeld aan de hand van de relevante lEC EHS Guidelines en de

best available technology reference documents BREEs dit zijn Europese specificaties voor technologie
waarmee kan worden beoordeeld of de toe te passen technologie als ‘best available’ kan gelden Ook

de industrierichtlijnen van de wereldwijde brancheorganisatie voor olie en aardgas voor milieu en

sociale kwesties IPIECA gebruikt voor het ontwerp van het project [6 30 34]

Er zijn diverse managementplannen opgesteld om efficient om te gaan met natuurijjke huipbronnen en

verontreinigingen te voorkomen zoals die ter voorkoming van geluidsoverlast beperking van gebruik
van water een afvalmanagementplan etc Ook de diverse contractors moeten vergeiijkbare plannen
hebben die overeenkomen met de vereisten van Total voordat ze aan het werk mogen Het HSE team

van Total controleert dit [6 29 30 34 43 44]
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Het energiegebruik van het project zal zeker meer zijn dan 25 000ton C02 equivalent enjaarlijks zal

het project zijn uitstootgegevens rapporteren en openbaar delen Voor de hoeveelheid uitstoot is het

beiangrijk hoeveei LNG treinen er uiteindeljjk komen Nu worden eerst 2 treinen gebouw d en dat kan

uitgebreid worden naar maximaai 6 Bij de bouw van 2 LNG treinen zai de totaie C02 uitstoot naar

verwachting ruim 1 min ton perjaar zjjn Bij 6 treinen is dat 5 8 min ton perjaar Met de overige emissies

kan het totaie GHG emissie van Mozambique zomaar met bijna 10 stygen Het project heeft hiervoor

een ‘air emissions and greenhouse gas management pian’ opgesteid om de strategie en

monitoringsystemen aan te geven waarop ze proberen zo min mogeiijk uit te stoten en te volgen wat er

gebeurt zodat ze by mogeiijke overschrijdingen maatregeien kunnen nemen Beiangrijk hierbij is de

inzet om te werken voigens de best beschikbare technieken Om dit zo goed mogeiijk te doen heeft het

project een ‘Resource Efficiency and Green House Gas Reduction Strategies memo’ opgesteid op zoek

naar de beste insteek Ook heeft hette winnen aardgas een reiatief iaag methaangehalte wat gunstig is

voor de uitstoot naar lucht [67 68]

De effecten van het gehele project op de bodem het water en de atmosfeer van de omgeving moeten

rekening houden met de draagkracht van het miiieu het bestaande iandgebruiken mogeiijk ecoiogisch

gevoeiige omgeving Deze effecten zijn voor het heie project en de verschiiiende onderdelen in kaart

gebracht In het totaie ontwerp van het project is zoveel mogeiijk geprobeerd om bijvoorbeeld de

aanwezige biodiversiteitswaarden te ontzien zie ook PS 6 Een van de belangrijkste keuzes daarin was

de locatiekeuze en de gezamenlijke aanleg van de onshore faciliteiten met area 4 Dit beperkt het

ruimtegebruik en de belasting van de natuurlijke omgeving [6j De afname van toegang tot visserij en

getijdeverzamelen wordt verder beschreven onder PS 5

PS 4 Volksqezondheid fopenbare veiligheid
Om de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving te garanderen zijn een aantal ondersteunende

studies uitgevoerd door het project Dit is onder andere een ‘Community Health Impact Assessement

2014 Op grond van deze studie zijn vervolgens plannen gemaakt voor het uitvoeren van programma’s
ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van de gemeenschappen Dit zijn bijvoorbeeld het

‘Project induced in migration plan en ‘Community safety management plan In deze plannen wordt

ingegaan op de risico s van overdraagbare ziektes en malaria het verbeteren van de gezondheidszorg

watervoorziening en hygiene Maar er is ook aandacht voor de voedingswaarde van het voedsel dat men

eet en de gevaren van hettoegenomen wegverkeer en het voorkomen van werkgerelateerde

ongevallen [6 45 46 47 52]

De veiligheid in het gebied is een belangrjjk aandachtspunt Al meer dan 2 5jaar worden door

terroristische groepen omiiggende dorpen en transporten overvallen Hierbjj vallen geregeld doden en

gewonden Dit geweld heeft natuurlijk invioed op de uitvoering van het project maar dat wordt

beschreven in de financiftle voorlegging Hier gaan we wel in op de gevolgen van het geweld voor de

inwoners van het gebied

De onlusten in dit deel van Mozambique hebben te maken met een aanhoudend conflict in de provincie
Cabo Delgado van islamitische militanten die proberen een islamitische staat in de regio te vestigen en

Mozambikaanse veiligheidstroepen Burgers zijn het belangrijkste doelwit van aanvallen door

islamistische militanten De belangrijkste opstandige factie is Ansar al Sunna een inheemse

extremistische factie met zwakke Internationale connecties Vanaf medio 2018 is de Islamitische Staat

van Irak en de Levant ISIL naar verluidt ook actief geworden in het noorden van Mozambique en eiste

injuni 2019 zijn eerste aanval op de Mozambikaanse veiligheidstroepen op De laatste betrokken

groepering is Ansar al Sunna maar wordt lokaal al Shabaab genoemd die ook actief zijn in onder

andere Somalie Het is bekend dat de militanten Portugees spreken de officiele taal van Mozambique
maar ook het lokale Kimwane en Swahili de taal uit de landen Noordelijk van Mozambique Rapporten
stellen ook dat leden voornamelijk Mozambikanen zijn uit de districten Mocimboa da Praia Palma en

Macomia maar ook buitenlanders uit Tanzania en Somalie [6 48 t m 52]
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Het geweld begon op 5 oktober 2017 met een aanval op een politiepost in Mocimboa da Praia Sindsdien

worden met enige regelmaat iokaie dorpen aangevalien Hierbjj worden de inwoners verwond

vermoord of gekidnapt Ook worden vaak veel buizen in zo n dorpje vernietigd Ook vinden er

overvallen piaats van voertuigen iangs de doorgaande routes in het gebied Door de gevaarljjke situatie

in het gebied is het iastig om goede informatie te verzameien over de aanvallen en de gevoigen Zo

kunnenjournaiisten niet naar het gebied reizen voor onafhankelijke waarheidsvinding in totaai zijn er

door het geweld sinds 2017 tussen de 600 en 900 mensen gedood zowei militanten ieden van de

politie en het ieger ais burgers Er z|jn veel mensen die hun huis in hun dorp zijn ontviucht en die in de

wiidernis overnachten of een grote stad hebben opgezocht voor onderdak Vooraisnog is het project bij
twee aanvaiien indirect getroffen Bij deze aanvallen werden contractors van het project aangevalien en

zijn twee medewerkers overleden en meerdere gewond geraakt

Een recente grote aanval vond piaats op maandag 23 maart 2020 Bij deze aanval werden door

meerdere groepen militanten diverse veiligheids en politieposten in Mocimboa da Praia aangevalien
Dit was overigens voor het eerst een groots opgezette aanval met voertuigen en gericht op meerdere

doelen ineens De aanvallers hebben de zeven posten een hele dag bezet gehouden en zijn s nachts met

een boot gevlucht Deze aanval is opgeeist door IS De meest recente aanvallen worden alien opgeeist
door IS en richten zich minder op burgerslachtoffers maar op officiele instanties [6 48 t m 52]
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