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Inspecteur-Generaal J.W. de Jong heeft SodM verlaten. Aanvankelijk waren er allemaal koninkrijkjes.
Hij heeft van ‘zijn’ organisatie een club van mensen gesmeed voor wie samenwerken heel normaal is.
SodM is volwassen geworden in het behartigen van een veilige offshore industrie. Een terugblik.
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Een interview.
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SODM
Afscheid Inspecteur-Generaal J.W. de Jong met Koninklijke onderscheiding

‘Het allerbelangrijkste
is dat SodM bestaat
uit mensen voor wie
samenwerken heel
normaal is’
Als hoofdredacteur van Offshore Visie heb ik menig maal gesprekken gevoerd
met Inspecteur-Generaal J.W. de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen. De sfeer
was altijd uiterst aangenaam en ontspannen, want Jan de Jong is een echt
mensen mens. Eerlijk en oprecht, een authentieke man. Zeker geen politicus,
al zou je dat in eerste instantie wel denken. Hij zegt wat hij moet zeggen.
Ook al is die openhartigheid soms in strijd met wat de politiek wenst.
Ook mij vertelde hij wel eens zaken die ik alleen mocht opslaan. Kwestie van
vertrouwen. De eerste keer dat wij elkaar spraken was eind 2005. Op neutraal
terrein bij IRO in Zoetermeer. Jan de Jong had te kennen gegeven zijn organisatie
transparant te willen maken. En Offshore Visie kreeg de primeur. Bijna een
decennium later zitten we weer bij elkaar. Nu in de vertrouwde omgeving van
zijn eigen kantoor voor een afscheidsinterview, want de nu 63-jarige voormalig
Shell-medewerker heeft gebruik gemaakt van de levensloopregeling en is per
1 september van dit jaar met vervroegd pensioen gegaan.

Wie is nu eigenlijk precies die inhoudelijk
gedreven man die zich 27 jaar lang hard
heeft gemaakt om de delfstofwinning op
een maatschappelijk verantwoorde wijze
te laten geschieden met als doel een
bijdrage te leveren aan het vertrouwen
in het functioneren van het openbaar
bestuur en gezag uit te stralen naar de
betrokken partijen? Aan de ene kant
was hij een soort vaderfiguur die alle
begrip toonde voor zijn staf, aan de
andere kant kon hij de boel ook heel
goed op scherp zetten. Een inhoudelijk
gedreven vakman. En wilde je zijn
strategie niet volgen, dan had je een
probleem. Hij heeft aangetoond over
de kwaliteiten te beschikken om op een
doordachte wijze een goed geolied
team van SodM te maken. Een team
dat uitblinkt door saamhorigheid.
Een team dat toezicht houdt, adviseert
4
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en meedenkt. Op velerlei gebieden. Ik
ben ervan overtuigd dat Jan de Jong de
afgelopen periode volop genoten heeft
van alle complimenten die hij ongetwijfeld
heeft gehad, maar ik weet ook zeker dat
hij al die mooie schouderklopjes heel
goed in een perspectief heeft geplaatst.
Bescheidenheid siert de voormalige
Shell expat. Van borstklopperij wil hij
niets weten. En bij hooghartigheid
voelt hij zich al helemaal ongemakkelijk.
Zit niet in zijn cultuur. Dit is een man
van coalities, dat zit diep in hem
verankerd. Hij wil ook niet op een
voetstuk worden geplaatst, doe maar
gewoon. Komt ook nog bij dat Jan de
Jong altijd heel beleefd blijft. In welke
situatie hij dan ook verkeert. Ook dat
past bij hem. En dat past zeker in de
functie die hij al die jaren met enorm
veel overgave en passie heeft vervuld.

SODM

Wanneer bent u in dienst getreden
van SODM?
“Dat was op 17 augustus 1987. Ik had
in die tijd een leuke baan op het
hoofdkantoor van Shell in Den Haag.
Daarvoor had ik met mijn gezin langdurig
in landen als Oman, Brunei en Schotland
gezeten. Er waren twee redenen waarom
ik heb gesolliciteerd op de advertentie die
de rijksinspectiedienst SodM destijds heel
klein in de Telegraaf had geplaatst. In de
eerste plaats wilde mijn vrouw en ik
graag weer een normaal leven leiden in
plaats van wonen in een soort van Club
Med omgeving en we wilden onze vier
kinderen graag zelf opvoeden in plaats
van naar een kostschool sturen.
De sollicitatieprocedure verliep vlotjes
en al snel kon ik als Hoofd Operatie
beginnen. Bert Ockeloen was destijds
Inspecteur-Generaal. Anderhalf jaar
later werd ik plaatsvervangend
Inspecteur-Generaal. En in 2003 volgde
mijn benoeming tot Inspecteur-Generaal.
Ik heb nooit een seconde spijt gehad van
die beslissing om bij SodM te gaan werken.”
SodM had in de tijd een uiterst stoffig
imago. Wat trok u zo aan?
“Ik kende eerlijk gezegd het hele
Staatstoezicht niet. Zat net weer een jaar
in Den Haag na vele jaren buitenland.
Nooit eerder contact gehad met die club.
Maar ik dacht: de kennis die ik heb
kunnen ze daar gegarandeerd gebruiken.
En omdat het best wel over een senior
positie ging had ik het vermoeden dat
ik ook nog wel enige invloed kon
uitoefenen.”
Zijn de kerntaken van SodM in
de loop der tijd aangepast?
“Eigenlijk niet. Ze zijn niet zo
verschrikkelijk anders dan dat ze destijds
waren. Alleen we opereren nu op een
veel slimmere manier. Ik weet nog goed
toen ik hier kwam. Op jaarbasis vonden
er zo’n 2700 inspecties plaats, maar er
werden slechts 300 inspectierapporten
geschreven. Over 2400 bezoeken
kwam dus niks op papier. Plus dat
het inspecteren van een installatie nog
niet zo verschrikkelijk veel zegt over de
organisatie van de oliemaatschappij zelf.
Een jaar na mijn indiensttreding vond
de ramp met de Piper Alpha plaats.
Wat volgde was een diepgaand
onderzoek met uiterst sterke
aanbevelingen. Daarvan was een
groot gedeelte ook zeer relevant voor
Nederland. Met die aanbevelingen in
de hand, is ook hier in Nederland
ontzettend veel veranderd.”
Wat is grootste verschil tussen SodM
anno 1987 en SODM anno 2014?
Het allerbelangrijkste is dat SodM een

Als Inspecteur-generaal
van SodM heeft Jan de
Jong er mede voor
gezorgd dat het aantal
persoonlijke ongelukken
in de offshore sector in
Nederland aanzienlijk is
gedaald. Met die
waardering nam
minister Kamp van
Economische Zaken (EZ)
afscheid van Jan de
Jong en werd hij
benoemd tot Officier
in de Orde van
Oranje Nassau.

club van mensen is geworden voor wie
samenwerken heel normaal is. Toen
ik hier kwam waren er allemaal eigen
koninkrijkjes. Er werd niet verder gekeken
dan de eigen verantwoordelijkheid.
Men communiceerde niet of nauwelijks
met elkaar. Een ieder had zijn eigen
afgebakend gebiedje. Dat stoorde mij
ontzettend. Hierdoor was integraal
toezicht houden ontzettend moeilijk.
Zo niet onmogelijk. Nu hebben we drie
afdelingen die zonder involvement van
de afdelingshoofden of van mij gewoon
direct elkaar weten te vinden of elkaar
opzoeken als ze naar een bepaalde
onderneming gaan kijken om daar de
kennis te halen die ze zelf ontberen.
De onderlinge samenwerking is nu
absoluut veel beter dan vroeger.
Er zijn harde noten gekraakt en ik heb
er heel veel tijd aan gespendeerd om
die samenwerking te optimaliseren
tot wat het nu is.”
SodM heeft nu een team dat het
zelfde gedachtegoed aanhangt?
“Zeker. Absoluut. Kijk, we zijn het
niet altijd met elkaar eens, maar dat
hoeft ook niet. Maar over de systematiek
en de strategie zijn we het wel grondig
eens met elkaar.”
Is SodM als dienst in de loop der jaren
ook belangrijker geworden?
“Dat denk ik wel. Dat gaat als het
ware automatisch. Mede dankzij de
professionalisering van de dienst.
We hebben ons als toezichthoudende
instantie steviger op de kaart gezet.
De olie- en gaswereld kan niet meer
om ons heen. Daar werd vroeger wel
eens anders over gedacht. Als SodM
hebben we er overduidelijk voor
gezorgd dat we er zijn.”

Was dat ook uw doel bij uw aanstelling?
Jan de Jong apprecieert de vraag.
“Er zijn twee zaken die voor mij heel
bepalend zijn geweest bij het mede
richting geven aan de dienst. Mijn vader
is hoofd bedrijfsvoorzieningen geweest
op het KSLA in Amsterdam. In die
functie had hij veel te maken met het
Stoomwezen. Als hij bezoek had gehad
van die inspecteurs stelde hij altijd ’s
avonds rijker naar huis te gaan dan
dat hij ’s morgens was gekomen.
Toen ik hem eens vroeg wat hij daarmee
bedoelde, antwoordde hij: die mensen
zien op andere plekken hoe bepaalde
zaken worden geregeld en zijn bereid
die ervaring te delen. Voor die mensen
heb ik hoogachting. Zij leren mij iets.”
“De tweede ervaring die meespeelde was
een onderhoud met de toenmalige
directeur van Statoil hier in Nederland.
Ik was amper twee weken in dienst bij
SodM als hoofd operaties. Hij ging te
keer, dat was echt niet normaal. Statoil
had in totaal negen maanden lang
gewerkt aan een exploratieput. Zou
volgens de directeur SodM de kennis,
die zij toen had over dat gebied, met
hem gedeeld hebben dan had Statoil
de boring ook in drie maanden kunnen
doen. En dan hadden zijn mensen niet
aan alle mogelijke gevaren bloot gestaan.
Dan had hij de put veel goedkoper
kunnen boren. En dat zou niet alleen in
het voordeel zijn geweest van Statoil zelf,
maar ook voor de Nederlandse staat die
een gedeelte van de boorkosten heeft
betaald. Ik vond het allemaal heel redelijk
wat de Statoil directeur stelde en begreep
zijn boosheid. Mijn collega’s bleken
echter een andere mening te zijn
toegedaan. Zij vonden niet dat ze er
waren om Statoil in te lichten over hun
5 / 2014
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Volgens Jan de Jong heeft SodM zich
als toezichthoudende instantie steviger
op de kaart gezet. “De olie- en
gaswereld kan niet meer om ons heen.
Daar werd vroeger wel eens anders over
gedacht. Als SodM hebben we er
overduidelijk voor gezorgd dat we er zijn.”

kennis van zaken. Naar hun mening
behoorde dat niet tot hun takenpakket,
terwijl SodM wel de enige dienst is in
Nederland die van elke operator alle
informatie over een put krijgt. Dan is het
toch raar dat wij die unieke informatie
niet gebruiken daar waar we dat zouden
moeten doen om de veiligheid te
waarborgen.”
Jan de Jong besloot tot het realiseren
van een cultuuromslag binnen de dienst.
Tegenstribbelende collega’s deden er
beter aan eieren voor hun geld te kiezen
en een andere functie te zoeken.
Communiceren, communiceren en nog
eens communiceren. Overtuigd van zijn
gelijk ging De Jong voortvarend aan de
slag met als resultaat dat in de huidige
SodM strategie (red.: zie website) staat
dat het houden van toezicht drie
aspecten behelst. Informatie verzamelen,
oordeel vormen en interveniëren.
“Informatie verzamelen doen we dus
door inspecteren, onderzoeken en het
bestuderen van stukken die we van
oliemaatschappijen krijgen toegestuurd.
Vervolgens gaan we ons een oordeel
vormen. Die informatie wordt omgezet
in kennis. Let wel, ik heb het hier over
kennis die niemand heeft. Natuurlijk
weet een individuele operator veel meer
van zijn outfit dan wij, maar van het
totaal en hoe de ene operator zich
verhoudt tot de ander dat weet SodM
alleen. Dus ons toezicht is er niet alleen
op gericht om te kijken of er regeltjes
worden overtreden, maar ook om
operators te adviseren. Om te zeggen
6
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dat wij als SodM elders een betere en
effectievere uitvoering van een activiteit
hebben gezien. Met minder mensen en
stukken veiliger. Praat eens met die en
die operator. We zeggen dus niet hoe
een operator het wel moet doen, maar
we sturen ze wel in een bepaalde
richting. Toezicht moet toegevoegde
waarde hebben. Dat is altijd mijn doel
geweest in al die jaren dat ik bij SodM
heb gewerkt.”
En ‘mission accomplished’?
“Wij sturen om de twee jaar een internet
questionnaire uit, gezamenlijk met alle
andere inspectiediensten in Nederland,
en SodM scoort als hoogste. Wij komen
steeds als beste uit het onderzoek naar
voren. Kennelijk is er veel waardering
voor ons dienstverlening en de wijze
waarop wij de operators in ons land
benaderen. Fantastisch als dat zo is.”
Heb je op 1 september van dit jaar
SodM als trots man verlaten?
“Jazeker. Ik vind dat wij als SodM uiterst
zinvol werk verrichten. De maatschappij
vraagt om goed toezicht. En we werken
mee om zaken veiliger, schoner en
gezonder te maken. Heel zinvol.
En we doen dat op een zodanige manier
dat er waardering is bij de operators die
eigenlijk last van ons zouden moeten
hebben. Voorheen was SodM veel
meer een soort van waakhond. Nu is er
duidelijk sprake van een samenwerking
met operators. Ook nu weer refereer ik
naar het Cullen rapport dat is opgesteld
naar aanleiding van de ramp met de
Piper Alpha. Toen ik bij SodM startte,

zat deze dienst in een modus waarin ze
allemaal regeltjes wilde maken. Ik werd
dus hoofd regeltjesmaker. Maar juist dat
Cullen rapport zorgde voor een radicale
ommekeer. Dat stelde dat je van die
voorschrijvende regelgeving af moest en
naar een doelstellende regelgeving moest
gaan. Achteraf gezien was dat een
historisch moment binnen deze dienst.
Omdat destijds een reactie van NOGEPA
op het rapport uitbleef, heeft Bert
Ockeloen alle directeuren van de in
Nederland actieve operators bijeen
geroepen om alle 106 aanbevelingen van
het rapport stuk voor stuk met hen te
bespreken. En vast te stellen welke
relevant waren voor de Nederlandse
situatie. Ik ben heel nauw bij dat proces
betrokken geweest en vond het prachtig
om te doen. Uiteindelijk zijn 86 punten
vastgesteld die als relevant werden
gezien voor Nederland. Vervolgens zijn in
overleg met de industrie werkgroepen
samengesteld. Eén over safety cases, één
over safety management systemen (hoe
ga je integraal veiligheid en gezondheid
meenemen in je management systeem),
één over pijpleidingen en één over
wetgeving. En van die laatste werkgroep
was ik voorzitter. Heel uitdagend. We
hebben ongelooflijk veel bestaande
regelgeving en richtlijnen besproken en
uiteindelijk is er bijna 95% van het totaal
weggeschrapt. Alles op een heel
positieve en realistische wijze.”
Heeft dit alles mede geresulteerd in de
nieuwe Mijnbouwwet van 1 juni 2003?
“Jazeker, de nieuwe wet is er mede
gekomen door al het werk dat is

SODM

uitgevoerd naar aanleiding van het
Cullen rapport. Zoals eerder aangegeven
is heel veel wetgeving weggehaald.
Toen we dat gedaan hadden, ontdekten
we dat de bepalingen die toen in het
mijnreglement waren overgebleven, niet
zoveel anders dan wat er in de Arbowet
staat. Waarom hanteren we niet gewoon
de Arbowet, was toen de logische vraag.
Deze is toen enigszins aangepast omdat
niet alles in deze wet van toepassing
verklaard kon worden op de Mijnbouw.
En er is een apart hoofdstuk toegevoegd.
Met als gevolg dat het voor alle partijen
allemaal veel overzichtelijker is
geworden. Bovendien is het voor een
groot gedeelte doelstellend.”
Tevreden over nieuwe wet?
“Er zijn wat tussentijdse bijsturingen
geweest, maar dat is heel normaal.
Ik ben er heel erg tevreden over en
voor zover ik weet de industrie ook.”
Wat betekent SodM voor
de samenleving?
“Als antwoord op deze vraag is de
situatie in Groningen misschien wel het
beste voorbeeld. Niemand anders dan
SodM heeft naar buiten gebracht dat
er ook nare kanten zitten aan het
produceren van gas op een dermate
grote schaal. Wat dat betreft heeft SodM
wel degelijk een rol gespeeld voor de
samenleving. Overigens hebben we dat
ook gedaan naar aanleiding van de

Macondoramp, waarbij elf mensen om
het leven zijn gekomen. Ook daar
hebben we als SodM pro-actief
gereageerd. En ben ik rond de tafel gaan
zitten met de executive committee van
Nogepa. Ik heb ze toen verteld wat ik
van mijn Amerikaanse collega’s had
vernomen over alles wat daar fout was
gegaan. Tegelijkertijd heb ik mijn vrees
uitgesproken over het feit dat een aantal
van die zaken ook wel eens in Nederland
niet in orde zouden kunnen zijn. Daar is
toen gezamenlijk naar gekeken en er zijn
afspraken gemaakt om die punten te
verbeteren. Niemand anders zou dat
initiatief hebben genomen.”
Zien de operators SodM dan niet
als de ‘bad news messenger’?
“Hangt ervan af hoe je het brengt. Ik wil
helemaal niet de bad cop spelen. En in
de meeste gevallen hoeft dat ook niet.
Als je maar de juiste argumenten
aandraagt. Neem weer even de
Macondoramp. Het heeft BP 50 miljard
dollar gekost. Zo duur kan een ongeval
dus uitkomen. Daar is niet iets typisch
Amerikaans gebeurd. De foute besluiten
van de boormeesters hadden ook hier
in Nederland genomen kunnen worden.
Het rechtvaardigt de vraag hoe we er in
Nederland nu voor zorgen dat
boormeesters hier wel de juiste
beslissingen nemen. En dat operators,
contractors en subcontractors wel
met elkaar samenwerken. Want dat

Jan de Jong: ”Bij het
Warffum-incident stelde
de Onderzoeksraad voor
Veiligheid dat het audit
systeem van NAM niet
zou deugen. Dat ging
mij veel te veel.”

was bij Macondo niet goed geregeld.
Als je het op die manier brengt, kun je
voorkomen dat er heel veel geld verloren
gaat door een ongeval. Wie kan daar
nu tegen zijn?”
Had SodM de aardbevingen in Groningen
kunnen voorzien? En hadden deze
voorkomen kunnen worden?
“Die bijna aardbevinkjes zijn in begin
jaren negentig begonnen. Er werd toen
ontkend dat het iets te maken zou
kunnen hebben met gaswinning.
Na weer een aardbeving in Eleveld,
Drenthe, hebben wij de minister
geadviseerd om een commissie in te
stellen om dat voor eens en altijd vast
te stellen. In die commissie zat een
vertegenwoordiger van SodM, TNO,
KNMI, TU Delft en NAM. Uiteindelijk
heeft deze commissie in 1993 een
rapport uitgebracht – is ook naar de
Kamer gegaan – waarin overduidelijk
staat dat er een verband is tussen
gaswinning en aardbeving. Wij zijn geen
seismologen, die zitten bij het KNMI.
Deze hebben tot 2012 altijd heeft
beweerd dat zich in Nederland alleen
maar aardbevingen kunnen voordoen
met een kracht van maximaal 3,9 op
de schaal van Richter. Dit zou niet of
nauwelijks schade opleveren. In 2009
hebben wij gezegd: we hebben de
afgelopen zes jaar evenveel aardbevingen
van behoorlijk boven de 3 gezien.
Er moet meer aan de hand zijn. Dus
NAM ga er wat aan doen. Response van
NAM was destijds dat zij het allemaal niet
zo indrukwekkend vond. Zij wilde eerst
haar ondergrondse computermodel
gereed maken. In april 2012 was het
model beschikbaar, maar op dat moment
kon het niet worden gebruikt voor
het doeleinde waarvoor het eigenlijk
gemaakt was. Het bleek dus niet
mogelijk iets zinvols te zeggen over de
aardbevingen. In augustus volgde toen
die zware aardbeving van 3.6. Onze
mensen zijn toen de volgende dag naar
het getroffen gebied gegaan om met de
bewoners te overleggen. Met als gevolg
dat onder de indruk van de hevige
emoties terugkeerden op ons kantoor
hier in Den Haag. Met mijn goedkeuring
zijn zij zelf berekeningen gaan maken
en na een paar weken lieten zij mij
uitkomsten zien waarvan ook ik
geschrokken ben. Er is toen overleg
geweest met KNMI, maar die stelde zich
aanvankelijk op het standpunt dat wij
ons niet met hun zaken moesten
bemoeien. Vonden het allemaal
overdreven. Vervolgens is er overleg met
NAM geweest en heb ik ook haar directie
gevraagd met steekhoudende
argumenten te willen komen waarom
ons verhaal niet zou kloppen. Het heeft
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enkele maanden geduurd maar
uiteindelijk gaven zowel KNMI als NAM
toe dat SodM gelijk had en dat onze
berekeningen correct waren. Er bleek
wel degelijk een verband tussen de
aardbevingen en de gasproductie.
Hadden we dat dan veel eerder kunnen
vaststellen? Ik denk van niet, want je
hebt voldoende statistische data nodig
om te kunnen zeggen dat er een trend is.
Als niet verantwoordelijke instantie zijn
wij er als SodM in geslaagd om het
eerder genoemde paradigma van het
KNMI te doorbreken. Gelukkig is er tot
op heden alleen nog maar sprake van
materiële schade, maar wij zeggen
wel dat als NAM op hetzelfde
productieniveau zou zijn doorgegaan, de
kans groot zou zijn geweest dat er doden
en gewonden zouden zijn gevallen.”
In 2005 hebben wij gesproken over het
zo transparant mogelijk maken van
SodM voor het publiek.
Bent u in die missie geslaagd?
“Ik vind zeker van wel. In dit kader is het
wellicht aardig om te melden dat SodM
eerdaags ook een eigen woordvoerder
krijgt. Nu onderhielden we veelal zelf
de perscontacten. Ik verwijs in deze toch
weer naar Groningen, want juist
daardoor hebben we heel veel aandacht
gekregen. En dat helpt ons natuurlijk in
ons streven transparanter te worden.
Als SodM zoeken wij de media niet op.
Zit niet in ons bloed. Behalve als we
vinden dat er verkeerde verhalen worden
gepubliceerd. Toen destijds NAM en
KNMI instemden met de rekensommen
die mijn mensen hadden gemaakt, zat ik
op de avond voor Kerst 2012 bij minister
Kamp om hem onze conclusie te
presenteren en van advies te dienen.”
Heeft u het gevoel dat ook operators
en contractors nu overduidelijk weten
wie en wat SodM is?
“Ik ga niet zeggen dat iedereen het nu
weet, maar toen ik hier in 1987 begon,
wisten ze het helemaal niet. De realiteit is
wel dat er momenteel in Nederland heel
veel bedrijven en installaties zijn waar wij
geen zaken aantreffen die niet in orde
zouden zijn. Er zijn veel contractors in de
sector waar we nauwelijks opmerkingen
over hebben. Bij onze dienst werken nu
63 mensen, mede omdat we in de
tussentijd ook toezicht zijn gaan houden
op de gasdistributieleidingen en
windmolens offshore. Daarnaast
besteden we ook veel meer tijd aan
de booractiviteiten op en op zee.
Mede als gevolg van nieuwe
Europese Regelgeving.”
Welke aspecten bepalen de
toegevoegde waarde van SodM?
8
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‘SodM is erin geslaagd om
het paradigma van het
KNMI te doorbreken’
Jan de Jong

“Deze wordt bepaald door de kennis,
ervaring en competentie die binnen de
dienst aanwezig is. SodM beschikt over
professionele en uiterst toegewijde
medewerkers en medewerksters die
begrijpen wat er in het veld gebeurd.
Zij komen met suggesties hoe zaken
effectiever en veiliger kunnen worden
aangepakt. Dit is cruciaal voor onze
toegevoegde waarde. Omdat wij inzicht
hebben in de keuken van alle operators,
zijn wij in staat om kritische vragen te
stellen en zinvolle adviezen te geven.
En als je daar open en transparant over
communiceert, kunnen er goede stappen
gemaakt worden. Kwestie van wederzijds
vertrouwen. Afspraak is afspraak.”
Hoe is huidige relatie met de
Nederlandse Olie en Gas Exploratie en
Productie Associatie Nogepa?
“In principe is er altijd een goede sfeer
geweest. Ook toen ik hier aantrad. Maar
het ging eigenlijk altijd over de verkeerde
dingen. Er was altijd strijd over regeltjes.
Er is nu veel meer respect voor elkaar.
Samen zijn we volwassen geworden
in het behartigen van een
milieuverantwoorde en veilige offshore
industrie. Drie keer per jaar word ik
uitgenodigd door de executive
committee om een presentatie te houden
over onze observaties waarvan wij
denken dat alle Nogepa-leden dat
zouden moeten weten. En daar wordt
zeker naar geluisterd. Er worden ook
daadwerkelijk maatregelen getroffen.
Een recent voorbeeld is wederom
Groningen. Ik heb de afgelopen jaren
heel veel met Bart van de Leemput van
NAM om tafel gezeten. Ik stelde zaken
aan de orde die hun dagelijkse gang
van zaken verstoorde. Toch heeft het
onze relatie niet negatief beïnvloed.”
U heeft zich altijd veel zorgen gemaakt
over de procesveiligheid aan boord van
platforms. Wat is de huidige status
op dit gebied?
“Die is heel positief. Vooral de afgelopen
jaren heeft procesveiligheid bij operators
heel veel aandacht gekregen. Men is
gaan inzien dat het toch wel heel erg

belangrijk is dat gas en olie in de
leidingen of vaten blijft zitten en niet
op de een of andere manier ongewenst
kan ontsnappen. Men bleek ontvankelijk
voor onze adviezen. In dit kader hebben
we eens samen met de Noren en de
Britten een bijeenkomst georganiseerd
in Aberdeen. Alle directeuren van de
oliemaatschappijen actief op de
Noordzee waren uitgenodigd. Ik
mocht toen een inleiding houden over
procesveiligheid. En dat operators daar
intern zelf mee aan de slag moesten.
De bijeenkomst heeft een ongelooflijk
effect gehad. En daar ben ik uiteraard
heel erg blij mee.”
U heeft destijds gepleit voor de
ontwikkeling van prestatie indicatoren.
Zijn die er ooit gekomen?
“Zeker weten. Op velerlei terreinen zelfs.
Naar aanleiding van die Aberdeen
bijeenkomst, heb ik samen met mijn
collega’s van de Noordzee-landen
gekeken hoe men dit in de nucleaire
industrie aanpakt. Een deel van die
aanpak hebben we overgenomen en
hebben vervolgens aan de oliemaatschappijen zelf overgelaten hoe zij de
kritische prestatie indicator interpreteren.
Als ze het maar doen. En nu zie je dat bij
een grote maatschappij als Shell andere
indicatoren aanwezig zijn dan bij een
kleinere operator. Het is niet overal
hetzelfde, maar er is wel degelijk
nagedacht welke informatie nodig is om
als verantwoordelijke voor een installatie
het gevoel te hebben dat die installatie
ook daadwerkelijk veilig is. Er zijn nog
veel zaken voor verbetering vatbaar,
maar er is ontegenzeglijk ook al heel veel
aangedaan de afgelopen jaren. Daar kijk
ik zeker met trots op terug.”
Bent u nog altijd voorzitter van het
North Sea Authorities Forum (NSOAF)?
“Niet meer. Ben ik wel een paar keer
geweest. Rouleert eigenlijk elk jaar, maar
na Macando ben ik het een paar jaar
achtereen geweest. De landen die aan
dit forum deelnemen zijn het Verenigd
Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken,
Duitsland, Ierland, de Faröer eilanden en
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Toen Jan de Jong in 1987 bij SodM
begon, wist nagenoeg niemand wat
SodM was. Daar is verandering in
gekomen. De huidige realiteit is dat
er momenteel in Nederland heel veel
bedrijven en installaties zijn waar
SodM geen zaken aantreffen die
niet in orde zouden zijn.

Een absoluut hoogtepunt voor Jan de Jong was
de viering van het 200 jarig bestaan in de
Ridderzaal in april 2010. De viering werd
bijgewoond door Koningin Beatrix.

Nederland. De raakvlakken liggen op het
gebied van veiligheid en gezondheid. Het
NSOAF heeft als gemeenschappelijk doel:
het stimuleren van continue verbetering
op het gebied van veiligheid, gezondheid
en welzijn van de offshore werknemers
op de Noordzee. Naast het uitwisselen
van relevante informatie zijn er een viertal
werkgroepen actief. Deze houden zich
bezig met het stimuleren van initiatieven
ter verbetering van veiligheid en
gezondheid (Health and Safety Working
Group), met de harmonisatie van
veiligheidstrainingen (Training Working
Group), het veilig boren en repareren van
putten (Wells Working Group), en met
het monitoren van de activiteiten van de
Europese Commissie ten aanzien van het
opstellen van regelgeving (EU Working
Group).”
“Nederland, in de persoon van de
Inspecteur-Generaal, is sedert 1 januari
2014 wel voorzitter van de European
Union Offshore Oil and Gas Authorities
Group (EUOAG), een officiële EU
commissie die begin 2012 in het leven is
geroepen. Alle offshore EU landen
hebben daar zitting in. Het is een forum
voor de uitwisseling van ervaringen en
expertise, zowel tussen de nationale
autoriteiten en tussen de nationale
instanties en de Commissie over alle
kwesties met betrekking tot preventie
van zware ongevallen en de
noodzakelijke response als zich toch
zware ongevallen voordoen (emergency
response). Elk land moet ervoor zorgen
dat er een autoriteit is met voldoende
competentie op voornoemde
vakgebieden. Bij de Noordzeelanden is
dat relatief goed geborgd maar als je kijkt
naar een land als Italië dat beschikt over
maar liefst 100 offshore platformen dan
moet je constateren dat er slechts een
handvol mensen toezicht houdt op wat

er op zee gebeurd. Op zich een
zorgwekkende toestand. Europa moet
ervoor zorgen dat hierin snel verandering
komt. Of neem bijvoorbeeld Cyprus.
Noble Energy heeft daar recent een
redelijk groot veld ontdekt, ENI uit Italië
gaat er nu extra boringen verrichten en
ook Total heeft aangekondigd voor de
kust van het eiland te gaan boren. Er zit
echter maar 1 man op Cyprus die heel
beperkt iets afweet van het boren naar
olie en gas. De vraag is daarom
gerechtvaardigd hoe die man al het werk
in zijn eentje moet gaat opknappen. Met
de kennis van zaken die onder meer bij
de Noordzee landen aanwezig is, kunnen
zij worden geholpen.”
Wat waren hoogtepunten in uw SodM
carrière en wat waren dieptepunten?
“Een absoluut hoogtepunt was de
viering van ons 200 jarig bestaan in de
Ridderzaal in april 2010. De viering werd
bijgewoond door Koningin Beatrix.
Een ander hoogtepunt was zeker de
bijeenkomst met de directieleden van de
in Nederland actieve operators die door
de toenmalige Inspecteur-Generaal
Bert Ockeloen was uitgeschreven om
afspraken te maken over de Cullen
aanbevelingen.”
Over het dieptepunt in zijn loopbaan
hoeft Jan de Jong niet lang na te denken.
Het zijn zonder meer de tragische
ongevallen geweest bij de NAM lokatie te
Warffum in mei 2005 en op het D-15 van
GDF afgelopen jaar. Bij beide incidenten
vielen twee dodelijke slachtoffers en
raakte één slachtoffer zwaar gewond.
“Het Warffum incident was overigens
aanleiding tot een meer persoonlijk
dieptepunt,” vervolgt De Jong. “Naast
SodM heeft ook de Onderzoeksraad voor
Veiligheid, onder voorzitterschap van

prof. mr. Pieter van Vollenhoven,
destijds onderzoek verricht naar de
explosie van de opslagtank met
brandbaar aardgascondensaat in
Warffum. Zij kwam in 2007 met het
eindrapport. Wij kregen als SodM het
conceptrapport voor commentaar.
Opvallend was dat er geen aanbevelingen
in het rapport stonden. Alleen maar
conclusies. Zowel de minister als ik
moesten onze bevindingen over het
rapport geven. Samen met iemand van
EZ heb ik het antwoord voor de minister
geschreven. En ik moest dus als
Inspecteur-Generaal zelf antwoord
geven. Daar was natuurlijk wel een
samenhang. De minister deed het op
hoofdlijnen en ik gedetailleerder. Na
verzending van beide reacties kreeg ik
een paar dagen later een telefoontje van
het ministerie. De heer Van Vollenhoven
wilde met de minister praten. Mij werd
gevraagd bij dat gesprek aanwezig te
zijn. Van de minister kreeg ik voor
aanvang van het onderhoud met Van
Vollenhoven te horen dat ik mij niet
defensief mocht opstellen. Ik moest
meegaand zijn. Ik had daar grote moeite
mee en voordat ik er erg in had gaf ik
dan ook tijdens het gesprek aan dat wat
de OVV had opgeschreven niet geheel
correct was. Het was in mijn ogen
onmogelijk om op basis van een enkel
onderzoek op één locatie een oordeel te
vellen over alle installaties van de NAM
op land en op zee. Om nu opeens te
zeggen dat het audit systeem van NAM
niet deugt, ging mij veel te ver. Minister
boos en ik kreeg een uitbrander. Zij vond
dat ik verantwoordelijk was voor de
veiligheid op de installaties. Ik zou dus
hebben gefaald. Helaas bleek zij op dat
moment niet ontvankelijk voor mijn
uitleg dat SodM onmogelijk
verantwoordelijk kan zijn voor de
veiligheid op alle 600 installaties en dat
5 / 2014
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Benoeming
Per 1 september 2014 is Drs. H.A.J.M (Harry) van
der Meijden de nieuwe Inspecteur-generaal bij
Staatstoezicht op de Mijnen. Van der Meijden
(62) is in 1977 afgestudeerd als geoloog aan de
Universiteit te Utrecht en is in datzelfde jaar in
dienst getreden bij Royal Dutch Shell. Daar heeft
hij tot 2008 verschillende functies vervuld in
binnen en buitenland onder meer als geoloog in
onder andere Nigeria, Australië en de VS. Na
toezichthoudende rollen voor Shell in diverse
landen in Azië, Australië en Nieuw Zeeland was
hij vanaf 2001 Directeur van het hoofdkantoor
van Shell in Den Haag.
Na zijn afscheid van Shell in 2008, was hij enige
tijd directeur Algemene Zaken bij Boer & Croon
(bureau voor interim management en financiële
dienstverlening) in Amsterdam.
In een reactie op zijn benoeming zegt Van der
Meijden zeer geïnspireerd te zijn om in zijn
nieuwe functie bij te kunnen dragen aan een
optimale, maatschappelijk verantwoorde
benutting van Nederlandse bodemschatten.

deze verantwoordelijkheid toch echt ligt
bij de ondernemingen zelf. Voor mij was
dat echt een persoonlijk dieptepunt.
Twee weken later stond een werkbezoek
gepland naar een productieplatform van
Dana Petroleum op de Noordzee. Met
diezelfde minister. Zij bleek nog steeds
boos op mij en tijdens de heenreis in de
heli werd onderling geen woord
gewisseld. De rondleiding aan boord
van het platform duurde ruim drie uur
en de minister vond het allemaal reuze
interessant. Bij terugkeer op
Zestienhoven vroeg zij mij met haar terug
te lopen naar de auto. Ik vreesde
wederom een reprimande te krijgen,
maar de uitkomst van die korte
wandeling zal ik mijn leven lang niet
vergeten. Tot mijn verbazing bood de
minister namelijk haar excuses aan. Door
het bezoek waren haar ogen geopend.
En was ook zij de mening toegedaan dat
het SodM niet verantwoordelijk kan zijn
voor alles wat op een platform gebeurd.
Dat was dus weer een hoogtepunt.”
Waar ben u het meest trots op?
“Dat SodM een organisatie is geworden
waarin ongelooflijk goed wordt
samengewerkt. Wij zijn een modern
geleide onderneming. En delen onze
10
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kennis. Ik heb me nooit ondernemer
gevoeld. Kan ook niet in een
overheidsfunctie. Ik heb me wel altijd
eigenaar gevoeld. Natuurlijk niet in
werkelijke zin, maar ik heb me wel altijd
volstrekt verantwoordelijk gevoeld voor
deze club. En mijn afdelingshoofden
voelen zich verantwoordelijk voor hun
afdeling. En een inspecteur voelt zich
ontzettend verantwoordelijk voor het werk
dat hij of zij moet doen. Dat is de spirit
binnen SodM. En daar ben ik trots op.”
Hoe ziet u de toekomst van
Nederland als gasland?
“Er zit zowel on shore als offshore nog
ontzettend veel gas in de grond en
Nederland moeten dat gas voorlopig
blijven zien als de kip met de gouden
eieren. Duurzame windenergie en
zonne-energie kunnen en zullen zeker
hun steentje bijdragen, maar lossen
het probleem van het alsmaar groeiende
energieverbruik in de wereld niet op.
Het produceren van gas zal nog
tientallen jaren noodzaak zijn en juist
daarom moeten we het koesteren.
We moeten de ondernemingen die
dat gas professioneel uit de aardbodem
halen vooral blijven waarderen en
respecteren.”

Welk advies geeft u mee aan uw opvolger
Drs. H.A.J.M (Harry) van der Meijden?
“Zorg ervoor dat de dingen die SodM
doet altijd gebaseerd zijn op de juiste
argumenten. En niet op basis van een
artikel in de regelgeving. Probeer flexibel
te zijn, beoordeel elke situatie op zijn
merites. Dat is het allerbelangrijkste.
En gebruik de kennis die SodM in huis
heeft om de industrie te stimuleren
en te verbeteren.”
Zult u SodM gaan missen?
“Ja natuurlijk, maar aan de andere kant
sta ik nu ook aan de vooravond van een
mooie nieuwe periode. Ik krijg nu de
gelegenheid veel meer tijd te besteden
aan mijn hobby’s timmeren en geschiedenis.
Ik zeg altijd dat Inspecteur-Generaal der
Mijnen de mooiste baan is bij de
Rijksoverheid. En dat meen ik uit de
grond van mijn hart. Het was niet altijd
even gemakkelijk en zeker in aanvang
heb ik bij het doorvoeren van een aantal
veranderingen een moeilijke tijd gehad.
Gelukkig heb ik alle tegenwerkingen
kunnen overwinnen. Werken voor SodM
is voor mij een doorlopende uitdaging
geweest. Ik heb hier altijd met heel veel
plezier gewerkt en relatief ook veel
autonomie en vertrouwen gehad.”
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PRODUCTION
Germans prefer Norway as energy partner

Wintershall continues on
growth course on Norwegian
Continental Shelf

Martin Bachmann, Member of the Board of Executive Directors of
Wintershall, talking to members of the international media.

Supply security in Europe has traditionally always begun on the continent’s own doorstep. Martin Bachmann, Member
of the Board of Executive Directors of Wintershall responsible for Exploration and Production, firmly believes that this
will remain so in future too. Speaking at the international exhibition Offshore Northern Seas (ONS) in Stavanger, he said:
“The North Sea – and particularly Norway – will be extremely important for Europe’s supply of oil and gas in future too.
Norway has the resources, is politically stable and has very good infrastructure.” Wintershall plans to continue expanding
its activities on the Norwegian Continental Shelf considerably.

Norway is Germany’s most important
energy supplier after Russia. Last year,
for example, almost 30 percent, in other
words nearly one in three cubic meters
of natural gas imports came from the
Scandinavian country. The German
population also recognizes this, as a
recent survey conducted by the public
opinion research institute forsa and
commissioned by Wintershall shows:
78 percent of Germans would favor
Norway as a reliable partner to make up
for declining natural gas production in
12
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the European Union. 62 percent named
Canada, followed by the USA (45
percent) and Russia and the Middle
East (with 38 percent each).
Growth
Norway is a growth region with special
importance for Germany’s largest
internationally active oil and gas
producer. According to the business and
investment magazine ‘Kapital’, out of the
500 largest companies in the whole of
Norway, last year Wintershall Norge was

the company that grew the fastest.
Wintershall developed into one of
the largest producers of oil and gas
on the Continental Shelf during
this time.
An important milestone in this
development was the partnership
it entered with Statoil in 2012.
With the asset swap of oil and gas fields,
Wintershall not only took over the
operatorship of a producing platform
- Brage - in Norway for the first time

PRODUCTION

in 2013, it also increased its daily production in
Norway thirteenfold to 40,000 barrels of oil
equivalent.
“We will continue resolutely on our growth course
in Norway and already have our sights set on the
next target of 50,000 barrels per day by 2015,”
Bernd Schrimpf, Managing Director of Wintershall
Norge, says. The company plans to achieve this
production target with the fields Knarr and Edvard
Grieg, amongst others, which are currently being
developed, and in which Wintershall holds
working interests.
“We are paying particular attention to the
Wintershall-operated fields. We already launched
an investment program for the exploration and
development of our discoveries in Norway by
2015 worth up to € 2 billion,” says Schrimpf.
“And we are sticking to it.” The Wintershalloperated Maria discovery, with its estimated
production volume of around 130 million barrels
of crude oil, in addition to just over two billion
standard cubic meters of natural gas, is set to
begin production in 2018.
Energy with future
At the ONS Bachmann highlights the importance of
the long-term supply security of natural resources
while discussing the ‘Energiewende’, or energy
transition, in Germany, an undertaking that is being
closely monitored by the international energy sector.
Bachmann underlines the potential of natural gas in
particular: “When it comes to making national
economies more environmentally friendly and at the
same time more competitive, then there is no
alternative to natural gas. There is no other
technology that can implement climate protection
so effectively.”
The USA, for example, saved 740 million tons of CO2
between 2007 and 2012 by using more natural gas.
Furthermore, America is enjoying a robust reindustrialization. “We find a different situation in
Germany, where the energy transition was adopted.
Here coal is increasingly being used as a fuel and
natural gas is having to take a back seat - with grave
consequences,” Bachmann explains. Although the
Germans are paying over € 23 billion for renewable
energies subsidies in 2014 alone, CO2 emissions
there are on the rise again.
This trend could be reversed cost-effectively by
using natural gas more, as a new study by the
Institute of Energy Economics at the University
of Cologne shows. Germany could save around
40 percent of its CO2 emissions in the power
segment alone compared to 1990 levels if it
replaced coal with natural gas.
“The energy transition in Germany shows that
focusing energy policy solely on renewable energies
is akin to leading the country up a blind alley.
Idealism alone is not enough. Pragmatism is just
as important. That would enable us to turn our
attention back to natural gas as a driving force
and cornerstone of positive change in the energy
system,” Bachmann concludes.
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DUIKEN
Flinke uitbreiding ROV-vloot

Bluestream wil rol als
servicecontractor
Met een reeks nieuwe investeringen in state-of-the-art ROV's, speciale gereedschappen en duikspreads is
Bluestream als servicecontractor slagvaardig ingesprongen op de wensen van haar klanten in de olie- en gasindustrie
en windenergiesector offshore. Maar er is meer nodig om deze rol ook in de toekomst te blijven spelen.
Eigen tools ontwikkelen, aangekochte systemen aanpassen en verder optimaliseren en eigen mensen laten meedenken
om zaken nog slimmer en veiliger te kunnen aanpakken. Dit alles vormt de sleutel tot het succes en de snelle groei
die het in Den Helder gevestigde offshorebedrijf de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.
Om een goede indruk te krijgen hoe
Bluestream deze rol vervult vertellen de
bestuurders en tevens aandeelhouders
Rolf de Vries en Caspar Domstorff in een
begin juli met hen gehouden interview
het volgende over hun activiteiten.
Rolf de Vries: "Wij hebben een aantal
langlopende IRM-contracten gesloten
met GDF SUEZ E&P Nederland, Total E&P
Nederland, Chevron Exploration &
Production Netherlands en Dana
Petroleum. En onlangs is door ons met
succes een langdurig servicecontract
voor RWE afgerond. Daarnaast voeren
wij voor onder andere Chevron, Total,
GDF SUEZ en Dana ook projectgebonden

werkzaamheden uit. Om dit werk te
kunnen doen charteren we meestal zelf
de benodigde schepen, waarbij we ook
zelf nauwgezet selecteren welk schip het
beste bij het uit te voeren project past.
Zo zetten we de Seamar Splendid en
VOS Shelter in voor IRM-werk in de
Nederlandse sector van de Noordzee.
Met de VOS Shine is eerst UXO-werk
verricht in de Duitse Bocht en vervolgens
zijn we ermee voor Chevron aan de slag
gegaan. De plaats van de VOS Shine is
ondertussen ingenomen door de Stril
Explorer, waarmee we interventiewerk
voor Total gaan doen. Verder hebben we
de gloednieuwe Stril Server gecharterd

voor installatie- en IRM-werk voor Dana.
En met de Ram voeren we momenteel
weer UXO-werk in de Duitse Bocht uit."
De afgelopen winterperiode heeft
Bluestream ook al met de Stril Explorer
gewerkt voor pipeline contractor Cecon.
Deze maatschappij heeft in opdracht
van GDF SUEZ E&P drie leidingen in
de Nederlandse sector van de Noordzee
gelegd. Toen de Stril Explorer in
maart van dit jaar in dok moest,
heeft Bluestream dit werk met de
Go Elektra afgemaakt. "De variëteit,
beschikbaarheid en flexibiliteit die we
met schepen en equipment realiseren
geeft onze opdrachtgevers maatwerk.

Sinds kort is Bluestream met de gloednieuwe
Stril Server als duikondersteuningsvaartuig
actief (foto: Bluestream/Flying Focus).
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Men krijgt de juiste invulling voor iedere
operatie zonder dat wij bijvoorbeeld een
schip vanwege bezit of long term charter
moeten aanbieden, wat minder passend
is. Dit is vaak over of onder gekwalificeerd
voor de typische werkzaamheden en heeft
dan ook direct invloed op de (cost)efficiëntie
en uitvoering," zegt Caspar Domstorff.
Nieuwe ROV's
De vloot van Bluestream is kortgeleden
uitgebreid met twee Panther XT plus
ROV's en vijf Tiger ROV's, waarmee
de ROV-vloot op zestien units is
gekomen. Rolf de Vries vervolgt:
"Deze Panther ROV's zijn gelijk op het
kabellegvaartuig Stemat Spirit van VSMC
geïnstalleerd en inmiddels hebben we er
al een aantal complexe subsea operaties
mee uitgevoerd. Met dit werk hebben
we door de jaren heen veel ervaring
opgedaan. Zo staan er al een groot
aantal jaren op zowel de Stanislav
Yudin als de Oleg Strashnov, beide
kraanschepen van Seaway Heavy Lifting,
meerdere van onze ROV-systemen.
Maar ook op de Rambiz van Scaldis
Salvage & Marine Contractors, zijn
we met ROV’s actief. Verder staat er
een Cougar XT ROV van Bluestream
langdurig op de Jules Verne.
Een kabellegvaartuig waarmee Prysmian
in de Duitse Bocht aan het werk is."
Met de ROV-systemen wordt ook de
boormarkt bediend. Caspar Domstorff
vult aan: "Wij bedienen met zogeheten
free-flying Tiger ROV’s bijna de gehele
Nederlandse boormarkt. Hiervoor zetten
we een tiental systemen in, waarvan
acht van het type free-flyers."
Hiermee werkt Bluestream voor bijna
alle olie- en gasoperators aan boord van
booreilanden van onder andere Noble
Drilling, Maersk Drilling en Swift Drilling.
Ook worden free-flyers ingezet vanaf
de hefschepen en hefplatformen van
Seajacks International en Workfox.
Complex
De succesvolle inzet van ROV's heeft
te maken met de eigen ontwikkeling
en aanschaf van state-of-the-art tooling
en duikunits. Rolf de Vries: "Doordat
onze klanten wereldwijd steeds
complexere operaties gaan uitvoeren,
wordt er ook steeds vaker om complexere
ondersteuning gevraagd. Hierop hebben
wij ingespeeld door flink te gaan
investeren in nieuwe ROV's en tooling
voor systemen voor zaken als remote
subsea intervention. Wij passen die
systemen aan en ontwikkelen de slimme
tools om daarmee heel specialistisch
werk te kunnen uitvoeren. Sindskort
beschikken we ook over een aanzienlijk
bassin om niet alleen deze systemen
zelf uitvoerig te testen, maar ook de

Het testen van een nieuwe Cougar ROV (foto: PAS Publicaties).

Rolf de Vries en Caspar Domstorff voor het nieuwe testbassin voor ROV´s (foto: PAS Publicaties).

omstandigheden en 'set-up' te kunnen
simuleren." Caspar Domstorff vult aan:
"Met onze ROV's zitten we in het lichtere
work-class segment. Wij hebben onze
vloot wel opgeschaald naar grotere ROV's,
maar het betreft nog steeds compacte
units met heel veel kracht en heel slimme
tooling. Met deze Panther Plus en Cougar
ROV's kunnen we onze klanten optimaal
bedienen. Ook in gebieden met een
sterke stroming, zoals de Duitse Bocht."
Bij de aanpassingen van de duiksystemen,
de ontwikkeling van slimme tools en de
bouw van duikcontainers wordt tevens
veel aandacht besteed aan veiligheid
en ergonomie.
Nieuwe duiksystemen
De jongste investering van Bluestream
betreft de aanschaf van twee state-ofthe-art duikspreads. Dit zijn systemen
opgebouwd uit een decompressiekamer
en duikcontroleapparatuur. Rolf de Vries:
"Bijzonder aan deze systemen is de
technologie die erachter zit. Deze is
recentelijk toegepast bij de duiksimulator

Medusa van de Koninklijke Marine,
in samenwerking met IHC Hytech.
Laatstgenoemd bedrijf heeft die techniek
verder doorontwikkeld en geïntegreerd
in de twee systemen die wij nu hebben
gekocht. Deze worden door ons ingezet
bij duikwerk in waterdieptes tot 50
meter, waarbij we in het diepe segment,
30 tot 50 meter, ook gebruik maken
van mixed gas. Dit noemen we service
demand duiken. Het voorkomt een
complex saturatie- of gesloten
bellsysteem voor ons type werk en
wordt zeer (cost)effectief toegepast
als je bijvoorbeeld bodemtijd analyseert.
Wij verwachten dat de twee systemen
al in augustus van dit jaar operationeel
zullen zijn." Met de komst van de nieuwe
systemen beschikt Bluestream nu over in
totaal zeven volledige duikspreads. Naast
de inzet van duikers, ROV´s en andere
systemen is Bluestream heel actief met
het toepassen van de rope access
methode bij tal van projecten offshore,
waaronder recent bij diverse
ontmantelingsprojecten.
5 / 2014
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MAINTENANCE
Economic setback force companies to put pressure on budget reduction

'Where to spend money
in order to save money'

Maintenance costs are a substantial
part of operating cost. Expenses are
under constant pressure. Cost control
is essential for companies to survive.
The question to raise is ‘what is the
added value of maintenance?’
In the end maintenance ensures
reliability and availability of both
production- and safety systems.
When the ‘maintenance product’ is
enrolled within your organisation,
various (supporting) departments are

Economic setback force companies to
put pressure on budget reduction at
management levels in all departments.
Maintenance departments are not
spared. But what about other services
related to the ‘maintenance product’ i.e.
spare parts, logistics, reporting
requirements. Putting pressure on the
maintenance budget is easily associated
with avoiding red figures, doesn’t it?
However, almost everyone who has
worked in a production environment is at
least uneasy about the use of cost
accounting efficiencies to control our
actions. Yet a few have challenged this
sacred cow directly. Vector Maintenance
Management B.V. in Den Helder is one of
them!

required to keep maintenance going.
Let’s go down a bit further
At first we have to break through cost
controllers’ mind set of ‘improving profit
can only be achieved by reducing
budgets’.
You need to understand three terms
to run a plant. Everything in any plant
can be classified under these terms:
Throughput, inventory and
operational expense.
16
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These terms can be explained in a
simple way:
• Throughput is money coming in
from sales.
• Inventory is the money currently
inside the system.
• Operational expense is the money
we have to pay out to make
throughput happen.
If you want to make money, ensure you
increase throughput by increasing
production volume, reduce inventory
and/or reduce operational expenses.
But be aware of mutual adverse effects!
Because that’s what happens in many
companies: cutting (maintenance) cost
without taking care of maximum
marketable production volume, in
the end responsible for throughput.
Maximum throughput can only be
realized if your plant availability and
reliability allow this, and your processes
are perfectly balanced to each other.
The message is to focus on processes,
identify and reduce bottlenecks and
shift resources, all for the sake of
maximum value creation.

MAINTENANCE

Now we’re talking Vector Maintenance
Management: Balancing processes,
optimizing maintenance strategies,
killing bottlenecks, improving employee
competence are some of the things
that Vector Maintenance Management
can do for you.
Let’s draw an example
A company applies a run-hour based
strategy for maintaining the power
generation sets on a normally unmanned
offshore installation. The existing strategy
has been in place for many years and
requires maintenance to be performed
every 1500 hours (approximately every
2 months) on one of the diesel engines.
Each 1500 hours the service on the
diesel engine consists of renewing the
lube-oil and air-, oil- and fuel filters.
During normal operations Duty-/Stand-by
operation can be switched from one
generator set to the other. At 4500
hours a major service task is executed.
These run-hour services have been
performed for many years.

The challenge is to ensure reliability and
availability of both generator sets against
optimum cost.
Vector Maintenance Management
studied the above case and analysed the
preventive- and corrective maintenance
data over the past 5 years (work order
data, oil sampling results et-cetera).
From these analyses the conclusion
could be drawn that it was possible to
perform the lube-oil and filter changes
every 2250 hours instead of every 1500
hours. This means that the visit interval
of the unmanned installation could be
stretched from every 2 months to every
3 months. The new visit regime, however,
becomes a bit more critical, since we are
getting closer to the limits of durability
of lube-oil and filters.
The reliability and availability of the
power generation system is of the
utmost importance to safeguard safety
and production. For this reason Vector

offshore-flexicoat 141010.indd 1

recommended a 3 monthly visit regime,
but instead of performing maintenance
on one set, both sets are maintained
during the same visit. Bottom line we
spend a little more direct maintenance
cost on power generation sets.
However, the major savings are
achieved via a reduction in the number
of helicopter flights per year (1/3
reduction of logistic costs)!
The above example proves that it is not
always necessary to reduce maintenance
cost, but more importantly to have a
proper overview of the entire ‘chain
of events’ in order to have a clear
understanding in where to spend
money in order to save money.
If you think that, after reading this article
‘This article was all about my company’,
it is time to contact a hybrid-consultant
with technical and economical expertise.
Eager to help you adding value to your
business for today and tomorrow.
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SBM Offshore neemt last smeergeldaffaire
SBM Offshore heeft een buitengewone last genomen van 240 miljoen dollar
(179 miljoen euro) om de kosten op te vangen van een eventuele schikking bij
een smeergeldaffaire. Dat maakte het bedrijf aanvang augustus bekend.
In april kondigde SBM aan dat uit eigen onderzoek is gebleken dat dochterbedrijven
in Angola en Equatoriaal-Guinea zich tussen 2007 en 2011 schuldig hebben gemaakt
aan omkoping. Ook in Brazilië wordt het bedrijf verdacht van betrokkenheid bij een
smeergeldaffaire, al zijn daar door SBM geen bewijzen voor gevonden. Verschillende
autoriteiten zijn nog bezig met een onderzoek, maar SBM heeft alvast een voorschot
genomen op een eventuele schikking.
SBM gaf wel aan dat het niet zeker is dat een schikking zal worden bereikt in de
omkoopaffaire. Volgens het bedrijf is het echter vrijwel zeker dat er financiële gevolgen
aan een schikking verbonden zullen zijn en dat daarom de voorziening is getroffen.
Vanwege de verdenking van omkoping werd in juni bekend dat SBM niet meedingt
naar projecten voor twee olievelden van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij
Petrobras. Topman Bruno Chabas zei in een toelichting dat SBM en Petrobras al
decennialang een nauwe samenwerking kennen en gaf aan er vertrouwen in te
hebben dat als het onderzoek volledig is afgerond, een nieuwe werkrelatie kan
worden aangegaan.
SBM kon niet zeggen wanneer het onderzoek naar de smeergeldaffaire volgens
het bedrijf zal worden afgerond. Ook kon het bedrijf niet aangeven wanneer de
relatie met Petrobras weer volledig is hersteld. Op operationeel niveau wordt nog
wel goed samengewerkt met het bedrijf.

US$ 130 million
financing facility
Sea Trucks announced a US$
130,000,000 facility to finance the
completion of Jascon 18 has been
signed. Jascon 18, a 150m DP3
multi-purpose construction support
vessel, will continue the final stages
of outfitting at the Kwong-Soon
shipyard in Singapore where work on
the accommodation blocks, cabling,
piping and installation of an 1800t main
crane has already begun. The vessel is
expected to be delivered in Q3 2015.
The vessel will enhance Sea Trucks’
offering to clients by adding an
Ultra-Deep and Deepwater project
capable vessel to the existing global
DP3 fleet, complemented by the broad
spread of vessels operated from Sea
Trucks’ West African bases.

Chevron unloads
Dutch assets
Nieuw SRI schip voor Van Oord
Van Oord heeft een nieuw Subsea Rock Installation schip besteld. Sinopacific
Shipbuilding Group Shanghai zal het schip bouwen op zijn werf in Ningbo, China.
Het schip wordt eind 2016 opgeleverd. Steenstorten is een techniek voor het
beschermen en stabiliseren van offshore platforms en pijpleidingen en is één van
Van Oord’s belangrijkste activiteiten voor zijn opdrachtgevers in de olie- en
gasindustrie. Het schip, dat een DP-3 (dynamic positioning) systeem heeft, is
uitgerust voor het plaatsen van steen van verschillende afmetingen door zowel
een valpijp of een tremiepijp aan de zijkant van het schip. Met een draagvermogen
van 14.000 ton, een lengte van 154 meter en een breedte van 28 meter kan het
schip werken in waterdieptes van meer dan 600 meter.
Aan boord is accommodatie voor 60 personen. In nauwe samenwerking met
de Ulstein Group is tijdens de ontwerpfase speciale aandacht besteed aan een
energiezuinige scheepsvorm. Naast moderne materialen wordt het schip uitgerust
met een groot aantal innovatieve en duurzame systemen inclusief Green Passport,
Clean Ship Notation en Ice Class 1A - PC7.

Mid-September Chevron announced
that it will divest its interest in its Dutch
North Sea assets. The company’s
subsidiary, Chevron Netherlands
Holdings B.V. has entered into a share
sale agreement to sell its shares in
Chevron Exploration and Production
Netherlands B.V., including its interest
in Chevron Transportation B.V., to
Petrogas International E&P Coöperatief
U.A., which is a subsidiary of Omanbased Petrogas E&P LLC (part of MB
Holding group of companies).
“Chevron has enjoyed a long-standing
relationship with the people and
government of the Netherlands;
however, our decision to enter into the
share sale agreement for these upstream
assets was a result of the company’s
drive to focus on assets more aligned
with our long-term strategic growth
objectives,” said Craig May, managing
director, Chevron Upstream Europe.
The transaction includes the sale of
the Chevron subsidiary’s interests in
11 offshore blocks on the Dutch
Continental Shelf, which in 2013 had
an average net daily production of
approximately 2,000 barrels of crude oil
and 41 million cubic feet of natural gas.
The sale also includes 100 per cent of
the shares in Chevron Transportation
B.V., which owns offshore and onshore
crude oil and natural gas handling
and transportation infrastructure.

Artist impression van nieuw SRI schip voor Van Oord.
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DEN HELDER
Globalisering slaat toe bij Peterson

Unieke kennis en ervaring
wereldwijd
ingezet

Regional Director Ron van der Laan: "In Den Helder zijn
vele mogelijkheden die we met zijn allen actiever
zouden moeten nastreven (foto: PAS Publicaties).

Vanuit alle delen van de wereld is er steeds meer belangstelling voor de diensten en producten die Peterson
heeft ontwikkeld voor een optimale dienstverlening aan de olie- en gasindustrie en de windenergiesector
offshore. Het kan dan gaan om het delen van scheepsruimte, het opzetten en managen van een supplybase of
het inzetten van allerlei ICT-tools om de logistieke processen inzichtelijker en eenvoudiger te maken. In dit
kader zijn recentelijk nieuwe projecten opgezet c.q. uitgevoerd in Qatar, Trinidad & Tobago, Australië en Malta
en verder is Peterson in de race voor het managen van een supplybase in India. Regional Director Ron van der
Laan legt uit hoe de globalisering bij Peterson vorm wordt gegeven.

Al jaren is Peterson veruit de grootste
gebruiker van de haven van Den Helder.
Van de circa 2.600 zeeschepen die deze
open zeehaven jaarlijks aandoen, worden
ongeveer 2.000 portcalls door Peterson
als agent afgehandeld. Hiervan komen
zo'n 1.750 portcalls voor rekening van
de vloot van de vijftien tot achttien
20
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bevoorraders die onder de vlag van de
Southern North Sea (SNS) Pool opereren.
In deze pool hebben negen
oliemaatschappijen, allemaal als operator
actief op het Nederlandse continentale
plat, onder leiding van poolmanager
Peterson hun logistieke activiteiten
gebundeld. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van het zogeheten vessel
sharing concept. Ron van der Laan:
"Dit concept is uniek in de wereld en
het mag zich in een warme belangstelling
verheugen. En dan met name vanuit het
buitenland. Feit is dat bij velden waar
al langer olie en gas uit wordt
geproduceerd, de productie

DEN HELDER

‘In IJmuiden lijken
de zaken momenteel
wat slagvaardiger
aangepakt te worden
dan in Den Helder.’
Ron van der Laan, Peterson.

De belangstelling voor de supplybase operations die Peterson vanuit
Den Helder verzorgt, is nog steeds groot (foto: PAS Publicaties).

(lees revenuen) omlaag en de
operationele kosten omhoog gaan.
Om nu dat snijvlak zo lang mogelijk
uit te stellen, worden verwoede
pogingen ondernomen om met name
op logistiek te besparen. Bij het offshore
produceren gaat een substantieel deel
van de operationele kosten op aan
logistieke zaken. Dat vormt dus een
belangrijk deel van de operationele
uitgaven. Hierdoor is het financieel
gezien heel interessant om
scheepscapaciteit te delen. Daarnaast
hebben wij ICT-tools ontwikkeld die
inzicht geven in het bootgebruik en in
de zogeheten overall boat efficiency.
Aan de hand van de ervaringen die we
met het vessel sharing concept hebben
opgedaan en de data die we vanuit
onze ICT-systemen krijgen, kunnen wij
de aanbevelingen doen om alles logistiek
nog beter in te richten. Verder kunnen
we door zaken te optimaliseren met
minder toe en wordt zo ook op de
kosten bespaard."
Exportkennis
De in Den Helder opgedane kennis en
ervaring is pas nog voor een belangrijk
deel in Qatar toegepast. "Wij hebben
daar onlangs een jaar lang een project
voor een grote oliemaatschappij
uitgevoerd. Dit betrof voornamelijk

het plannen van alle scheepsbewegingen
in een groot offshore veld, waar we ook
onze ICT-mogelijkheden voor hebben
benut. Eerst hebben we een
consultancyopdracht uitgevoerd en
op 1 september jongstleden zijn we
daadwerkelijk met de planning van start
gegaan. Men dacht zelf in totaal zo'n
11 schepen nodig te hebben, maar wij
hebben laten zien dat het ook met
7 schepen kan. En dat gaan we nu
ook in de praktijk aantonen."
Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt
aan vessel sharing gedaan, maar
op een iets andere manier dan in
Nederland. Wel gebeurt dit eveneens
onder de vlag van Peterson. Ron van
der Laan vervolgt: "Bij al onze
activiteiten streven we naar fourth
party logistics(4-PL). Beschouw het
maar als een expeditiebedrijf waar
vracht die offshore moet, kan worden
aangemeld. Peterson gaat dan als
ketenregisseur op zoek naar andere
operators die op dezelfde route varen
en geeft vervolgens de aangemelde
vracht mee op een gedeelde afvaart.
Dat werkt dus iets anders dan hier in
Den Helder. Dit jaar gaan we overigens
wel de implementatie van het vessel
sharing concept vanuit de offshore
haven in Great Yarmouth onderzoeken."

Supplybase services
Niet alleen voor het vessel sharing
concept, maar ook voor de kennis en
ervaring ten aanzien van het opzetten
en managen van een supplybase
bestaat grote belangstelling vanuit het
buitenland. "Op 1 januari 2014 hebben
we Peterson Integrated Logistics
Trinidad & Tobago opgericht.
De bedoeling is om daar, net als in
Den Helder, een gedeelde supplybase
ofwel shared supplybase services op te
zetten en de goederenstromen voor
meerdere operators te bundelen.
Vanaf 1 april van dit jaar zijn we ook
op Malta gevestigd om van daaruit
diensten te verlenen aan de offshoreindustrie in de Middellandse Zee.
Verder hebben we onlangs nog een
onderzoek uitgevoerd om in Adelaide
in Australië een supplybase voor een
toekomstig project te gaan opzetten.
En in India hebben we ingeschreven
op twee tenders voor het managen
van een supplybase. De markt daar
is heel anders dan in Nederland
aangezien deze markt nog minder
ver ontwikkeld is. Daar zal eerst aan
supplybase optimalisation moeten
worden gedaan voordat de volgende
stap naar bijvoorbeeld vessel sharing
kan worden gezet. Maar we zien
daar wel enorme kansen."
5 / 2014
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DEN HELDER

Het vessel sharing concept met de bevoorraders van de SNS Pool is uniek in de wereld (foto: PAS Publicaties).

Platformontmanteling
De afgelopen jaren heeft Peterson veel
ervaring opgedaan in het segment van
platformontmanteling. Op de basis van
Peterson in Lerwick op de Shetland
Eilanden is ondertussen al een hele reeks
platformen ontmanteld. Ron van der
Laan: "Met name in het ontmantelen van
grotere platformen hebben we inmiddels
veel ervaring opgedaan. We willen dit
werk echter op meerdere plaatsen rond
de zuidelijke Noordzee gaan doen.
Zowel in het Verenigd Koninkrijk als
in Nederland zijn we reeds in een
vergevorderd stadium om speciaal
voor dit werk een walbasis op te
zetten en hiervoor lopen reeds
vergunningstrajecten. Ons doel is om
alles in de loop van 2015 op de rails te
hebben, zodat we direct aan de slag
kunnen. Wij investeren hiermee nu al
in de toekomst. De eerste jaren zal er
uit die sector nog niet veel werk komen,
maar op termijn komt die markt zeker los
en dan willen wij er klaar voor zijn." Op
de vraag of Den Helder kans maakt voor
zo'n ontmantelingslocatie, antwoordt de
Regional Director: "Den Helder moet hier
een duidelijke visie voor ontwikkelen. In
IJmuiden lijken de zaken momenteel wat
slagvaardiger aangepakt te worden."
De praktijk stelt Ron van der Laan in
het gelijk aangezien zich in IJmuiden de
afgelopen jaren een hele reeks nieuwe
offshorebedrijven heeft gevestigd en
de teller in Den Helder nagenoeg op
nul acquisities is blijven staan.
22
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Stappen zetten
"Overigens zien wij wel mogelijkheden
voor Den Helder, maar het kost helaas
vaak veel moeite om hier iets van de
grond te krijgen. Zo zijn we al geruime
tijd bezig om een zogeheten gantry
check op te zetten. Hiermee kan elke
vracht die per truck binnenkomt worden
gecontroleerd. Het betreft dus in feite
een pre-shipment inspectie. Wij spelen
hiermee in op een speerpunt en wens
van de olie- en gasindustrie om de
veiligheid verder te verhogen door
het aantal incidenten met vallende
voorwerpen te elimineren. Hiervoor
willen wij een inrichting maken
waarlangs een vrachtauto rijdt om te
worden geïnspecteerd. Bij goedkeuring
wordt de betrokken lading naar de
haven gebracht en direct op een schip
geladen. Bijkomend voordeel is dat
bij gebruik van die gantry ook het
vrachtverkeer, dat nu nog soms
filevorming oplevert, beter kan worden
gereguleerd. Dit zorgt weer voor een
veiligere verkeerssituatie in het
havengebied. Ook met dit project
merken we dat in Den Helder de
publiekprivate samenwerking beter kan.
Als havenbedrijf moet je stappen durven
nemen, want de mogelijkheden zijn er.
Vlakbij onze supplybase ligt een
braakliggend stuk terrein waar van
alles kan worden gedaan. Hier liggen
mogelijkheden waarmee de Port of Den
Helder, Defensie en de havenbedrijven
gezamenlijk aan de slag moeten om

aantrekkelijk te blijven voor de olieen gasindustrie en de haven verder
te ontwikkelen.
Windactiviteiten
Onlangs heeft Peterson samen met ATO
Sustainable Business Engineers en Asset
Management Control Tools & Training
het bedrijf Wind Energy Link (WE-Link)
opgericht. "Onshore windenergie
opwekken is duur, maar offshore is dit
nog veel duurder. Om dit laatste toch
betaalbaar te houden, is ons doel de
stappen die we nu maken aan het einde
van de levensgeschiedenis van de olieen gasindustrie offshore, zoals gedeelde
supplybase operations en vessel sharing,
in de windenergiesector meteen in het
begin zetten. Hiervoor ontwikkelt WELink tools om allerlei zaken te kunnen
analyseren en een maintenance
planning te kunnen genereren.
Kortom, onze visie is het opwekken
van windenergie offshore net zo
aantrekkelijk te maken als onshore.
Hierbij richten wij ons niet op de bouw
van windturbineparken, maar wel op
daaropvolgende zaken als management
en onderhoud."
Over de kansen voor Nederlandse havens
in de windenergiesector zegt de Regional
Director: "Eemshaven en Vlissingen zijn
onbetwist de twee grote havens voor
de aanleg van windturbineparken.
Misschien dat er nog kansen liggen
voor Den Helder of IJmuiden als het
gaat om de aanleg van kleinere parken”.

DEN HELDER

Onderscheid
De Regional Director ziet uitbreiding van
de eigen activiteiten richting schiereiland
Harssens veel meer zitten. "Voor Peterson
is het belangrijk dat wij in die richting
kunnen uitbreiden. Dit genereert ruimte
voor de toekomst. Het zal wel een
investering vergen, maar we kunnen
dan wel het onderscheid maken."
Onderscheid wordt sinds kort al
gemaakt met een nieuwe ICT-tool,
genaamd E-Cargo. "Dit is opnieuw
een stap in de richting een zogeheten
paperless office. Bij het laden van
schepen hoeven op papier geen lijstjes
meer te worden ingevuld. Men krijgt
zodra de kraan een unit hijst up-to-date
informatie op een iPad over het gewicht
en de locatie. Een klant kan, als hij in het
systeem kijkt, via E-Cargo precies zien
waar zijn container zich op dat moment
bevindt. En volgend jaar volgt ook nog
de introductie van een transport request
tool en E-Warehouse, onderdeel van
een groter pakket genaamd E-Logistics.

Hiermee kan straks lading vanaf de HUB
worden gevolgd tot het moment dat
deze bij een platform is afgeleverd.
Voor ons is E-Logistics een belangrijke
investering, het past in onze visie dat
alles transparant moet zijn en dat je
continu dient te weten wat er met je
lading gebeurt. Daarnaast wil je in
deze veranderende tijden 24/7 toegang
hebben tot de data waar je je op dat
moment ook bevindt."
Een eerdere, geslaagde innovatie betrof
een veiliger type offshore transporttank
voor chemicaliën als methanol, glycol en
helikopterbrandstof. Dit type tank is
geheel in eigen beheer door Peterson
ontwikkeld. "Na de presentatie van het
prototype hebben we in eerste instantie
een serie van twintig tanks laten bouwen.
Dit jaar hebben we er nog eens twintig
besteld en de belangstelling is zo groot
dat er nog tien bij komen. Dit type tank
is uniek in de wereld." (Red.: zie hiervoor
ook Offshore Visie 2012 nr 2).

Walk-to-Work (W2W)
Het jongste nieuws uit de koker van
Peterson is de rol die Peterson vanaf
april volgend jaar als agent voor het
gloednieuwe W2W schip Kroonborg van
Wagenborg gaat spelen. "Dit vaartuig
gaat voor NAM/Shell op de zuidelijke
Noordzee opereren, met Den Helder als
uitvalsbasis. Naast agent gaan we ook
alle ladingstromen combineren en allerlei
zaken plannen ten aanzien van lading,
bemanningen en passagiers. Alle takken
waar Peterson zich mee bezighoudt,
zullen hierbij een rol spelen, terwijl
Peterson Supply voor de algehele
coördinatie zal zorgdragen." Als laatste
wijst Ron van der Laan nog op de
activiteiten van Peterson's Air Logistics
Centre (ALC) op Den Helder Airport.
Hier wordt net als bij de bevoorraders ook
met helikopters ruimte (lees zitplaatsen)
met elkaar gedeeld. "Wij zijn in het
Midden-Oosten al bezig met het promoten
van dit concept en we zien kansen om
dit ook wereldwijd uit te rollen."

Measuring and
monitoring skills
and systems
Independent engineering company with
expertise in the following fields:

Techno Fysica bv

Aalborg 5
2993 LP BARENDRECHT
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)180 620211
Fax +31 (0)180 620705
info@technofysica.nl
www.technofysica.nl

• Troubleshooting on mechanical equipment and
installations by means of multiple technical disciplines.
• Design, manufacturing, installation and calibration of
high-end, custom made load cells and load monitoring
equipment, which excel in reliability and accuracy.

www.technofysica.nl

MODULAIR
EMCÉ en IHC Hydrohammer met wateraangedreven heihamers naar OE 2014

Milieuverantwoord
heien met
water

EMCÉ Winches levert al bijna 20 jaar lieren aan onder andere IHC Hydrohammer.

Jaarlijks voert IHC Hydrohammer tientallen projecten uit op de wereldmarkt, waarbij hun gepatenteerde Hydrohammer
centraal staat. De Hydrohammer wordt onder andere toegepast voor het slaan van heipalen op open zee ten behoeve
van de fundering van windmolens. Afhankelijk van het project kan de slagenergie variëren van 30 tot 2500 kJoule.
Hoewel deze heihamers van oudsher hydraulisch worden aangedreven, is één van de nieuwste ontwikkelingen een
wateraangedreven uitvoering. Om de enorme slangenpakketten van deze heihamers te hanteren ontwikkelt en
bouwt EMCÉ Winches al jarenlang klantspecifieke lieren voor deze toepassing. Sinds kort worden al deze lieren
met DNV-keur standaard voorzien van een wateraansluiting.
“De grootste tot nu toe door IHC
Hydrohammer gebouwde, op zoet en
zout water werkende, heihamer heeft
een slagenergie van 500 kJoule,” zo
vertelt Arjan van Gemerden enthousiast.
“In onze wereld is dit een flinke stap
voorwaarts, zeker met het oog op een
duurzamere toekomst en dus het behoud
van flora en fauna in de wereldzeeën.
Elke heihamer staat in verbinding met
een enorm slangenpakket, bestaande
uit meerdere aan elkaar gekoppelde
meterslange slangen (lees: een
persluchtslang, een hydraulische slang
of waterslang, een trekontlasting en
een besturingskabel). Om al deze slangen
en kabels eenvoudiger op de elders
opgesteld staande liertrommels van
EMCÉ te kunnen spoelen worden ze
samengevoegd in bundels. Van Gemerden:
“Een gemiddelde bundel heeft al snel
een diameter van zo’n 150 tot 450 mm.
De trekontlasting is altijd volledig
geïntegreerd omdat zo’n slangbundel
over het algemeen een behoorlijk gewicht
heeft. Zo kan het totaalgewicht van
een complete lier met slangenbundel
uiteenlopen van 6 tot 100 ton.”
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Offshore
Per project worden steeds wisselende
eisen gesteld aan de heihamers die
ingezet worden. Om heipalen met
grotere diameters te kunnen plaatsen,
bijvoorbeeld voor de fundering van
windmolens op open zee, is ondanks
een geringe waterdiepte altijd een
heihamer nodig met een slaggewicht
van enkele honderden tonnen. Dit in
tegenstelling tot bij olie- en gaswinning.
Hoewel dan gewerkt wordt op grotere
waterdieptes (tot 2.000 m), hebben de
te plaatsen palen veelal een kleinere
diameter en dus kan worden volstaan
met een kleiner type heihamer. IHC
Hydrohammer is gespecialiseerd in het
ontwikkelen, bouwen, verkopen en/of
verhuren van deze heihamers. Jaarlijks
worden in Kinderdijk tientallen nieuwe
heihamers gebouwd voor uiteenlopende
projecten. Gerrit Jan Gerritsen,
Sales Engineer bij EMCÉ Winches:
“Afhankelijk van het type project
worden deze heihamers, al dan niet
ingezet in combinatie met twee lieren
van EMCÉ Winches. De ene lier is
bedoeld voor het op- en afspoelen

van de slangenbundel en de andere voor
de besturingskabel. Op deze wijze staat
de lier in verbinding met de heihamer.”
Ontwikkelingen
“EMCÉ Winches levert al bijna 20 jaar
lieren aan onder andere IHC
Hydrohammer. In vergelijking met
toen is er echter veel veranderd.
Denk maar eens aan de steeds
strengere regelgeving op het gebied van
transportveiligheid en de aangescherpte
veiligheidregels met betrekking tot het
hijsen en verplaatsen van de units.
En niet alleen de regelgeving is aan
verandering onderhevig geweest de
laatste jaren. Ook ergonomisch en
technologisch gezien zijn er in de loop
der tijd veel verbeteringen doorgevoerd.
De hedendaagse, ergonomisch
vormgegeven lieren zijn daar een
prachtig voorbeeld van. Kijk maar
eens naar de bedieningsmogelijkheden.
Niet alleen is de bediening
tegenwoordig veel eenvoudiger
geworden, ook is het mogelijk om de
lieren op afstand te bedienen vanaf een
veiligere en beter verlichte werkplek.

MODULAIR

Belangrijk bij de ontwikkeling van bovengenoemde lieren is dat ze breed inzetbaar moeten zijn.

Gerritsen vertelt: “Met andere woorden,
de lieren zijn eigenlijk vanaf het
allereerste moment dat ze op de markt
kwamen steeds verder doorontwikkeld in
nauwe samenwerking met de engineers
van klanten. Eén van de nieuwste
technologische ontwikkelingen is
dat de EMCÉ-lieren af fabriek
voortaan standaard voorzien zijn
van aansluitmogelijkheden voor
wateraangedreven hamers. Zo zijn
de lieren voortaan uitgerust met een
speciaal hiervoor ontwikkelde afsluiter,
draaidoorvoer en RVS leidingwerk.
Zodra dus definitief de omschakeling
wordt gemaakt van een hydraulische
aandrijving naar een duurzamere,
wateraangedreven uitvoering, dan
zijn de lieren van EMCÉ hier reeds
op voorbereid.”
Modulair concept
Gerritsen: “Belangrijk bij de ontwikkeling
van bovengenoemde lieren is dat ze
breed inzetbaar moeten zijn. Als EMCÉ
hebben we daarom in de loop der jaren
vier verschillende modellen ontwikkeld.
Elke lier bestaat uit een liertrommel,
met een capaciteit variërend van 7 tot
40 m3, en een voorloopschijf voor het
zo efficiënt mogelijk opspoelen van
de slangenbundel. De kleinere lieren
uit het programma worden
elektromechanisch aangedreven,
de middelgrote lieren elektro-hydraulisch
en de grotere lieren dieselhydraulisch.
Om het koppel gelijkmatig op de
liertrommel te kunnen overbrengen
zijn alle individuele aandrijvingen op
een tandkrans samengebouwd.
De kruisas van de voorloopschijf is
zodanig ontworpen dat deze is
berekend op de meest gangbare
slangenbundeldiameters.

Verder heeft elk model een geïntegreerde
PLC-besturing en zijn de elektromotoren
frequentiegeregeld. Zodra de diameter
van de slangenbundel in de besturing
is ingegeven, wordt volautomatisch
het juiste spoelproces gegenereerd.
De snelheid waarmee de bundel kan
worden op- en afgespoeld is traploos
regelbaar van 0 tot 20 meter p/min.
Enerzijds omdat deze breed inzetbaar
moet zijn en anderzijds omdat deze
gecombineerd moet kunnen worden
met verschillende kranen op
verschillende typen schepen.
De heihamer, het aggregaat en de
grotere lieren kunnen naast lokale
bediening, ook worden bestuurd vanuit
een bemande besturingscontainer aan
boord. De kleinere lieren worden lokaal
handmatig bediend door een operator.”

Veiligheid
De hierboven beschreven EMCÉ lieren
zijn qua veiligheid en bedieningsgemak
in de loop der jaren steeds verder
geoptimaliseerd. Op basis van een
uitvoerige risico-inventarisatie zijn
daarom de bewegende delen in de
constructie zoveel mogelijk afgeschermd.
De lieren voldoen aan de geldende
machinerichtlijnen DNV 2.7-1 en DNV
2.7-3 (lees: EN 12079), zodat ze offshore
verladen mogen worden van schip op
schip. Elke opgestelde lier is gekoppeld
aan een hydraulisch aggregaat op het
dek. Het offshore frame is zodanig
ontworpen dat de slangen die van de
lieren naar de aggregaten gaan voortaan
aan de buitenzijde van het, deels buiten
boord opgestelde, offshore frame
kunnen worden aangesloten.
De monteurs hoeven derhalve niet
meer zoals voorheen, in de lieren te
klimmen om de aansluiting te realiseren.
De nieuwe methode is niet alleen veel
efficiënter, maar ook veel veiliger.
Breed inzetbaar
Van Gemerden: “Dankzij de opgebouwde
ervaring in de afgelopen decennia en
de nauwe samenwerking met EMCÉ
hebben we inmiddels een uitgebreide,
gestandaardiseerde range lieren met
DNV-keur en wateraansluiting in onze
verhuurvloot. Lieren die niet alleen
breed inzetbaar zijn, maar ook mondiaal
geaccepteerd worden. We hoeven dus
niet meer bij elk project na te denken
over het feit of de lieren die meegeleverd
worden, wel akkoord bevonden worden
ter plaatse. Het is administratief
en procedureel dus aanmerkelijk
eenvoudiger geworden en
natuurlijk duurzamer.”

EMCÉ lier aan boord van de Saipem 7000.
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Iv-Oil & Gas ontving opdracht van Centrica Energy

Modificatie van
het Grove Platform

Iv-Oil & Gas ontving van Centrica
Energy de opdracht om enkele
proceswijzigingen uit te voeren op
het bestaande Grove Platform. Het
onderste dek van het dekhuis is met
een balkrooster uitgebreid, waarop
een Proppant Removal Package en
een dubbele Diesel Generator Skid
zijn geplaatst. Deze onderdelen
zijn succesvol geïnstalleerd op
3 december 2013. De nieuwe
Diesel Tank is begin maart 2014
geïnstalleerd op de andere zijde
van het platform.
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Het Grove gasveld ligt in het zuidelijke
gedeelte van het Engelse plat in de
Noordzee, ongeveer 120 kilometer uit
de Engelse kust, dicht bij de scheidslijn
met het Nederlandse deel van het
continentale plat. Centrica Production
Nederland wint het gas uit de Ketch
formatie die in het geologisch tijdvak
Carboon zit. Dit reservoir, gelegen in
blok 49/10a van de Noordzee, is
gefragmenteerd in zes delen en daardoor
komt er zand mee met de gasstroom.
Het platform staat in 39,4 meter
waterdiepte.
Onbemand
Het Grove gasveld werd ontdekt in 1971.
De eerste gasproductie vond plaats in de
zomer van 2007. Het huidige Grove
Platform is als Camelot platform elders
geïnstalleerd geweest en na verwijdering
én een grondige verbouwing bij
Hollandia, door Newfield Development in
blok 49 opnieuw geplaatst. De installatie
werd door Venture geëxploiteerd en later

aangekocht. Inmiddels is Venture
opgegaan in Centrica Energy.
Het Grove Platform is gekwalificeerd als
onbemand opererende installatie. Het
gas wordt via een stalen pijpleiding met
een diameter van tien inch geëxporteerd
naar het Markham J6A Platform.
Het gas wordt na afscheiding van
vloeistof en Fiscal Metering via een
pijpleiding geëxporteerd naar de
aanlanding bij Den Helder voor verdere
conditionering aan de Gasunie-eisen.
3D-Laserscanning
Aan het begin van het project werd
duidelijk dat mede door de wisseling van
eigenaar van de concessie, de as-built
tekeningen van het Grove Platform niet
meer actueel waren. Daarom heeft
Iv-Oil & Gas in samenwerking met de
specialisten van het zusterbedrijf Iv-Infra
een 3D-laserscan van het complete
platform uitgevoerd. Hiermee had
Iv-Oil & Gas de beschikking over een
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nauwkeurig 3D model om vanuit te
kunnen gaan bij de ontwerptekeningen
en berekeningen voor de verschillende
modificaties op het Grove Platform.
Stroomvoorziening
Op basis van de geschatte
energiebehoefte, was bij de installatie
in 2006 gekozen voor een duurzaam
systeem van windturbines en
zonnepanelen. Door de geplande
modificaties werd de vraag groter dan
het bestaande duurzame systeem kon
leveren. Voor uitbreiding van
windturbines en zonnepanelen was geen
ruimte en daarom vroeg Centrica aan
Iv-Oil & Gas een andere vorm van
energieopwekking met een hoge
beschikbaarheid te adviseren.
Op basis van een voorstudie adviseerde
Iv-Oil & Gas een dubbele Diesel
Generator Package die geschikt is voor
gebruik op offshore platformen (elk
100%, 32 kW). Het pakket was geschikt
voor een enkel-lift plug & play installatie.
Na de voorstudie, gunde Centrica Iv-Oil &
Gas ook de opdracht voor het definitief
ontwerp en de bouwbegeleiding van het
Package, inclusief de aanpassingen op
het platform voor het brandstof systeem
en de aanpassing van de elektrische
installatie naar 400 Volt.
Proppant Package
Omdat één van de gasproducerende
putten niet meer aan de verwachte
productie voldeed, besloot Centrica deze
put te renoveren middels een Plug en
Sidetrack boring. Vanuit de Sidetrack
wordt een horizontale boring in de
bestaande formatie gemaakt, gevolgd
door zogenoemd Fracturing. Bij het
Fracturing proces, wordt de put onder
een hoge druk gezet, waardoor er
scheurtjes ontstaan in de wanden van

de put. Kleine keramische kogeltjes,
proppants genoemd, worden in de put
ingebracht om zich tussen de ontstane
scheurtjes te nestelen en zo te zorgen dat
de scheurtjes open blijven staan als de
druk op de put minder wordt. Zodoende
wordt er ruimte gecreëerd om het gas
makkelijker uit het gesteente te
bevrijden. In de eerste fase van de
productie komt er dan wat zand en
proppant mee met het gas, wat zorgt
voor extra slijtage in het pijpwerk op het
platform, de export pijpleiding en
bedieningskleppen. Daarom is er bij
toepassing van proppant een voorziening
nodig om de korreltjes af te scheiden
voor het gas het productieproces in gaat.
In maart 2012 begonnen
processpecialisten van Centrica en Iv-Oil
en Gas gezamenlijk aan de evaluatie van
Proppant Removal Units, systemen voor
het verwijderen van proppant uit de
gasstroom. De uitkomst van deze
evaluatie was dat de cycloonseparator
als meest veelbelovende oplossing werd
gezien. Deze cycloonseparator maakt
gebruik van zwaartekracht en
middelpuntvliedende kracht door de
snelheid van het gas in een
cilinderbeweging om de proppantdeeltjes
te scheiden van het gas.
De cycloonseparator wordt direct na de
X-mas tree in de hogedruk gasleiding
geplaatst: de afgescheiden deeltjes vallen
omlaag in het accumulatorvat onder het
cycloonvat. Raakt de accumulator
vol, dan moet het cycloonvat van het
accumulatorvat gescheiden worden door
middel van een Double Block & Bleed
valve. Vervolgens worden de deeltjes
met behulp van water uitgespoeld naar
een verzameltank. Dit vindt plaats
onder atmosferische druk.
Vergelijkbare installaties op andere

platformen maken gebruik van
verschillende vaten voor de wateropslag
en de verzameling van deeltjes. Iv-Oil &
Gas heeft een oplossing bedacht,
waardoor deze vaten gecombineerd
worden, wat ruimte bespaart en de unit
compacter maakt. De separator, de
accumulator, het waterspoelsysteem, de
verzameltank en bijbehorend leidingwerk
worden in één compacte unit gebouwd
op een grondvlak van vier bij vier meter,
waardoor één hijsoperatie tijdens de
installatie voldoende is.
Deck uitbreiding
Het Grove Platform is een relatief
compact platform, dat geen vrije
dekruimte meer over heeft om zowel
een Proppant Removal Unit als een
Diesel Generator Unit te kunnen
installeren. In de draagconstructie van
Grove bleken geen sterke vakwerk
frames voor te komen, waaraan de units
afgehangen konden worden, zoals dat
regelmatig toegepast wordt in de
offshore industrie. Daarom koos Iv-Oil &
Gas voor een uitbreiding van acht bij vier
meter van het onderste dek, uitkragend
aan de westzijde en afgetuid aan het
topdek om de doorbuiging van de
uitkraging te beperken.
Deze oplossing was eenvoudig te
installeren. De uitbreiding werd tegen
vooraf aangelaste verbindingsplaten
gebout en de tui-staaf met een positieve
zeeg vastgezet. Vervolgens werd de
gefixeerde verbinding met de
verbindingsplaten scharnierend gemaakt
om geen extra, uitkragend moment in de
bestaande dekbalken te introduceren.
Hierop konden de nieuwe Proppant
Removal Skid en de nieuwe Diesel
Generator direct ingehesen en geplaatst
worden. Door zoveel mogelijk gebruik te
maken van bout- en klikverbindingen,
5 / 2014
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Item

Dimensie

Permanent gewicht

Operationeel gewicht

Existing Topside		
Deck Extension
8 x 4 m (l x b)
Diesel Generator
4 x 3 x 3 m (l x b x h)
Proppant Removal Package
4 x 3 x 7 m (l x b x h)
Diesel Tank
3 x 3 x 3 m (l x b x h)

530 T
15 T
12 T
28 T
7T

620 T
15 T
13 T
32 T
28 T

kon de installatietijd beperkt blijven en
door de modulaire constructie bleven de
hijsgewichten onder de 32 ton. Deze 32
ton limiet maakte het mogelijk al het
hijswerk met de boordkraan van de
Drilling Jack-Up in minder dan 48 uur uit
te voeren, wat het invaren, afmeren en
uitvaren van een kraanschip of bok
overbodig maakte. In totaal is netto 62
ton (88 ton operationeel) toegevoegd
aan de topside van circa 530 ton.
Technische uitdagingen
Iv-Oil & Gas kreeg in de
modificatieprojecten voor het Grove
Platform met verschillende technische
uitdagingen te maken. Zo moest er een
procesinstallatie met bijbehorende
hogedrukpijpleidingen geplaatst worden
op een compact platform, in vol bedrijf.
Omdat het platform zo compact is, bleef
er weinig ruimte over om flexibiliteit in
de pijpleidingen te creëren, die nodig is
om de spanningen tussen de X-mas tree
naar de nieuwe Proppant Package
binnen aanvaardbare limieten te houden.
Een andere uitdaging was om het totale
gewicht van de dekuitbreiding plus de
nieuwe modules beperkt te houden,
28
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zodat de maximale draagkracht van de
funderingspalen, de jacket onderbouw
en de bovenbouwconstructie niet
overschreden zouden worden. Vooral
voor de Structural afdeling van Iv-Oil &
Gas was de uitdaging groot. Zij moesten
een relatief grote uitbreiding ontwerpen
die binnen de grenzen van het
hijsgewicht, de beschikbare installatietijd
en het draagvermogen van het platform
zou blijven. Daarbij waren er de
beperkingen van een installatie die vol
in bedrijf bleef, zoals veiligheidsaspecten
en hazardous area limieten. Ook moest
rekening gehouden worden met
infrastructurele beperkingen, zoals het
vrijhouden van de aanvliegroute voor
de helikopter en de onderzeese
pijpleidingen.
Diesel Tank
Voor de noodstroomvoorziening
beschikte Grove over een kleine Diesel
Generator met een brandstoftank van
3 m3. Voor de nieuwe Diesel Generators
is die capaciteit net genoeg voor tien
dagen normaal verbruik. Om de
bevoorradingskosten (OPEX), a raison
van een boottrip en invliegen van
bedienend personeel, niet te laten

toenemen zou een opslagtank van
30 m3 nodig zijn. In een voorstudie is
hiervoor een geschikte plaats gevonden
onder het helikopterdek naast de
reddingsboot.
Installatie
Tot tevredenheid van Iv-Oil & Gas kan
gemeld worden, dat de deck-extensie
compleet met de Proppant Removal Unit
en de Diesel Generator Module succesvol
zijn geïnstalleerd op 3 december 2013.
Ook de installatie van de nieuwe Diesel
Tank is inmiddels voltooid.
Dankzij de nauwe samenwerking tussen
het projectteam van Centrica Energy,
bouw en installatie contractor SEW,
Diesel Generator Package leverancier
Zwart-Techniek en natuurlijk de interne
samenwerking tussen de individuele
projectteam leden van Iv-Oil & Gas is
dit project een succes geworden!
Nico Minekus
Project Engineer, Iv-Oil & Gas
Clement Hofman
Lead Piping Designer, Iv-Oil & Gas
Jacques Barentse
Structural Engineer, Iv-Oil & Gas
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Long term contract
On October 8 Seafox Contractors announced that it has secured a new long term
contract with ONEgas, the combined business unit of Shell UK Exploration &
Production (Shell) and the Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
The contract extends the current cooperation and allows for the upgrade of the
Seafox 4 with customized adjustments. The Jack-up unit will continue to provide
accommodation and hook-up services exclusively for ONEgas in the Southern
North Sea. The successful cooperation between both parties started at the end of
2004 and has now been extended into a new long term commitment of 5 years.

Rutte opent ‘Topstukken’
Minister-president Rutte opende op 1 oktober de tentoonstelling ‘Topstukken’ in
het Maritiem Museum Rotterdam. Hij onthulde het model van het 850 miljoen dollar
kostende hightech offshore schip Aegir samen met de bouwer van het schip Joop
Roodenburg, reder Pieter Heerema van Heerema Marine Contractors en algemeen
directeur Frits Loomeijer van het Maritiem Museum. Rutte: “De topstukken in deze
tentoonstelling zijn iconen van ons maritiem verleden en daarmee ook voor de
toekomst.”
Met deze expositie schudt het museum de Rotterdamse bescheidenheid voorgoed
van zich af en toont vijfentwintig topstukken uit zijn eeuwenoude collectie.
Een verzameling die volgens experts behoort tot de absolute top van de wereld.

Offshore drilling
near Cyprus
On September 25 the Saipem 10000
drillship has reached Cypriot waters,
where it will begin drilling operations
on behalf of Eni/KOGAS joint
venture. The country’s energy
minister Yiorgos Lakkotrypis stayed
on board until the drill bit reaches
the seabed, marking the start of
the drilling operations.
Eni last year signed Exploration and
Production Sharing Contracts with
Cyprus, for Blocks 2, 3 and 9 located
in the Cypriot deep offshore portion
of the Levantine basin, which
encompass an area of around 12,530
square kilometres, thus marking the
entry of Eni in the country.
The drillship is currently deployed
at the Block 9, where it will spud
the Onasagoras prospect, hoping
to strike natural gas. Results are
expected in about 80 days.

Genset for
platform
E17a-A
DBR Generatorsets is on course
to complete construction of a gas
engine driven generator set for
GDF SUEZ E&P Nederland B.V. in
time for installation on the E17a-A
platform at the end of the year.
Due to space restrictions on the
existing platform, DBR is fabricating
a custom engineered generator set.
“We are using a modified design
to deal with the lack of space on
the platform,” said DBR Sales
Manager Henri Hafkamp.
“By placing the air cooling unit
outside the engine room and
reducing heavy components
to a minimum we have come up
with an efficient design that meets
our client’s requirements.”

Bij de tentoonstelling 'Topstukken' verschijnt een boek met gelijknamige titel.
De premier ontving het eerste exemplaar.
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At their in-house production
facilities, DBR is engineering this
generator set within a single instead
of the usual double frame due
to the limited space involved.
Consequently, the construction
uses more robust components to
reduce the subsequent risks of
vibrations and guarantee DBR’s
usual high offshore standards.

TRENCHING
Ahead of schedule
Reef Subsea brought the L5 Pipeline
project, located 96 kilometres off the
coast of The Netherlands, to a close in
May 2014, deploying its state-of-the-art
Q1000 Jet Trencher from the Reef
Despina Construction Support Vessel.
Operating in water depths of up to 42
metres, Reef Subsea delivered the project
ahead of the planned completion date,
demonstrating the company’s ability to
reliably offer safe, flexible and efficient
project solutions.
Bøyla
The Bøyla Development Project, awarded
to Reef Subsea in quarter-three of 2013,
will be brought to a close at the
beginning of September 2014.The
Q1000 Jet Trencher and Reef Despina
were also utilised on the Bøyla project,
along with a team of experienced
operators, to conduct trenching
services 225 kilometres West of
Stavanger, Norway, at a water depth
of up to 120 metres.
Q1000
An industry-leading jet trenching
ROV, the Q1000 embraces the latest
technologies in jet trenching and ROV
design. The Q1000 is capable of
trenching pipelines, umbilicals and
submarine cables up to three metres
depth, with 750kW of total installed
power and 700kW of variable
jetting power.

Reef Subsea
safely delivers
two key projects
Reef Subsea, based in Bergen, Aberdeen and Stockton-on-Tees,
has safely and successfully concluded the L5 Sierra Pipeline and
Bøyla development projects, both delivered ahead of the
schedule set by their respective clients.

Foto
The Q1000 Jet Trencher.
Foto
The Reef Despina.

Technip
Reef Subsea also provided all associated
engineering, procedures and project
management necessary to complete
the trenching workscope. Oddbjørn
Nupen, Project Director for Technip
Norway, said: “For trenching of the
Umbilicals on the Bøyla Project, Technip
Norway selected Reef Subsea with the
Reef Despina and Q1000 Jet Trencher
for the work. The operation met all
expectations, including technical
capability, reliability and QHSE
expectations. The work was performed
in less time than scheduled. The
trenching of approximately 28
kilometres of umbilicals proved
to be most satisfactory.”

The Q1000 Jet Trencher.

Anthony Michelin, Project Director at
Reef Subsea, commented: “As forecast
at the beginning of each project, the
team and equipment have worked
exceptionally hard to deliver the top
level results expected by our clients.
We’ve demonstrated that we can react
efficiently and effectively to the
requirements of our clients and
that we can use our versatility to
deliver tailored solutions.”

The Reef Despina.
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LASOPLEIDINGEN
EQIN Opleidingen: nieuwe naam, zelfde mensen

‘Never change
a winning team’
EQIN Opleidingen. Wellicht denkt
u nu: nooit van die naam gehoord,
zeker een nieuwkomer op de
markt. Het tegendeel is waar.
Na zich jarenlang als WTT
Lasopleidingen op de markt te
hebben gemanifesteerd, is het
bedrijf per 1 juni van dit jaar
omgedoopt in EQIN Opleidingen.
Teneinde een sterkere propositie
naar de toekomst te
bewerkstelligen heeft EQIN
besloten om de drie
dochterondernemingen 2Rent
(industriële verhuur), Interlas
(verkoop las-, stroom, lucht- en
lichtmaterialen) en WTT
Lasopleidingen voortaan onder
één naam EQIN naar buiten te
laten treden. De naam staat voor
EQuipment INtelligence en het is
juist de combinatie van de drie
disciplines die het ‘nieuwe’ bedrijf
uniek maakt. EQIN richt zich op
project en equipment solutions
met daarnaast het verbeteren
van kennis en vaardigheden
van technische vakmensen
door middel van technische
opleidingen en certificatie.
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Ter ondersteuning van de
introductiecampagne van EQIN
Opleidingen is Offshore Visie uitgenodigd
om in Rotterdam-Botlek een kijkje te
komen nemen op de moderne
opleidingslokatie voor praktische en
theoretische cursussen op het gebied
van TIG Lassen, MIG/MAG Lassen,
Autogeen Lassen, Elektroden Lassen
en pijpbewerken. Alle lokalen en
praktijkruimtes zijn volledig afgestemd
op de huidige technologie. EQIN
Opleidingen, erkend door het Nederlands
Instituut voor Lastechniek, is hierdoor
in de gelegenheid de markt een
opleidingenpakket aan te bieden dat
gekenmerkt wordt door haar breedte
en diepte. Van lastechnische
basisopleidingen (van niveau 1 voor
beginners tot niveau 4 voor volleerd
lasser), via inspectie en lascoördinatie
opleidingen tot en met de post-HBO
opleiding IWE/LPI, gecombineerd met
metaalkunde. Naast de opleidingen
heeft EQIN Opleidingen een eigen
examenorganisatie, te weten i-Cert.
Hierin vallen alle activiteiten op
het gebied van persoons- en
bedrijfscertificatie binnen de lastechniek.
Aan tafel zitten General Manager Imre
Németh en senior Lastechnisch
Consultant Frank Smit. Voorheen in
dezelfde functies werkzaam bij WTT
Lasopleidingen, nu bij EQIN Opleidingen.
Toonaangevend
“De introductie van een nieuwe naam
plus huisstijl is een grote uitdaging,”
begint Imre Németh zijn relaas.
“Ik wil in deze benadrukken dat in het
specifieke geval van EQIN Opleidingen
deze naamsverandering absoluut
geen gevolgen heeft voor het
personeelsbestand, de diensten en
het serviceniveau dat voorheen door
WTT Lasopleidingen werd geboden.
Nogmaals: het is de bedrijfsnaam die
is aangepast. En dat is uiteraard even
wennen voor onze klanten en cursisten.
Maar ons team van 28 medewerkers en
medewerksters, waartoe twee IWE’ers,
twaalf IWT’ers en twee IWS’ers behoren,
zijn op en top gedreven om de naam
EQIN Opleidingen zo snel en zo effectief
mogelijk in de markt te zetten. Ik heb er
daarom een sterk vertrouwen in dat al
onze relaties de naam EQIN snel zullen
opslaan en ons automatisch zullen
associëren met het toonaangevende WTT
Lasopleidingen van voorheen. Die naam
was een begrip in de lastechnische markt
mede dankzij de mensen die er werkten
en de uitdaging is nu om onze relaties te
informeren dat diezelfde mensen er ook
bij EQIN nog altijd bij zijn en dus een
garantie vormen voor de kwaliteit
die men van ons gewend was.

Cursisten tijdens de CSWIP opleiding.

Op onze visitekaartjes staat dus alleen
een andere bedrijfsnaam, EQIN
Opleidingen. Onder het motto ‘Never
change a winning team’ zetten we de
succesvolle lijn als technisch opleider
onder EQIN Opleidingen met hetzelfde
enthousiasme gewoon door.”
Landelijk
EQIN Opleidingen is landelijk actief op
het gebied van technische opleidingen.
Er zijn uitvoeringslocaties in Rotterdam,
Velsen-Noord, Weert en Stein. Daarnaast
is er een samenwerking met verschillende
opleidingsinstituten in binnen- en
buitenland. Zoals bijvoorbeeld het Duitse
GSI-SLV, het Belgische Instituut voor
Lastechniek en het Engelse lasinstituut
TWI. De opleidingen zijn onderverdeeld
in Lastechniek, Pijpenbewerken,

Beroepsopleidingen en Regelgeving. Core
business is uiteraard de lastechniek. Frank
Smit: “Wij leiden mensen op, coachen en
adviseren bedrijven over onder meer het
implementeren van een laskwaliteitsmanagementsysteem. Het gros van onze
cursisten heeft al een baan en komt hier
uit naam van hun werkgever, maar het is
ook mogelijk je als particulier aan te
melden. Ook verzorgen we omscholing
van mensen waarbij de beroepsopleidingen gericht op lassen, pijpfitten en
constructie een belangrijke rol spelen. Een
elektricien die zonder baan zit, kan bij
EQIN Opleidingen omgeschoold en
gecertificeerd worden tot lasser of fitter.
Of lassers die in dienst zijn bij een bedrijf
dat wil overstappen van een elektroden
lasproces naar bijvoorbeeld een
MIG/MAG lasproces met gevulde draad.”
5 / 2014
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Németh, die zelf IWE’er is: “Op het
vlak van pijpenbewerken biedt EQIN
Opleidingen naast een 2-jarige MBO
opleidingen ook kortdurende cursussen
aan. Deze cursussen leiden op van
aankomend-tot topfitter. Afhankelijk
van instroomniveau en ervaring, kan
de juiste cursus worden gekozen. Naast
het daadwerkelijk vervaardigen van pijp,
worden ook cursussen als isometrisch
tekening- en P&ID lezen aangeboden.
Na het vervaardigen van leidingsystemen
worden deze altijd op dichtheid en
sterkte getest. In deze druktesttraining
komen zowel de persvaardigheden
als veilig persen aan bod.”
CSWIP
Specifiek voor de offshore industrie
verzorgt EQIN Opleidingen de CSWIPlasinspectie opleidingen (level 1, 2 en 3).
CSWIP staat voor Certification Scheme
for Personnel. Deze internationaal
erkende opleiding omvat alle
werkzaamheden die belangrijk zijn
bij het uitvoeren van lasinspectie.
Het systeem is opgebouwd uit
verschillende niveaus: Visual Welding
Inspector (Level 1), Welding Inspector
(Level 2), Senior Welding Inspector (Level
3) without radiographic interpretation en
Senior Welding Inspector (Level 3) with
radiographic interpretation. Consultant
Frank Smit, ook IWE’er: “De Senior
Welding Inspector (3.2) heeft als
specifieke extra taak ‘supervising’.
Een 3.2 lasinspecteur beoordeelt niet
alleen visueel de lassen. Maar de
totale lasactiviteiten vallen onder
zijn verantwoordelijkheid, dus ook
de controle op juistheid van alle
lasdocumenten en controle van
apparatuur en lasparameters. Overigens
is de voertaal bij deze cursus Engels.”
Beroepsopleidingen
Jongeren die een beroepsbegeleidende
leerweg willen (in de volksmond BBL
genoemd) of gaan volgen kunnen
terecht bij de Ambachtsschool van EQIN
Opleidingen. De school richt zich op
de ontwikkeling van jonge, talentvolle
medewerkers zowel op het gebied van
techniek als persoonlijkheid. Németh:
“Als WTT Lasopleidingen zijn wij deze
opleiding een aantal jaren geleden
gestart om jonge mensen op te leiden
tot lasser of fitter. We hebben daarvoor
een speciale ruimte ingericht hier in
Rotterdam-Botlek. Jonge mannen en
dames van tussen de 18 en 25 worden
hier klaargestoomd voor een functie in
het bedrijfsleven. Wij hebben vijf fulltime
mensen in de buitendienst lopen die veel
overleggen met klanten die op zoek zijn
naar aanstormende technische talenten.
Aan de hand van de eisen van de klant
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Laskwalificatie verzorgd door i-Cert.

werven en selecteren wij eerst de beste
kandidaten. Dan krijgen zij een intake
test op basis van de achtergrond die
zij hebben, een vaardigheidstest en
tenslotte een attitude assessment.
Op basis van deze drie elementen wordt
gekeken of de kandidaat daadwerkelijk
geschikt is om door de klant te worden
aangenomen. Want voor alle duidelijkheid:
EQIN is geen detacheringsbureau.
Vervolgens verzorgen wij de complete
opleiding die geheel door ons in-house
is ontwikkeld. Ook de coaching en
begeleiding behoort tot onze
verantwoordelijkheid. Wij hanteren
daarbij een rechtvaardig doch streng
regiem en hebben doorlopend overleg
met de klanten om hen te informeren
over de gedrevenheid waarmee hun
nieuwe werknemer of werkneemster
de opleiding volgt en zijn of haar gedrag.
Het is voor de klant van groot belang te
weten dat deze persoon zich naadloos
kan aansluiten in de cultuur van het
bedrijf. Momenteel zijn we, in opdracht
van Metalent, een team van vijf jonge
mannen aan het opleiden tot ‘toplasser’
voor Huisman Equipment in Schiedam.
In nauw overleg met de klant hebben we
een speciaal ‘toplassen’-project opgezet
en dit vijftal is de eerste lichting van dit
unieke serviceconcept. Wij opereren hier
dus vanuit de behoefte van de markt
en de technologische ontwikkelingen.
Door continue in gesprek te zijn met
onze opdrachtgevers kunnen wij heel
gericht anticiperen op hun wensen. En
doen wij er alles aan om de productiviteit
van mensen en materieel te optimaliseren
en Total Cost of Ownership te reduceren.

Op deze wijze hebben we ook speciale
maatwerk opleidingen ontwikkeld voor
diverse grote offshore bedrijven. Wij zijn
hier veel meer partner dan alleen maar
opleidingsinstituut. Uitgangspunten
daarbij zijn dat wij onze klanten maximaal
willen ondersteunen en de op te leiden
medewerkers zo optimaal mogelijk
willen laten functioneren.”
Veiligheid
In de industriële laswereld is veiligheid
een ontzettend belangrijk fenomeen.
Het is dan ook één van de speerpunten
bij EQIN Opleidingen.
Németh: “Als EQIN zetten wij in heel
Europa onze specialisten en de juiste
materialen in om veilig werken mogelijk
te maken. We hebben een zeer
uitgebreide expertise, opgedaan bij
uiteenlopende nieuwbouw- en
onderhoudsprojecten, shutdowns en
turn-arounds. Voor iedere situatie bieden
we een oplossing, vanzelfsprekend
geheel volgens de uiterst strenge
richtlijnen. Als onderdeel van Stork zijn
ook wij als EQIN Opleidingen gehouden
aan een strak regiem als het om
veiligheid gaat. Binnen Stork noemt men
dat het REACH-veiligheidsprogramma.
Binnen dit programma geniet veiligheid
altijd de hoogste prioriteit. En wij
brengen dit ook over op onze cursisten.
Zij moeten ervan doordrongen raken dat
een veilige werkomgeving van essentieel
belang is en dat diezelfde veiligheid
centraal moet staan bij uitvoering van
laswerkzaamheden. Wij zijn er daarom
heel alert op of iemand zijn werkprocessen
wel goed op orde heeft.”
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Directiebenoeming

First PSV 3300 for Promar

De Raad van Bestuur van Bilfinger SE
heeft ing. N. (Niels) van Rhenen MBA
per 1 september 2014 benoemd in de
directie van Tebodin. Niels van Rhenen
(50) is sinds januari 2010 werkzaam
bij Tebodin als directeur van Tebodin
Netherlands. Deze functie zal hij naast
zijn nieuwe functie in het directieteam
van Tebodin blijven vervullen.

Offshore ship manager Promar recently marked a milestone with the sideways
launch into the Danube of the first of its two Damen PSV 3300s on order. On delivery
in February 2015, the Swiss company believes the 80-metre Mamola Reliance will
give them a valuable competitive edge in the West African oil and gas market.
On 4 September Damen Shipyards Galati launched the PSV 3300 Mamola Reliance
at an official ceremony at the yard in Romania. Damen platform supply vessels have
become a familiar sight on the Danube since Damen introduced its range of high
specification designs up to 6,300 deadweight tonnes.
In particular, the offshore market has responded enthusiastically to Damen’s PSV
3300, which Promar’s Chartering Supervisor Olivier Meynis de Paulin describes
as modern, reliable and at the forefront of technology.
The innovative and ambitious Swiss company expects to gain a valuable competitive
edge in the West African market by employing these North Sea standard offshore
vessels in the region, Meynis de Paulin explains. “In addition, the design and the
level of comfort proposed by these vessels are definitely an important advantage.”

Niels van Rhenen.

Bonga North West
deep-water project
Early August Shell’s deep-water
subsidiary in Nigeria, Shell Nigeria
Exploration and Production Company
(SNEPCo) started oil production from
the first well at the Bonga North West
deep-water development off the
Nigerian coast, another milestone
for the country’s energy industry.
The Bonga project, which began
producing oil and gas in 2005,
was Nigeria’s first deep-water
development in water depths over
1,000 metres. Oil from the Bonga
North West sub-sea facilities is
transported by a new undersea
pipeline to the existing Bonga floating
production, storage and offloading
(FPSO) export facility. The Bonga FPSO
has been upgraded to handle the
additional oil flow from Bonga North
West which, at peak production, is
expected to contribute 40,000 barrels
of oil equivalent per day, helping to
maintain the facility’s overall output.

Early September Damen Shipyards Galati launched the PSV 3300 Mamola Reliance.

Genormeerde veiligheidskleding
Om gevaren en risico’s in de offshore te voorkomen, is het van belang dat
werknemers gecertificeerde werkkleding dragen. HaVeP Workwear / Protective wear
ontwikkelde speciaal voor
werknemers in de offshore
de HaVeP Explorer overall.
Deze overalls beschermen de
drager tegen elektrostatische
oplading (EN 1149) wat
vonken kan veroorzaken en
brand of explosies als gevolg
hebben. Daarnaast is de
overall gecertificeerd met
de ISO 11612 norm zodat
de drager beschermt is tegen
hitte en vlammen. De overall
is verkrijgbaar in een winter
en zomer variant.

				

HaVep Explorer overall.
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TRAINING
Directie FMTC verheugd over uitkomst samenwerking BOCAS

‘Oefeningen moeten reëel
zijn. Anders mis je net
waar het om gaat’

Er is een speciaal ontworpen waterbasin gebouwd waarmee
FMTC de natuurlijke elementen zelf kan controleren.

Een rondleiding over de trainingslocatie van veiligheidstrainingscentrum FMTC pal naast Schiphol staat garant voor
spectaculaire indrukken. Metershoge vlammen, dikke rookgordijnen, brandweermannen die met gevaar voor eigen
leven een brand bestrijden, een gekapseisde heli, cursisten die in windkracht 10 een zinkend platform verlaten, zwaar
gewonde Lotus slachtoffers, die kermend van de pijn om hulp roepen. Je weet dat er sprake is van een ‘georganiseerde’
noodsituatie, maar desondanks bekruipt mij toch het gevoel van sensatie en tegelijkertijd ontzag. Een gevoel dat
zichtbaar ook de oefenende mannen en vrouwen niet vreemd is. Een gezonde boost van adrenaline giert door hun
lichamen als zij onder uiterst realistische omstandigheden getraind worden om te overleven na een calamiteit op zee.

Mijn begeleider Rob Bruinsma,
Operations Manager bij FMTC, herkent
het. Wellicht heeft het met zijn defensie
achtergrond te maken, maar hij voelt
niets voor een romantische benadering.
“De sensatie moeten ze zo snel mogelijk
kwijtraken. Het ontzag moet blijven.
Wie geen ontzag heeft voor de situatie,
vervalt al snel in routine. En routine is
in dit geval letterlijk en figuurlijk fataal.
Iedere incidentbestrijder, of het nu
een professional is of een vrijwillige
36
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bedrijfshulpverlener, moet voortdurend
op zijn of haar hoede zijn bij een brand
of andersoortige calamiteit. Daarom
willen en kunnen we hier straks bijna
iedere situatie die zich voor kan doen,
zo echt mogelijk nabootsen.”
Combinatie
FMTC is het nieuwste veiligheidstrainingscentrum voor Maritieme &
Offshore trainingen, EHBO & BHV
cursussen en brandopleidingen in

Nederland. Er wordt gebruik gemaakt
van een unieke trainingslocatie op een
steenworp afstand van Luchthaven
Schiphol. Uiterst centraal gelegen met
de dynamiek van Amsterdam binnen
handbereik. Marco van de Watering is
directeur van FMTC. Als gediplomeerd
(ambulance) verpleegkundige startte hij
in 2008 met EHBO en BHV trainingen
vanuit zijn huis in Spijkenisse. Het geven
van trainingen is hem niet vreemd omdat
hij eerder al, evenals Bruinsma, voor het

TRAINING

Een zwaar gewonde Lotus slachtoffer roept kermend van de pijn om hulp.

voormalige MTC/RISC op de Maasvlakte
heeft gewerkt. “Mijn uitgangspunt is
altijd geweest om de veiligheid op de
werkvloer op een slimme en duurzame
manier te vergroten met respect voor
mens, omgeving en milieu. Bij aanvang
beschikte FMTC nog niet over de juiste
faciliteiten en certificatie om dat
uitgangspunt volledig te realiseren,
maar daar kwam in 2011 verandering in.
Op aanraden van relaties raakte is toen
in gesprek met BOCAS, dat staat voor
Brandweer Opleidingscentrum
Amsterdam-Amstelland Schiphol.
Het centrum staat bekend als
toonaangevend op het gebied van
realistische simulaties. Ook zij zochten
een partner om uitbreiding van
exploitatie te realiseren. Resultaat: een
uniek samenwerkingsverband dat op
één locatie een compleet pakket aan
trainingen kan aanbieden, dat wil zeggen
zowel brandweer-, veiligheids- als
overlevingstrainingen. Wij zijn ongeveer
twee jaar bezig geweest om het beoogde
centrum gestalte te geven en de juiste
STCW, NOGEPA en OPITO certificatie
binnen te halen. En inmiddels beschikken
we ook over de certificering NEN & ISO
9001:2008. Er is een speciaal ontworpen
waterbasin gebouwd waarmee we de
natuurlijke elementen zelf kunnen
controleren, van de firma Verhoef staat
er een mock-up van een vrije val boot,
alle gangbare type reddingboten,
capsules en vlotten zijn aanwezig,
we beschikken over de modernste
overlevingspakken, er is een
helikoptersimulator en het centrum
is voorzien van een trainingsschip en
state of the art flash-over containers met
naverbranders. In februari van dit jaar is

nog een heuse helikopter aangeschaft.
Deze voormalige traumahelikopter wordt
gebruikt in verschillende OPITO en
NOGEPA gecertificeerde trainingen.
De helikopter leent zich perfect voor het
simuleren van een noodlanding op het
land.” Daarnaast zal de heli straks ook
ingezet gaan worden als onderdeel van
de cursus Helicopter Landing Officer.
Deze cursus wordt gegeven vanuit
goedkeuring van zowel NOGEPA
(Helicopter Landing Officer 1.1 A) en
OPITO. Resteert nog de aanleg van een
industriële plant op het terrein en een
verbindingsbrug tussen het natte
gedeelte en het geavanceerde
brandgedeelte. BOCAS en FMTC streven
ernaar om medio volgend jaar het
investeringsprogramma af te kunnen
ronden. Het centrum is dan ingericht
als volwaardig trainingsinstituut, waarna
er complete scenario’s gedraaid kunnen
worden. Geheel toegeschreven op de
wensen van de klant. Maatwerk dus.
Met alle multi-inzetbare faciliteiten
kunnen zeer realistische omstandigheden
worden nagebootst. Alles wat
zeevarenden of offshore medewerkers
kennen uit hun werk, vinden zij terug
op het oefencentrum. Dit stelt FMTC
in staat om in relatief korte tijd de
veiligheidskennis van mensen (weer)
op het juiste niveau brengen.
Proefondervindelijk
Eenmaal terug in het ‘veilige’ leslokaal
licht Marco van de Watering toe waarom
de samenwerking met BOCAS zo uniek
is. “In theorie is het niet zo moeilijk om
cursisten wat bij te brengen op het
gebied van brandbestrijding. Als je uitlegt
dat je brandende olie niet met water te

lijf moet gaan omdat de olie op het water
gaat drijven waardoor de brand zich
alleen maar sneller zal verspreiden, dan
nemen ze dat wel van je aan. Toch werkt
het vele malen sneller als je ze dat even
proefondervindelijk laat meemaken. Een
geprepareerde (gas)brand blussen in een
bak met water is niet vergelijkbaar met
een spilbrand in een echte situatie. Als je
bijvoorbeeld geen hand meer voor ogen
ziet vanwege rookontwikkeling, moet je
toch handelend blijven optreden. Wij zijn
hier in staat om brandblusoefeningen zo
natuurgetrouw mogelijk te maken. En
hoewel dat vaak spectaculair oogt, gaat
het daar niet om. Het gaat erom dat de
cursisten de omstandigheden ervaren
waarmee ze ook in de praktijk te maken
krijgen. Bij branden heb je heel sterk te
maken met oorzaak en gevolg. Er zijn
trainingscentra waar wel in theorie wordt
uitgelegd wat er gebeurt , maar in de
simulatie laten ze eigenlijk alleen zien
wat het gevolg is. Neem bijvoorbeeld de
flash-over (vlamoverslag). Dit is een
verschijnsel dat zich voor kan doen bij
een brand in een optisch gesloten ruimte.
Bij zo’n binnenbrand kan er een fase
komen waarbij de temperatuur in de
rookgaslaag zo hoog oploopt dat deze
spontaan ontbrandt. Een brandbestrijder
die zich op dat moment in de ruimte
bevindt, overleeft dat niet. Juist bij een
flash-over is datgene wat aan de
steekvlam vooraf gaat veel belangrijker.
Als er een flash-over of backdraft
plaatsvindt ben je te laat en heb je als
brandbestrijder gefaald. Het is dus zaak
dat je de omstandigheden waarin dit
soort gevolgen plaats vinden snel
herkend en dat je weet wat er aan
voorafgaat. Om dat te kunnen moet je
5 / 2014
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TRAINING

Veel cursisten hebben
daar angst voor een
HUET training.
Op zich logisch, want
mensen zijn nu eenmaal
niet gemaakt om onder
water vastgebonden
ondersteboven te hangen.

geluiden, kleuren en patronen in de
rookontwikkeling herkennen. Dat kun je
niet leren met een gasontsteking, want
dan heb je die verschijnselen niet.”
Evacuatie
Hetzelfde geldt in principe voor de
oefenstof bij evacuatie van een schip of
platform via het water. Theoretisch kun je
alles leren maar veel belangrijker is het
voor cursisten dat zij in staat zijn om die
kennis ook daadwerkelijk om te zetten in
de praktijk. “Wij kunnen ze hier onder
gecontroleerde omstandigheden het
verlaten laten ervaren. En zeker ook de
tempersturen van water en wat water
eigenlijk met je doet. Daarin kunnen wij
ze hier begeleiden en dan hoop je dat als
er ooit eens iets gebeurt, ze in ieder geval
weten wat ze moeten doen,” stelt Van
de Watering. Natuurlijk zijn er wel eens
cursisten die angst vertonen tijdens de
training maar die worden dan persoonlijk
begeleid om ze gerust te stellen en om ze
over de streep te trekken alsnog de
oefening te doen. Veelal lukt dat. Neem
bijvoorbeeld een HUET training. Veel
cursisten hebben daar een bepaalde angst
voor. Op zich logisch, want mensen zijn nu
eenmaal niet gemaakt om onder water
vastgebonden ondersteboven te hangen.
Het is dan de taak van de instructeur om de
cursist daarin psychologisch te begeleiden.
Autoriteit
De plicht roept. Buiten liggen Lotus
slachtoffers met ernstige brand- en
snijwonden. Zij hebben dringend
professionele hulp nodig. En die kan
alleen door cursisten gegeven worden
onder toeziend oog van de FMTC
directeur. Gelukkig stapt net Operations
Manager Rob Bruinsma het theorielokaal
weer binnen. Hij heeft zojuist in het
buitenzwembad een STCW Basic Safety
Training voor zeevarenden afgerond.
“Vanaf juli dit jaar zijn we hier op deze
locatie operationeel. Zowel uit binnen- als
buitenland is zeer veel interesse voor het
met BOCAS gecombineerde cursusaanbod
(redactie: zie kader). Vooral het feit dat
wij zo dicht bij Schiphol zijn gesitueerd,
doet internationale scheepvaart- en
offshorebedrijven besluiten hun mensen
hier in te schrijven om gebruik te maken
38
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van de trainingsfaciliteiten en expertise die
FMTC in huis heeft. Alle trainingen die wij
geven zijn gecertificeerd door STCW,
NOGEPA en het Engelse OPITO en wij
werken momenteel met in totaal zes
professionele instructeurs. Daarnaast is er
een team van zzp’ers op afroep
beschikbaar. Elke instructeur is in het bezit
van alle vereiste diploma’s en certificaten
aangevuld met de nodige praktijkervaring,
waardoor zij de verplichte procedures en
technieken op een boeiende manier
kunnen overbrengen. De lesstof blijft
daardoor beter hangen. Door aan de
essentiële veiligheidsoefeningen een fun
element toe te voegen, wordt trainen bij
FMTC niet alleen een nuttige, maar ook
aangename ervaring. Cursisten voelen
zich daardoor op hun gemak. Op die
manier worden zij zich beter bewust
van alles wat met veiligheid te maken
heeft. Dat merk je ook terug in de
evaluatiegesprekken. Er is een volledig
vertrouwen in onze instructeurs omdat
cursisten voelen dat een instructeur weet
waarover hij praat. Of het nu gaat om een
medische training of een overlevingstraining,
een cursist prikt heel snel door de kwaliteit
van een instructeur heen. Als deze voor
een groep staat te stamelen, is hij
onmiddellijk zijn autoriteit kwijt.”
Onderscheidend
Waarin onderscheidt FMTC zich nu van
collega trainingcentra in Nederland?
Rob Bruinsma: “Naast de unieke ligging
van het centrum is dat ongetwijfeld
onze flexibiliteit. Cursisten kunnen hier
7 dagen in de week, 24 uur per dag
trainen. Non stop. En of zich nu een
grote groep aanmeldt of een klasje van
drie personen: wij verkopen nooit ‘nee’.
Ons standpunt in deze is dat een relatie
altijd geholpen moet worden als het om
veiligheid gaat, ook al is het voor ons
op dat moment niet kostendekkend.
Bedrijven willen het liefst trainen
wanneer het hen het beste uitkomt.
Wij anticiperen op die behoefte.”
Het is de afgelopen weken behoorlijk
‘stormachtig’ geweest bij FMTC. Bij nacht
en ontij werd er getraind. Bruinsma:
“Wij hebben hier cursisten gehad uit
Argentinië, Brazilië, Portugal en Spanje en

unaniem zijn zij van oordeel dat vooral
de ligging van het trainingscentrum
fantastisch is. Met name voor eendaagse
cursussen. Zij komen ’s morgens vroeg aan
op Schiphol en nemen ’s avonds het laatste
vliegtuig weer terug. Maar ook voor
meerdaagse cursussen is de ligging van
het oefencentrum nabij Schiphol uitermate
geschikt. Tijdrovende en kostbare taxiritten
zijn uit den boze en Amsterdam is voor
velen nog altijd the place to be!”
Alle voordelen van de aanwezige ‘natte’
oefenobjecten zijn inmiddels veelvuldig
met succes uitgeprobeerd en ook de
combinatie met de BOCAS brandfaciliteiten
blijkt een schot in de roos. De resultaat
gedreven Bruinsma tot slot: “We weten
nu wat de meerwaarde is van deze
uitzonderlijke combinatie van
trainingsfaciliteiten. Het ultieme doel
van FMTC is de veiligheidsdoelstellingen
van rederijen, oliemaatschappijen en
offshore contractors tot het optimale te
realiseren. Zoals eerder aangegeven zijn
wij bijna klaar om dat doel ook
daadwerkelijk te verwezenlijken.”

CURSUSAANBOD
Brandopleidingen
Gecertificeerde opleidingen en trainingen
op het gebied van brandveiligheid,
calamiteitenbestrijding en hulpverlening
voor de industrie.
• Beheerder brandmeldinstallatie
• Manschap A
• Bevelvoerder
• Ademluchtdrager
• Kleine blusmiddelen
• Gasmeten
• Realistisch oefenen
• Levensreddend handelen
EHBO / BHV Cursussen
Gecertificeerde cursussen en trainingen.
Reanimatie, bedrijfshulpverlening en
levensreddend handelen.
• BHV Basis
• BHV Herhaling
• BHV Ploegleider
• EHBO Basis (Oranje Kruis)
• EHBO Herhaling (Oranje Kruis)
Offshore & Maritiem
Gecertificeerde veiligheidstrainingen
(NOGEPA, OPITO & STCW) voor de
offshore en maritieme sector.
• STCW Basic Safety Training
• 0.5A Basic Offshore Safety
• 0.5B Basic Offshore Safety
• Medical First Aid & Medical Care
• Medical First Aid
• Medical Care
• 2.2A Offshore First Aid
• 2.2B Offshore First Aid

HYDRAULIEK
Holmatro lanceert campagne

Veilig werken met
hoge druk hydrauliek
Hoe goed zijn monteurs en technici
voorbereid op risicovolle situaties met
hoge druk hydrauliek? Wat weten ze
over het voorkomen van gevaarlijke
situaties? En weten ze wat ze moeten
doen als het mis gaat? Dit zijn
allemaal vragen die centraal staan in
de nieuwe campagne van Holmatro
rondom veilig werken met hoge druk
hydrauliek; ‘Feel the pressure!’.

Ondeskundig gebruik van hoge druk
hydraulische gereedschappen komt
regelmatig voor binnen de industrie.
Zelf gemonteerde verlengstukken,
lage druk componenten aan hoge druk
gereedschappen en onzorgvuldig gebruik
vormen de basis voor veel onnodige
risico’s. Wat vooraf een onbelangrijk
en klein dingetje lijkt, kan bij het werken
met hoge druk hydrauliek verstrekkende
gevolgen hebben. Bewustzijn van
gevaarlijke situaties en de maatregelen
die er te nemen zijn, helpen monteurs en
technici om arbeidsrisico’s uit te sluiten
of tot een minimum te beperken.
Voldoende kennis van hoge druk
hydrauliek is daarbij van belang.
Om het veiligheidsbewustzijn bij
monteurs en technici te vergroten,
startte Holmatro in september 2014
de campagne ‘Feel the pressure!’.
Testteam
Met behulp van het Holmatro Testteam
worden risico’s nagebootst en op
luchtige herkenbare manier uitgelegd.
Op de campagnewebsite www.holmatro.
com/nl/industrieel-gereedschap/veiligwerken-met-hydrauliek.html vinden
monteurs en technici naast informatie
over hoge druk hydrauliek, de mogelijke
gevaren en tips om risico’s op de
werkvloer te verkleinen, aansprekende
filmpjes van het Holmatro Testteam.
Het eerste filmpje gaat in op de basis van
hydrauliek. Door gebruik te maken van
Calimero, de grootste Afrikaanse olifant
binnen Europa, worden veelal complexe
wiskundige formules over krachten en
gewicht verhelderd. De overige filmpjes
gaan in op de mogelijke gevaren van

verkeerd gebruik en beschadigd
materiaal. Door herkenbare situaties
in beeld te brengen, krijgt de kijker
inzicht in waar hij of zij mee te maken
krijgt en wat hij of zij kan doen om
werken met hoge druk hydrauliek
zo goed en veilig mogelijk te doen.
Training en advies
Veilig werken is een hot item. Overheid,
brancheorganisaties, operators en
contractors in de olie- en gasindustrie
zetten vanuit verschillende hoeken
initiatieven op om de bewustwording

rondom veilig werken te vergroten.
Holmatro draagt met haar campagne
‘Feel the pressure!’ een steentje bij op
het gebied van hoge druk hydrauliek.
Als wereldwijd ontwikkelaar, producent
en leverancier van hoge druk hydraulische
gereedschappen, staat veilig werken
hoog in het vaandel bij Holmatro.
Het is dan ook niet vreemd, dat juist
bij Holmatro extra aandacht wordt
geschonken aan service en training om
monteurs en technici vakkundig met
de producten om te laten gaan.
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CONSTRUCTION
Innovative design for offshore support

Damen starts building the
W2W vessel on speculation
Final touches have been made to the Damen
Walk 2 Work vessel, a completely new and
innovative design for the offshore support
vessel market. Damen also decided to start
building the vessel on speculation, this is marked
with the start of the basic and consequently detailed
engineering of the vessel. The vessel will support and
accommodate turbine maintenance crews at sea. Not only
provides the vessel on-site work facilities and accommodation
for voyages of up to one month, the vessel also comes with a
helicopter platform, daughter crafts and has an 80% weather
operability in the Central North Sea Area.

Since the ‘E3’ are becoming more and
more important these days, Damen
started about a year ago with the search
for a way to create and design a vessel
which is Environmentally-friendly,
Economic viable, and Efficient in
operation (E3). The key design criteria for
the vessel were the result of extensive
discussions Damen held with the
industry. Staff retention was a growing
issue in the offshore market. Therefore
a fourth requirement was given:
comfort for crew and its passengers.
The vessel is a monohull with bridge
located amidships. It has a length of
90 m and a beam of 20m. The Damen
WSV will feature 500 m2 of deck space,
approximately 400 m2 internal storage
space, a helicopter platform and a
motion and heave compensating crane
and gangway. Its shallow draft optimizes
comfort, while also conferring significant
power savings.
North Sea sea state
The Walk-to-work WSV is especially
designed for the North Sea area of
operation. The vessel is capable of
gaining access up to 80% of the time in
the worst case scenario in the Central
North Sea area. This result can also be
achieved when the worst single failure is
occurring, a main switchboard failure,
on board the vessel. This performance
40
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results in an accessibility of more than
95% in many areas were offshore
wind farms are being built.
The effects of this new and innovative
design are: greater turbine availability,
less lost production and less direct O&M
costs against a higher profitability of the
wind farm. This vessel is contributing to
about 25% reduction of O&M cost of
an average large size wind farm.
Optimal comfort for crew
and passengers
The optimal comfort for crew and
passengers is determined by designing
the right hull form and the right
positioning of the accommodation.
Damen has been able to reduce vertical
and horizontal accelerations significantly.
A significant reduction of accelerations
has been achieved throughout the vessel
up to 30% in the accommodation. This
achievement highly improves the level of
comfort, safety and workability on board.
The vessel, as a result of this design
effort, performs well within the motion
criteria as set by the industry.
When considering noise and vibrations,
bow thrusters noise emission can be
mitigated, but it is relatively expensive to
do so. Many of these considerations has
been input for the design-phase of the
vessel, resulting as well into easily

complying within the industry
set criteria at limited cost.
Adding up to the level of comfort is the
extensive ergonomic studies carried out
resulting in crew and turbine technician
cabin dimensions of well above the
minimum set requirements by law.
Optimal efficiency and economics
By extensively analysing the flow of
personnel with all their different tasks
on board the vessel and the flow of spare
parts and other equipment, Damen was
able to map the public spaces for
efficient workflows and storage.
Having an optimized design based on
the right Ocean conditions results in
the fact that expensive compensation
systems are not needed.
The hull-form resulted in an average of
25% less installed power to reach the
same speed. When considering DP
operations and power output, significant
less thrusters output (20%) is required
because of the positioning of the
accommodation.

CONSTRUCTION

Damen also developed a fuel
consumption tool in which total fuel
consumption of the vessel in various
operational conditions in a specific
area can be calculated. This tool gives
a good indication of what can be
expected on a yearly basis given a
certain operational profile.
So altogether, every effort has been
made to reduce the vessels total cost
of ownership.
Transfer Positioning System (TPS)
The transfer of maintenance personnel
and equipment is one of performance

determining functions of the
entire ship. Being able to continue
the work flow in the prevailing
wind conditions and waves, forms the
biggest challenge. The design questions
are based on the selections of the
components like the access systems
and, the choice of the DP system, the
positioning of these systems on board
and a smart integration. Characteristic

for these systems for crew and cargo
transfer on offshore vessels is that they
operate independently of the control
systems for the dynamic positioning
of the vessel.
This innovation, the TPS, aims to
increase employability by design
integration and share system
integration at the heart of the design.
5 / 2014
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BELASTING
Belastingheffing van offshore windmolenparken:

To tax or not to tax
that’s the question

Auteur: mr. R.H.M. Roumen, verbonden aan PwC in Rotterdam.

Windenergie op zee is hot. Het
kabinet heeft bijvoorbeeld onlangs
nog zijn plannen aangepast en
bekend gemaakt dat drie grote
offshore windmolenparken worden
ontwikkeld (in plaats van een groter
aantal kleinere parken die bovendien
verder op zee zouden komen te
liggen). Twee van deze parken liggen
binnen de 12 mijlszone 1/2 waarbinnen
een kuststaat volledige (fiscale)
jurisdictie heeft. Het derde park ligt
buiten deze zone in de Nederlandse
exclusief economische zone (EEZ).
Op het continentaal plat en de EEZ
heeft een kuststaat slechts bepaalde
zogenaamde soevereine rechten. De
heffing van vennootschapsbelasting
voor parken die buiten de 12-mijlszone
liggen, roept verschillende vragen
op waar ik hierna kort op in ga.
Eerst volgt een korte beschrijving van het
zeerecht. Ik maak vervolgens een verschil
tussen de behandeling voor binnenlands
belastingplichtigen die bouw- en
onderhoudswerkzaamheden verrichten
op buitenlandse windmolenparken
buiten de 12 mijlszone en buitenlands
belastingplichtigen die werkzaamheden
verrichten op Nederlandse windmolen42
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parken buiten de 12 mijlszone.
Ik richt me primair op binnenlands
belastingplichtigen met bouw- en
onderhoudswerkzaamheden in verband
met offshore windmolenparken in
enkele landen (Duitsland, Denemarken,
Verenigd Koninkrijk, België en Noorwegen).
Ik ga slechts kort in op de Nederlandse
fiscale wetgeving voor buitenlands
belastingplichtigen die werkzaamheden
verrichting in het Nederlandse deel van
het Continentaal Plat cq de EEZ. Ik noem
deze landen hierna ‘projectland’ of
samen ‘Noordzeelanden’.
1 ZEERECHT
Het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake het recht van de zee 3 (hierna:
‘VN-zeerechtverdrag’) is ondertekend
op 10 december 1982. Het verdrag is
pas op 16 november 1994 in werking
getreden en voor Nederland per 28 juli
1996. Per 10 januari 2014 hebben 166
staten het verdrag geratificeerd. Het VNzeerechtverdrag onderscheidt een aantal
maritieme zones. Binnen 12 zeemijlen
vanaf de basislijn, heeft de kuststaat
volledige (fiscale) jurisdictie. Daarbuiten
heeft de kuststaat kort gezegd binnen
een gebied van 200 zeemijlen vanaf
de basislijn soevereine rechten

(1)	met betrekking tot de exploratie
en exploitatie van natuurlijke
rijkdommen van de zeebodem en
de ondergrond daarvan (continentaal
platregime);
(2)	met betrekking andere activiteiten
voor economische exploitatie en
exploratie van boven de zeebodem
liggende wateren, zoals de
opwekking van energie uit het
water, de stromen en de winden
(EEZ-regime).
Het continentaal platregime geldt
automatisch, terwijl het EEZ-regime door
de kuststaat moet worden afgeroepen. 4
2	BINNENLANDS
BELASTINGPLICHTIGEN DIE
WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN OP
BUITENLANDSE WINDMOLENPARKEN
2.1 Nederlandse wetgeving
Binnenlandse belastingplichtigen worden
in principe belast voor het inkomen dat
zij wereldwijd verdienen. Ingeval andere
landen eveneens tot belastingheffing
overgaan voor werkzaamheden die in
dat land plaatsvinden, voorkomt een
belastingverdrag of - als er geen
belastingverdrag is gesloten - het Besluit
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ter voorkoming van dubbele belasting,
dat twee keer belasting is verschuldigd
over hetzelfde inkomen. Met Duitsland,
Denemarken, Verenigd Koninkrijk, België
en Noorwegen heeft Nederland een
belastingverdrag afgesloten.
2.2 Verdragstoepassing
Eerst moet worden vastgesteld wat de
gebiedsomschrijving van het projectland
is. Immers, alleen werkzaamheden die
binnen dat gebied plaatsvinden, kunnen
door het projectland in de heffing
worden betrokken. Hierbij moet worden
bedacht dat de gebiedsomschrijving van
een belastingverdrag - als gevolg van
de toekenning aan de kuststaat van
functionele soevereine rechten - zowel
een geografische (locatie op zee) als een
functionele component (werkzaamheden
in verband met het continentaal plat of
de EEZ) kent. De gebiedsomschrijving van
Duitsland, Noorwegen en het Verenigd
Koninkrijk, zijn of beperkt tot de winning
van natuurlijke rijkdommen, of beperkt
tot de zeebodem en de ondergrond
daarvan. Hierdoor kan de betreffende
staat niet tot belastingheffing overgaan
voor werkzaamheden aan offshore
windmolenparken. Denemarken en België
hebben wel een gebiedsomschrijving die
een dergelijke heffing mogelijk maakt.
Ik verwijs naar de tabel voor een overzicht
van de landen en hun gebiedsomschrijving.
De vraag is wat de gevolgen zijn als
de werkzaamheden geografisch of
functioneel niet binnen de
gebiedsomschrijving van het projectland
vallen. De Noorse hoogste rechter heeft
begin jaren negentig geoordeeld dat in
dat geval het verdrag in het geheel niet
van toepassing is. Dit betekent dat beide
landen zonder beperking hun nationale
wetgeving mogen toepassing waardoor
dubbele belastingheffing kan ontstaan.
De uitleg van de Noorse rechter lijkt te
zijn gebaseerd op het internationale

(volkenrechtelijk) verdragsrecht
waarbij verdragen in de regel geen
extraterritoriale werking hebben.
Toch lijkt mij deze beslissing niet juist.
De systematiek van een belastingverdrag
leidt namelijk tot een andere - meer voor
de hand liggende - conclusie. Art. 1 van
een belastingverdrag (conform het OESOmodelverdrag) regelt namelijk dat het
verdrag van toepassing is op een inwoner
van 1 of beide staten. Vervolgens bepaalt
artikel 7 (van het OESO-modelverdrag)
dat business profits exclusief mogen
worden belast in het verdragsland
waarvan de belastingplichtige inwoner
is, tenzij er in het projectland een vaste
inrichting ligt. Nu werkzaamheden
buitengaats plaatsvinden buiten de in het
verdrag opgenomen gebiedsomschrijving
(dit kan dus betrekking hebben op het
type werkzaamheden en/of de locatie),
bevindt een vaste inrichting zich niet in
het projectland en heeft Nederland het
exclusieve heffingsrecht voor de gehele
duur van het project.
Ingeval de werkzaamheden wel vallen
binnen de in het belastingverdrag
opgenomen gebiedsomschrijving,
moet worden bepaald of in het verdrag
een buitengaatsbepaling is opgenomen 5
en zo ja, wat de reikwijdte is van die
buitengaatsbepaling. De meeste
buitengaatsbepalingen, inclusief deze
opgenomen in de belastingverdragen
met de genoemde Noordzeelanden
hebben voor wat betreft werkzaamheden
in verband met offshore windmolenparken
een beperkte scope die slechts betrekking
heeft op werkzaamheden in verband met
olie- en gaswinning. Dit betekent dat
het projectland met betrekking tot
werkzaamheden in verband met offshore
windmolenparken (in het algemeen) pas
tot heffing over kan gaan na 6 maanden 6 ,
of, ingeval de werkzaamheden kunnen
worden aangemerkt als een fictieve vaste
inrichting (‘uitvoering van werken’ vaste

inrichting, conform art. 5, lid 3 van
het OESO-modelverdrag), pas na 12
maanden. Dat is minimale termijn
voor de uitvoering van werken in de
belastingverdragen van Nederland met
bovenstaande landen.
Onderaan de pagina is een tabel
opgenomen met een overzicht van de
gebiedsomschrijving en reikwijdte van
de buitengaatsbepaling.
Als het projectland eenmaal het
heffingsrecht heeft toegewezen
gekregen door het belastingverdrag, kan
het enkel tot heffing overgaan als de
staat nationale wetgeving heeft om dat
heffingsrecht te effectueren. Het
belastingverdrag zelf verdeelt namelijk
slechts heffingsrechten tussen de beide
verdragen, het schept er geen.
3	BUITENLANDS
BELASTINGPLICHTIGEN DIE
WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN
OP NEDERLANDSE
WINDMOLENPARKEN BUITEN
DE 12 MIJLSZONE
Voor buitenlands belastingplichtigen
moet eerst worden bepaald of de
werkzaamheden voor de toepassing
van de Nederlandse wetgeving
plaatsvinden binnen Nederland en
vervolgens of de werkzaamheden
zijn opgenomen in het belastingobject
voor buitenlands belastingplichtigen.
De definitie van Nederland omvat met
ingang van 2005 mede de EEZ, zodat
aan de eerste voorwaarde (zowel
voor wat betreft de geografische als
functionele component) om tot heffing
te kunnen overgaan is voldaan.
Art. 17a, lid 1, onderdeel e van de
Wet op de vennootschapsbelasting
1969 (de buitengaatsbepaling of
30-dagenregeling) bevat slechts een
heffingsrecht voor werkzaamheden in

Soevereine rechten buiten de 12-mijlszone
Duitsland (2012)

Denemarken (1999)

België

Noorwegen (miv 2014)

Verenigd Koninkrijk

CP+EEZ, e&e NR

CP+EEZ, e&e NR en overige

CP+EEZ, e&e NR en overige

CP, e&e NR

CP, e&e NR

economische activiteiten

economische activiteiten

Verdrag: objectafbakening CP+EEZ, e&e NR en

Beperkt tot werkzaamheden ivm

Beperkt tot werkzaamheden

Beperkt tot werkzaamheden

Beperkt tot

buitengaatsbepaling

e&e NR

ivm e&e NR

ivm e&e NR

werkzaamheden ivm e&e

Verdrag: geografische
afbakening project-land

7

overige
economische

NR

activiteiten
Conclusie

Nederland heeft

Nederland heeft exclusief

Nederland heeft exclusief

Nederland heeft exclusief

Nederland heeft exclusief

exclusief

heffingsrecht voor 12 maanden

heffingsrecht voor 12

heffingsrecht voor 12

heffingsrecht voor 12

maanden

maanden

maanden

heffingsrecht voor
12 maanden
CP

Continentaal plat

EEZ

Exclusieve Economische ruimte

E&E NR

Exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen
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BELASTING

De heffing van vennootschapsbelasting voor
parken die buiten de 12-mijlszone liggen,
roept verschillende vragen op.

De heffing van vennootschapsbelasting voor parken die buiten de 12-mijlszone liggen, roept verschillende vragen op.

verband met olie- en gaswinning
die tenminste 30 dagen duren.
Werkzaamheden in verband met
offshore windenergie vallen daar niet
onder. Het is niet duidelijk of dit de
bedoeling is. Met ingang van 2005 is
de wet namelijk aangepast om heffing
van inkomen in verband met offshore
windenergie mogelijk te maken.
Art. 17a, lid 1, onderdeel a is wel
aangepast waardoor buitenlandse
vergunninghouders van Nederlandse
offshore windmolenparken voortaan
in de heffing kunnen worden begrepen.
Onderdeel e is toen echter niet
aangepast. De toelichting bij deze
wetswijziging is ook tegenstrijdig over
de reikwijdte van de aanpassing.
Nu de wettekst niet is aangepast en de
toelichting onduidelijk is, kan Nederland,
ongeacht de toepassing van een
belastingverdrag de 30-dagenregeling
niet toepassen voor offshore
werkzaamheden in verband met
windenergie. Hierdoor kan Nederland
pas tot heffing overgaan na 6 maanden,
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of, ingeval de werkzaamheden kunnen
worden aangemerkt als een fictieve vaste
inrichting (‘uitvoering van werken’ vaste
inrichting, conform art. 5, lid 3 van het
OESO-modelverdrag), pas nadat de
minimale termijn is verstreken die in
de betreffende verdragsbepaling is
opgenomen.
 e verdeling tussen kuststaten en
D
overige staten is opgenomen in het
VN-zeerechtverdrag.
2
12 zeemijlen is ruim 22km.
3
Verdrag van de Verenigde Naties
inzake het recht van de zee, Montego Bay,
10 december 1982 (Trb. 1983-83, 1984-55,
1996-272, 2009-77), geratificeerd en
inwerking getreden per 16 november 1994
(Stb. 1996, 357).
4
Nederland heeft de EEZ ingesteld per
1 januari 2000 bij Rijkswet instelling
exclusieve economische zone.
5
Albanië, Argentinië, Armenië, Azerbeidzjan,
Bahrein, Barbados, Belarus (Wit-Rusland),
België, Canada, Denemarken, Duitsland
1

(2012), Egypte, Estland, Ethiopië, Finland,
Georgië, Hong Kong, IJsland, Indonesië,
Jordanië, Kazachstan, Koeweit, Kroatië,
Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië,
Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan,
Panama, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië,
Russische Federatie, Saoedi-Arabië, Slovenië,
Uganda, Venezuela, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten, Zuid-Afrika,
Zweden, Zwitserland.
6
Dit kan per land verschillen, maar
6 maanden is de termijn die in het
commentaar bij art.5 van het OESOmodelverdrag is opgenomen om te voldoen
aan de eis dat in temporele zin sprake is
van een vaste inrichting.
7
Voor belastingverdragen in lijn met
het OESO-modelverdrag zijn de
gebiedsomschrijvingen van Nederland en
de andere verdragsluitende staat
opgenomen in art. 3, lid 1.
Dit geldt ook voor alle Nederlandse
belastingverdragen met uitzondering van het
belastingverdrag met Duitsland uit 1959.

www.fmtc.nl
Gecertiiceerde veiligheidstrainingen (NOGEPA & STCW) op een unieke locatie op loopafstand van Schiphol en amper tien minuten rijden van Amsterdam. Ontdek hoe
het high-tech opleidingscentrum van de Brandweer Amsterdam naadloos aansluit op de gloednieuwe trainingsobjecten van FMTC. Wij staan 24/7 voor u klaar.

offshore-fmtc 141013.indd 1
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OFFSHORE ENERGY 2014
meer dan 600 exposanten

Presentatie blakende
industrie tijdens
tweedaagse beurs
Meer dan 600 exposanten, naar verwachting meer dan 10.000 bezoekers met meer dan 60
verschillende nationaliteiten, 21.000 vierkante meter vloeroppervlak, meer dan 80 sprekers
in meer dan 20 conferentiesessies en een eigen Show Daily: het evenement Offshore Energy
groeit dit jaar in elk opzicht. Op 28 en 29 oktober is Amsterdam RAI weer het centrum waar
de wereldwijde offshore industrie bij elkaar komt.
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"Offshore Energy keert terug naar hal 8,"
zegt Annemieke den Otter, Exhibition
Manager Offshore Energy. "In 2011,
na onze verhuizing van Den Helder naar
Amsterdam RAI, gebruikten we alléén
hal 8. Dit jaar voegen we hal 8 toe aan
de drie hallen die we vorig jaar in gebruik
hadden voor de beurs. Het aantal
exposanten begon met 70 in 2008 en
in 2014 verwelkomen we 620
exposanten en verwachten we 10.000
beursbezoekers." De zevende Offshore
Energy beurs bestrijkt 21.000 vierkante
meter in hallen 8, 9, 10 en 11 van
Amsterdam RAI, 6.200 vierkante
meter extra sinds 2013.
Arena
Het tweedaagse conferentieprogramma
groeit mee. Dit jaar wordt een aantal
onderdelen meer in de beurs geïntegreerd.
Voor de high-level panel discussies wordt
een speciale Arena gebouwd en voor de
Master Classes voor young professionals
wordt een speciaal klaslokaal aangelegd
in de hal. De vijfde Offshore WIND
Installation and Maintenance (OWIM)
Conference, die weer gelijktijdig met
Offshore Energy gehouden wordt, vindt
plaats nabij hal 8. Daarmee vindt in en om
de nieuwe hal een hoop activiteit plaats.
Den Otter: "We hebben een Offshore
Energy Arena waarin de C-level panels
plaatsvinden en een Arena Lounge waar
panelleden en deelnemers kunnen
netwerken. De master classes voor
young professionals en het
carrièrepaviljoen bevinden zich ook
in hal 8. En ook de route naar de
conferentiezalen loopt via hal 8."
Een ander nieuw onderdeel is de Show
Daily. Den Otter: "Het bereiken van
10.000 bezoekers is een enorme
prestatie. We verwachten 60
verschillende nationaliteiten en meer
dan 120 exposerende bedrijven uit het
buitenland. Offshore Energy is begonnen

als een evenement met regionaal belang,
vertelt: "Dit jaar presenteren 23 bedrijven
OE14_Adv_OffshoreHolland_297x210mm_fc_8april2014.indd 1
doorgegroeid naar één met nationaal
zich in het Holland Paviljoen, op 336
belang en is nu een toonaangevende
vierkante meter vloeroppervlak, bijna
internationale beurs en conferentie.
60 vierkante meter meer dan vorig jaar.
Om deze ontwikkeling te ondersteunen
De groei van het Holland Paviljoen is
introduceren we de Show Daily, die op
gebonden aan de groei van Offshore
beide dagen gepubliceerd zal worden
Energy. De industrie is booming en
en informatie bevat over de eerste en
de beurs heeft aangetoond dat zij
tweede dag."
internationaal goed ontvangen wordt.
Het is voor onze bedrijven van
Een van de bedrijven die wat merkt
toegevoegde waarde om zichzelf
van de groei van de beurs is Seafox
te laten zien. Een groot deel van de
Contractors. Erwin Lammertink,
deelnemers van vorig jaar doet dit jaar
commercieel directeur van Seafox
weer mee, met de toevoeging van een
Contractors: "Ik denk dat de beurs
aantal nieuwe bedrijven."
de afgelopen jaren volwassener en
veerkrachtiger is geworden. Offshore
Future is in water
Energy biedt de juiste balans van de
Het belang van Offshore Energy wordt
doelgroepen die wij, als Seafox,
niet alleen zichtbaar op de beurs, maar
willen aanspreken."
blijkt ook het conferentieprogramma.
Femke Perlot-Hoogeveen, conference
Paviljoenen
manager Offshore Energy, zegt: "Het
In 2013 waren er verschillende
thema van de conferentie van dit jaar,
landenpaviljoenen waaronder uit China,
‘The future is in the water’, is gekozen
maar ook een groot aantal bedrijven uit
vanwege de toenemende verschuiving
Den Helder en IJmuiden/Amsterdam
naar offshore binnen de wereldwijde
hadden zich geclusterd in een paviljoen.
E&P-activiteiten. De technische sessies
Deze paviljoenen keren terug in oktober.
spelen in op de actualiteit. We lichten
"De Chinezen waren zeer tevreden en
belangrijke uitdagingen in de industrie
komen terug met meer bedrijven.
uit en besteden aandacht aan
Zij hebben dit jaar twee paviljoenen,
ontwikkelingen op de Noordzee en
één in hal 9 en één in hal 11.
in de rest van de wereld."
En voor de eerste keer verwelkomen
we een Tsjechisch paviljoen," aldus
Op dinsdag vinden de olie-en gas-sessies
Den Otter. Het internationale belang van
plaats, waaronder de sessie: North Sea
Offshore Energy neemt duidelijk toe en
E&P: New game on an old playing field.
blijkt bijvoorbeeld ook uit het bezoek
Perlot-Hoogeveen: "Activiteiten in olie en
van een groep Britse bedrijven dat
gas op de Noordzee worden gekenmerkt
Offshore Energy én de Offshore WIND
door een veranderend speelveld: grote
conference bezoekt als onderdeel van
oliemaatschappijen trekken zich
een handelsmissie van UK Trade &
terug en kleinere, onafhankelijke
Investment.
oliemaatschappijen stappen in."
Andere paviljoenen zijn het
carrièrepaviljoen en het Holland Paviljoen,
georganiseerd door Netherlands
Maritime Technology (NMT). Heutink,
trade promotion manager bij NMT,

Sprekers in de sessie zijn o.a. Simon
Lunn, technisch directeur van Hansa
Hydrocarbons, een onafhankelijk
exploratie en productie bedrijf; Fraser
Weir, Managing Director van Centrica
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Production Nederland en Berend
Scheffers, Director Technology van EBN.

en kostenefficiënte abandonment
oplossingen.”

Andere technische sessies op dinsdag
gaan over offshore maintenance en
permanent well abandonment. PerlotHoogeveen: “De abandonment sessie
organiseren we samen met NOGEPA.
Het is een nieuw thema tijdens Offshore
Energy en we zijn zeer verheugd met
de samenwerking met NOGEPA en
deelname van o.a. Shell en
Schlumberger. Deelnemers aan deze
sessie krijgen niet alleen een goed beeld
van de huidige stand in de regelgeving
maar horen ook over echte succesvolle

Op woensdag komen nog andere
thema’s aan bod. "We werken samen
met de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders, KVNR, om de sessie
‘Regulations for offshore service vessels’
te organiseren. Deze sessie kent een
meer juridische aanpak. Wij bespreken
in deze sessie samen met
brancheorganisaties, scheepsbouwers
en reders de tekortkomingen in de
regels rond offshore service vessels ",
zegt Perlot-Hoogeveen. Op woensdag
vindt ook de sessie ‘Offshore vessels:
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market update’, georganiseerd in
samenwerking met het Havenbedrijf
Rotterdam, plaats. In deze sessie worden
de nieuwste concepten, ontwerpen en
nieuwbouw voor de offshore industrie
besproken. Sprekers zijn onder meer
Allseas, Royal IHC en GustoMSC.
C-level panels en masterclasses
Na het succes van vorig jaar, organiseert
Offshore Energy wederom drie C-level
paneldiscussies. Dit jaar richt het
Industry Panel zich op het omgaan
met toenemende complexiteit en
kwetsbaarheid. Geleid door Wilbur
Perlot, adjunct-directeur van Clingendael

OFFSHORE ENERGY 2014

Academy, treden onder andere panelleden
van SBM Offshore, Van Oord en
Transocean aan in het panel. Het tweede
jaarlijkse Offshore and Finance panel
wordt geleid door Cornelie Goedhuis,
Global Head – Natural Resources bij ING
Bank. Het tweede Human Capital Panel,
richt zich op offshore resourcing en
brengt panelleden van onder andere
Shell, Weatherford, Fluor, Damen
Shipyards Group en VBMS bij elkaar.
Ook dit jaar worden de masterclasses
voor studenten en young professionals
georganiseerd. Masters dit jaar zijn onder
andere Jan-Pieter Klaver, CEO, Heerema
Marine Contractors en Jan-Willem van
der Graaf, CEO, Seaway Heavy Lifting.
Het doel van de masterclasses is om
meesters en jonge talenten in de offshore
olie-, gas-en energie-industrie samen
te brengen. De masterclasses worden
georganiseerd in samenwerking met
InContext.
Wind Conferentie
De jaarlijkse Offshore WIND Installation
and Maintenance Conference (OWIM)
vindt weer gelijktijdig met Offshore
Energy plaats, een voordeel voor zowel
de twee evenementen als de deelnemers.
De conferentie wordt op 29 oktober
gehouden en beslaat een hele dag.
Deelnemers kunnen de hele dag of
alleen een dagdeel bijwonen. Sessies
dit jaar richten zich op offshore grid
development, global business
opportunities, supply chain and
operational management en de laatste
ontwikkelingen in foundation design,
installation and maintenance.
Perlot-Hoogeveen: "Met sprekers
waaronder Mary Donnelly van DG
Energie van de Europese Commissie,
Andy Barwise van Gardline, sprekers
van TenneT, Alstom, Boskalis Offshore
en Vattenfall en vele anderen, belooft
de conferentie waardevolle content te
bieden over een industrie die zowel
booming als controversieel is.
De vijfde offshore windenergie
conferentie verwacht deelnemers uit
heel Europa en zelfs uit Noord-Amerika.

VISIT

AT

HALL 11 - STAND 11.030
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I N N O V AT I E
Innovaties in olie- en gasmarkt noodzakelijk om voorsprong vast te houden

Google-auto’s en
WeGo-apps van invloed
op olie- en gasmarkt

Er worden brainstormsessies georganiseerd, die reeds geleid hebben tot verrassende ideeën.

Jaarlijks groeit de offshore markt wereldwijd met ongeveer 10 procent, aldus recente cijfers van
onderzoeksbureau Pareto. Ook de offshore olie- en gasproductie groeit sinds zo’n tien jaar harder dan
de productie aan land. Om als Nederlandse olie- en gasindustrie een vooraanstaande positie te kunnen
behouden, is het van wezenlijk belang om voortdurend te investeren in innovaties. Niet voor niets is het
marktaandeel voor offshore gerelateerde schepen gestegen van 14 procent in 2010 naar 27 procent in 2012.
En ook onshore zetten bedrijven in deze sector fors in op innovaties en nieuwe technologische
ontwikkelingen. Aan het woord hierover Ron Vaz Dias, Business Development Manager bij iTanks.

iTanks is een netwerkorganisatie die
zichzelf ten doel stelt om bedrijven
in het Rotterdamse havengebied
zoveel mogelijk kennis met elkaar
te laten delen, teneinde gezamenlijk
te innoveren.
Vaz Dias vertelt: “Om de toekomst van
de Nederlandse olie- en gasindustrie
zeker te stellen, is het van belang dat
alle bedrijven die actief zijn in deze
sector zich voortdurend afvragen:
‘Zijn er mogelijkheden om te innoveren?’
en ‘Zo ja, welke dan?’.
Belangrijk zijn ook vragen als ‘Is er
over tien jaar nog wel zoveel olie en
gas?’ en ‘Komt dat dan daadwerkelijk
via de Rotterdamse haven?’”.
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Trends
Vaz Dias ziet met name op het
laatstgenoemde punt de afgelopen
jaren een verschuiving ontstaan. Hoewel
er beslist nog wel geïnvesteerd wordt
in Nederlandse raffinaderijen, roept de
opmerking ‘Shell Pernis is geen vaste
waarde meer’, die de directie van Shell
Pernis onlangs maakte, wel vraagtekens
op. “Bedoelen ze daarmee dat er over
twintig jaar geen raffinaderijen meer zijn
in ons land? En wat zijn dan de gevolgen
voor de op- en overslagsector?”.
Vaz Dias is van mening dat de
laatstgenoemde markt over twintig
jaar beslist nog steeds attractief en
florerend is in Nederland, evenals de
windmolensector. Denk maar eens aan

de in opkomst zijnde windmolenparken
op zee. En hoewel in Duitsland alweer
een dalende lijn op het gebied van
duurzame energie waarneembaar is,
is het in ons land nog volop actueel.
Er staat namelijk nog een aantal
windmolenparken op het programma.
Technologische ontwikkelingen
Doordat de technologische
ontwikkelingen elkaar de laatste jaren
in razend tempo opvolgen, is het voor
ondernemingen veel lastiger geworden
om beslissingen te nemen voor de lange
termijn. “Bovendien komen nieuwe
ontwikkelingen soms uit onverwachte
hoek,” aldus Vaz Dias. “Neem
bijvoorbeeld de bestuurderloze Google-

I N N O V AT I E

Meedenken
Werkzaam in de olie- en gassector?
En bereid om mee te denken met
andere ondernemers over innovaties
en technologische ontwikkelingen in
deze sector? Dat kan.
iTanks organiseert regelmatig
netwerkbijeenkomsten, masterclasses,
ontbijtpitches, ronde tafelconferenties
en presentaties waar hulp van
iTanks is een netwerkorganisatie die zichzelf ten doel stelt om bedrijven in het Rotterdamse havengebied zoveel mogelijk kennis met elkaar te laten delen.

auto’s die naar verwachting over tien tot
vijftien jaar het straatbeeld zullen bepalen
of de nieuwe app ‘WeGo’ waarmee het
mogelijk is om een auto die bijvoorbeeld
een dagdeel stilstaat, te verhuren aan de
buren. Met al dit soort ontwikkelingen
moeten bedrijven serieus rekening
houden bij het doen van nieuwe
innovaties. Door op deze manier namelijk
auto’s met elkaar te delen zal op termijn
niet alleen het aantal verkochte auto’s
afnemen, maar dit zal ook van invloed
zijn op de verkoop van olie en gas.
Serious gaming
Een ander interessant onderwerp in
dit verband is veiligheid. In dit vakgebied
wordt meer en meer gebruik gemaakt
van ‘serious gaming’ en ‘virtual reality’.
Denk maar eens aan het veiligheidscentrum bij Shell waar verschillende
praktijksituaties zeer realistisch worden
nagebootst met deze hulpmiddelen. Niet
alleen zijn dergelijke methoden uitermate
bruikbaar om het veiligheidsbewustzijn
van medewerkers op fabrieksterreinen te
vergroten, maar ook zijn deze methoden
het middel bij uitstek om buitenlandse
medewerkers, die hier tijdelijk werk
uitvoeren, nog veiliger hun klus te laten
klaren. Al deze frisse nieuwe ideeën,
veelal ontstaan door strategische
allianties, waarmee fors bespaard kan
worden op tijd en geld, zullen in de
nabije toekomst bijdragen aan een verder
verbeterpotentieel in de olie- en gasmarkt.
Gezamenlijk verantwoordelijk
Vaz Dias vertelt: “Een illustratief
voorbeeld in dit verband is de sociale
innovatie ‘MOVE’, die bewerkstelligd
is door Maasvlakte Olie Terminal en
Verwater. Voor het onderhoud van
de olieterminals hebben aannemer
Verwater en opdrachtgever MOT hun
krachten gebundeld in een uniek

samenwerkingsverband. Door
gezamenlijk verantwoordelijkheid te
dragen voor het totale onderhoudsbudget,
zijn ze erin geslaagd om nieuwe
methoden te ontwikkelen om het
werk sneller en veiliger uit te voeren
en als zodanig dus voor beide partijen
een win-winsituatie te creëren.”
De uiteindelijke kostenbesparingen
op onderhoud die door deze aanpak
zijn gerealiseerd worden volledig
gedeeld. En niet alleen op
onderhoudskosten is aanzienlijk
bespaard, ook in tijd. Door
op een constructievere wijze naar
het onderhoudsplan te kijken is op
de basisscope een tijdwinst geboekt
van maar liefst 10 weken. Was het
voorheen 52 weken, nu is het
teruggebracht naar 42 weken.
Laserlasrobot
Bovengenoemde samenwerking heeft
er bovendien toe geleid dat er
brainstormsessies zijn georganiseerd,
die geleid hebben tot verrassende
ideeën. Een noemenswaardig voorbeeld
daarvan is de recente ontwikkeling van
de laserlasrobot ‘TWeld’ van de High
Tech Campus in Eindhoven voor het
leggen van een bodem van een tank.
Voor het uitvoeren van een dergelijke
activiteit moest tot voor kort al
snel zo’n twaalf weken worden
uitgetrokken. Dankzij deze nieuwe
vinding is het nu mogelijk om een
oude bodem te slopen en een
nieuwe te leggen in circa twee weken.
Een tijdwinst dus van tien weken.
Zodra investeerders gevonden zijn om
deze laserlasrobot marktrijp te maken,
dan kan binnen nu en anderhalf jaar
gestart worden met een pilot. Het
eerste werkbare model van deze
laserlasrobot komt naar verwachting
in 2015/2016 op de markt.

buitenaf zeer gewenst is.

iClean
“Interessant om te melden is het project
iClean van iTanks. In dit project wordt
door ondernemers in de olie- en gassector
vanuit de gedachte van maatschappelijk
verantwoord ondernemen nagedacht over
de ontwikkeling van robots om
olieterminals voor zware, ruwe olie en
stookoliën met een diameter van zo’n
tachtig meter te reinigen, zonder
menselijke interventie. Tot nu toe is de
finale schoonmaak van zo’n olieterminal
immers nog steeds mensenwerk. Zwaar
werk, dat niet geheel zonder risico is.
Momenteel wordt gewerkt aan de bouw
van het eerste prototype. Als deze pilot
een succes is dan zal in de toekomst alleen
aan de buitenzijde van de tank nog een
mens staan als operator,” aldus Vaz Dias.
Besparing
Het bovenstaande in ogenschouw
nemende stelt Vaz Dias van iTanks dat
toekomstige innovatieve projecten en
processen voortaan niet alleen goedkoper
en sneller moeten worden uitgevoerd,
maar dat er ook geld mee moet kunnen
worden bespaard. Alleen dat is voor
bedrijven immers een belangrijke drijfveer
om daadwerkelijk te investeren in
innovaties. En vanuit die gedachte zijn er
beslist voldoende kansen in de Nederlandse
olie- en gasmarkt voor de komende jaren.
Zeker als ondernemers in deze markt hun
krachten bundelen. Gezamenlijk hebben
bedrijven immers meer innovatiekracht,
meer geld om te investeren, meer kennis
en ervaring en dat leidt tot briljantere
ideeën om door te groeien. Win-win dus
voor alle Nederlandse bedrijven in deze
markt om het verbeterpotentieel dat in elke
onderneming aanwezig is verder te
optimaliseren.
Met dank aan Jan Smits, Accountmanager Oil
& Gas bij Rockwell Automation.
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WINDENERGIE
Scenario voor 2020

EWEA stelt voorspelling
groei windenergie naar
beneden bij
Dalend energieverbruik en onzekerheid in de markt door zwalkend energiebeleid heeft de European Wind Energy
Association (EWEA) ertoe gebracht zijn windenergie scenario voor 2020 naar beneden bij te stellen.

De EWEA heeft drie nieuwe scenario’s
gepresenteerd waarin het eerdere
voorspellingen over de groei van
windenergie heeft aangepast. In 2009
publiceerde de Europese vereniging voor
partijen die actief zijn in de windindustrie
zijn eerste scenario in reactie op het in
werking treden van de Duurzame Energie
Richtlijn in de Europese Unie. In 2011
volgde er een update van het scenario.

de EWEA ertoe aangezet dat scenario nu
aan te passen. In de eerste plaats heeft
de Europese Commissie het verwachte
totale energieverbruik met 11% naar
beneden bijgesteld. Daarnaast hebben
het gebrek aan een eenduidig en
standvastig energiebeleid en een matig
presterende economie een negatief
effect op de industrie, aldus de EWEA.

Elektriciteitsverbruik
In de oude scenario’s werd voorspeld dat
er 230 GW zou zijn geïnstalleerd in 2020
met een elektriciteit opbrengst van 581
TWh. Daarmee zou in 15.7% van de
Europese elektriciteitsconsumptie
voorzien. Het totale elektriciteitsverbruik
in 2020 werd door de EWEA beraamd
op 3.689 TWh.

Drie scenario’s
De EWEA neemt nu meer onzekerheden
waar dan in 2009, daarom acht het een
enkel scenario niet langer afdoende.
In plaats daarvan heeft het nu drie
groeiscenario’s opgesteld, een laag-,
een centraal- en een hoog scenario.
Zelfs in het hoge scenario zal het
geïnstalleerd vermogen in 2020 lager
uitvallen dan werd voorspeld in 2009.

Zwalkend energiebeleid
Veranderende omstandigheden hebben

Duurzame energiedoelstelling
Het wil niet zeggen dat de vermindering

van geïnstalleerd vermogen ertoe zal
leiden dat de energiedoelstelling van de
EU om 20% van de energieconsumptie
duurzaam op te wekken in 2020 niet
zal worden gehaald. Immers, het
totale energieverbruik is ook naar
beneden bijgesteld.
De EWEA heeft berekend dat met
het centrale scenario 14.9% van het
elektriciteitsverbruik door windenergie
wordt voorzien. Het gaat dan om
192 GW geïnstalleerd vermogen dat
442 TWh genereert.
Investeringen
Het behalen van het centrale scenario
vereist een investering van tussen de 90
en 124 miljard euro. De grootste markten
zijn Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Polen en Italië. In 2020 zal
de windindustrie aan 354.000 mensen
werk verschaffen, nu zijn dat er 253.000.
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Cable to the Netherlands - COBRAcable

Flinke subsidie

In collaboration with TenneT, Energinet.dk is going to establish a 320-350 km long
HVDC cable with converter stations in Endrup near Esbjerg and Eemshaven in the
Netherlands. The connection is called COBRAcable. The purpose of COBRAcable is
to improve cohesion in the European transmission grid by increasing the exchange
of surplus wind power with neighbouring countries and strengthen the
infrastructure, security of supply and the market. The connection is based on a new
rectifier technology called voltage source converter (VSC) offering the possibility of
connecting new offshore wind farms to the cable. The HVDC cable is designed for
a voltage level of 320 kV and a transmission capacity of 700 MW. This corresponds
to the production capacity of two newer power stations.

De Rijksuniversiteit in Groningen
ontvangt een flinke subsidie van
2 miljoen Euro voor een drietal
onderzoeken naar duurzame
servicelogistiek op offshore
windparken, supply chain resilience
en het verduurzamen van het
transport van verse levensmiddelen.
Volgens de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) voldoen de projecten ‘ruim’
aan de doelstellingen van de Nationale
Topsector Logistiek. NWO heeft een
onderzoeksprogramma dat zich
binnen de Topsector Logistiek richt
op het verduurzamen van de
logistieke sector. Binnen dat is in
totaal vijf miljoen euro beschikbaar,
waarvan zo’n veertig procent naar
Groningen gaat.

With a total budget of approx. DKK 4.7 billion, the project is one of Energinet.dk's
large investments in the coming years. With the installation of cable and converters
in 2017-2018, the plant can be in operation at the beginning of 2019.

Nieuw onderkomen Eneco in IJmuiden
Eneco breidt werkzaamheden in IJmuiden uit en verhuist naar grotere locatie.
De afdeling Offshore Wind van energiebedrijf Eneco betrekt een nieuw kantoor
aan de Vlissingenstraat 43. Vanuit het oude pand aan de Industriestraat werd
de bedrijfsvoering van het Prinses Amaliawindpark gedaan.
Op dit moment bouwt Eneco samen met het Japanse Mitsubishi Corporation iets
zuidelijker haar tweede windpark op zee, Eneco Luchterduinen. Dit leidt tot een
belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden in IJmuiden. Extra voordeel van het
nieuwe pand is dat het aan het water ligt, dichtbij de aanlegsteiger die Eneco en
haar aannemers gebruiken.
Het pand is ontwikkeld door Het Kleine Strand BV uit IJmuiden in samenwerking met
bouwbedrijf F5 uit IJsselstein. De medewerkers van Eneco Offshore Wind hebben er
de beschikking over 22 werkplekken en 8 flexplekken. Ze hebben een mooi uitzicht
op de Noordzee en bij helder weer kunnen ze het op 23 kilometer voor de kust
liggende Prinses Amaliawindpark zelf zien liggen.
Het gaat om het bouwteam van Eneco Luchterduinen en het exploitatieteam van
het Prinses Amaliawindpark. Als Luchterduinen – ook op 23 kilometer voor de
kust- eind 2015 operationeel is, zal de bedrijfsvoering van dit windpark ook vanuit
het pand worden aangestuurd.
Verder is aan nabijheid van een eigen aanlegplek bijzonder nuttig. Medewerkers en
onderhoudspersoneel kunnen meteen de zee op. In het pand kan tijdelijke materiaal
		
worden opgeslagen en er zijn uitbreidingsmogelijkheden, mochten de
werkzaamheden in een later stadium nog verder worden uitgebreid.

Voor het onderzoek naar duurzame
servicelogistiek op offshore
windparken komt een totaalbudget
van 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Gemini offshore windpark
Energiebedrijf Delta gaat groene
stroom afnemen van Gemini offshore
windpark (55 km ten noorden van
Schiermonnikoog) welke energie
voor bijna 800.000 huishoudens
gaat produceren. Ook de Bow
Terminal in de haven van Vlissingen
pikt een graantje mee. De Bow
Terminal gaat 75 fundaties voor de
windmolens opslaan en verschepen
naar de bouwlocatie. Voor het in
2010 in Vlissingen opgerichte bedrijf
is dit het 25ste energie gerelateerde
project, maar het eerste voor de
Nederlandse offshore-windindustrie.
De Bow Terminal verlengt dit jaar de
kade met 175 naar 525 meter. Die
ruimte is nodig voor de groeiende
activiteiten voor de offshore.

www.offshorevisie.nl
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111-ste offshore windturbine
Eind september heeft het Duitse Senvion haar 111-ste offshore windturbine
geïnstalleerd. Het bedrijf bereikte hiermee een mijlpaal in haar geschiedenis.
Voor het offshore windpark Nordsee Ost zijn nu 19 van de 48 offshore windturbines
gebouwd. Het betreft het type Senvion 6.2 M126. De 29 offshore windturbines
die nog moeten worden geplaatst zijn al geassembleerd uitgezonderd het monteren
van de rotorbladen. De installatie zal in het najaar 2014 voltooid worden.
Wanneer de bouw van het windpark Nordsee Ost gerealiseerd is, heeft Senvion
meer dan 800 MW aan offshore windturbines gebouwd. Het bedrijf heeft hiermee
wereldwijd de meest multi-megawatt windturbines geïnstalleerd.

Eneco wil vergunning
Q4 wijzigen
Of de bouw van het grote windpark bij
Bergen op zee (windpark Q4 geheten)
door Eneco doorgaat, is afhankelijk
van de naleving afspraak
Energieakkoord. Eneco wil de
capaciteit van 288 MW naar 424 MW
uitbreiden. De plannen van Eneco
om een nieuw windmolenpark op
zee te bouwen, 23 km uit de kust bij
Bergen aan Zee, krijgen steeds meer
vorm. Omdat de innovaties bij
windturbines op zee erg snel gaan,
heeft Eneco besloten om een verzoek
in te dienen om de bestaande
vergunningen van Q4 te wijzigen,
zodat de allernieuwste technieken
kunnen worden toegepast. Hierdoor
zal het windpark groene stroom
op gaan wekken voor zo’n 450.000
huishoudens. Maar de daadwerkelijke
realisatie van het windpark is
afhankelijk van de mate waarin de
afspraken in het Energieakkoord
tijdig worden nagekomen.

E.on Energy gaat
windpark bouwen
E.on Energy heeft toestemming
gekregen van de Britse Overheid om
voor 2,5 miljard euro een offshore
windpark te bouwen tussen 8 en 15
mijlen afstand van Brighton and Hove.
De Rampion Offshore Windpark met
een vermogen van 700 MW, gaat
stroom leveren voor meer dan 450.000
huishoudens en leveren 750 banen.
In 2015 gaat E.on starten met de
bouw van het windpark welke in
2018 of 2019 gerealiseerd moet zijn.
“Dit project is groot nieuws voor
Sussex. Het zorgt voor groene banen
en stimuleert marktkansen,” aldus
Ed Davey, UK minister voor Energie
en Klimaatverandering.

Senvion heeft 111 offshore windturbines geinstalleerd.

Drie gebieden, vijf windparken
Het kabinet heeft drie gebieden (o.a. bij Borssele en voor Noordwijk) gekozen waar
de komende jaren vijf grotere windparken op zee kunnen worden ontwikkeld.
Het had eerder negen vergunningen gegeven voor de bouw van windparken,
maar die komen te vervallen. Met deze keuze wordt het doel uit het Energieakkoord
om meer windenergie op te wekken, zo goedkoop en zo snel mogelijk gehaald.
De ministerraad heeft hier medio september op voorstel van minister Kamp van
Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
mee ingestemd. “We willen in Nederland meer duurzame energie, maar dat willen
we wel zo goedkoop mogelijk doen. Met dit plan kunnen windmolens op zee
gebouwd worden tegen zo laag mogelijke kosten voor burgers,” aldus minister Kamp.
In het Energieakkoord is afgesproken dat er 3450 MW extra energie in 2020
opgewekt wordt door windmolens op zee. In 2015 kan in Borssele worden gestart
met de ontwikkeling van een windpark. Daarna is vanaf 2017 de ontwikkeling van
windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust beoogd. In plaats van
meerdere kleinere windparken op zee, kiest het kabinet voor slechts een beperkt
aantal grotere windparken. Dat is goedkoper en levert minder horizonvervuiling op.
De overheid regelt alle voorwaarden om deze windparken aan te kunnen leggen:
waar ze precies komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het
elektriciteitsnet. Ook stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven
voor de aanleg van de parken. Welk bedrijf het windpark het beste en het
goedkoopste kan bouwen krijgt tegelijkertijd de subsidie én de vergunning om
het windpark te mogen bouwen.
Eerder moesten bedrijven al in het bezit zijn van een vergunning voordat ze konden
meedingen naar de subsidie en moesten ze zelf de elektriciteitskabel aan laten
leggen. Deze taak neemt netbeheerder TenneT nu op zich. Dit levert de komende
15 jaar een kostenbesparing van € 3 miljard op.

5 / 2014

OFFSHORE VISIE

55

o n s t r e am

IKM Testing awards
Airborne Oil & Gas contract

Ensco 122 jack-up ready
for NAM contract

IKM Testing AS from Norway ordered a 1600 metres Thermoplastic Composite
Pipe (TCP) from Airborne Oil & Gas in IJmuiden. The TCP Downline will be used
for the pre-commissioning of risers and pipelines.

Mid September UK-based offshore
drilling contractor Ensco announced
that, following a long journey from
Singapore, its new ENSCO 122 jack-up
rig has arrived at the Keppel Verolme
yard in the Netherlands where the rig
will start its initial contract with NAM
later this year. The ENSCO 122 jack-up
rig will be the third ultrapremium, harsh
environment jackup in the ENSCO 120
Series to work in the North Sea.

Odd Reidar Boye, Engineering Manager with IKM Testing explains the preference
for the composite downline over steel coiled tubing and other downline
solutions: “The TCP Downline has a superior fatigue life compared to other
solutions we have looked at for execution of pre-commissioning operations in
these water depths (1300 m). The light weight, ease of handling and the
external pressure resistance capability makes it the preferred alternative for us,
both technically and operationally.”
Subsea 7 was involved in the evaluation of Airborne’s TCP Downline from the
start. Stian Sande, Project Director at Subsea 7: “Light weight and set up allows
flexibility and reducing operational time, together with high collapse pressure
rating and chemical compatibly are advantages for pre-commissioning.”
Subsea 7 has supported Airborne for several years in its development of
composite pipes for downline, flowline and riser applications.
With this order, Airborne solidifies its leading position in composite downlines
and composite pipes for deepwater applications in general.
“Having built a track record for a number of years, including a deepwater
world record, this order is testament to the success of the composite pipes
in these challenging deepwater applications,” says Rogier Cornelisse,
Sales Manager TCP Downlines and TCP Hoses.

Under the contract with NAM, the rig
will be used for drilling in the Dutch
and UK sector of the North Sea
starting in the fourth quarter 2014
until the fourth quarter of 2016, at a
dayrate in low $230.000s range.
The rig, constructed to an enhanced
version of Keppel’s proprietary KFELS
Super A Class design, is designed to
drill to depths of 40,000 feet for the
most demanding large multi-well
platform programmes, ultra-deep gas
programmes and ultra-long reach wells.

Ruud Bos Managing Director
GDF SUEZ E&P Nederland
Per 1 oktober is Ruud Bos (1962) aangetreden als Managing
Director van GDF SUEZ E&P Nederland B.V. Hij volgde daarmee
Ruud Zoon op die de overstap naar GDF SUEZ E&P UK Ltd. in
London heeft gemaakt.
Ruud Bos heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de olie- en
gasindustrie en is goed ingevoerd in het Nederlandse mijnbouw
investerings- en winningsklimaat (kleine veldenbeleid). Hij is
reeds 10 jaar werkzaam binnen de GDF SUEZ Groep. In 2003
begon Ruud Bos als Managing Director bij Gaz de France Supply,
Trade & Marketing Nederland. Daarna werd hij in 2008
benoemd tot President & CEO van de Noord-Amerikaanse tak
van GDF SUEZ E&P International om vervolgens in februari 2010
terug te keren naar Nederland als CEO van GDF SUEZ Energie
Nederland N.V. Ruud Bos heeft in deze laatste hoedanigheid de
afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de
energietransitie en aan de totstandkoming van het energieakkoord.
Ruud Bos: “Het waarborgen van onze nationale
energievoorraad en de transitie naar een duurzame energiemix
zijn de meest belangrijke uitdagingen waar onze samenleving
nu voor staat. Deze onderwerpen zijn echter niet alleen
voorbehouden aan Nederland. We mogen dan ook de bredere,
internationale context niet uit het oog verliezen. Als bedrijf
kunnen en moeten wij hierin een belangrijke rol spelen om
zodoende samen voldoende energie te blijven waarborgen
voor toekomstige generaties. Hierbij profiteren wij van de
kennis en kunde van de GDF SUEZ Groep. Ik kijk er dan ook zeer
naar uit om terug te keren naar mijn roots en deze professionele
vakmensen te leiden in de zoektocht naar en ontwikkeling van
gas en olie op het Nederlands Continentaal Plat.”
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AARDGAS
Aardgas schoonste versneller van duurzaam

Europa is erg afhankelijk geworden van Russisch gas.

We hebben nog
heel veel aardgas!
Als we in 2020 14% duurzame energie hebben, is er nog steeds 86% nodig uit
bestaande bronnen. En dan is gas het schoonste alternatief. Maar hoeveel aardgas
hebben we nog? Volgens deskundigen kunnen we in Nederland nog minstens 50 jaar
gas winnen. Want we ontdekken nog steeds nieuwe velden. Bovendien kunnen we
tegenwoordig dankzij allerlei innovaties voorraden gebruiken, die vroeger niet
rendabel te winnen waren.

Aardgas is de versneller van duurzaam
oftewel met aardgas als aanvulling van
wind en zonne-energie gaan we sneller
en schoner naar een duurzame energiemix
dan met kolen. Want als over tien jaar onze
energiemix uit zo’n 15% bestaat zoals uit
wind en zon, is er nog steeds 85% uit
bestaande bronnen nodig. Dan is aardgas
de schoonste. Maar hoe lang kan aardgas
die rol nog spelen? Sommigen zeggen het
is bijna op. Anderen zeggen nee hoor we
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hebben nog wel voor 50 jaar gas in
Nederland. En operators kunnen nog
een heleboel nieuwe voorraden vinden.
Is dat wel zo? En hoe zit dat?
Gaswinning
Aardgas in Nederland komt uit een paar
honderd velden. Onder de Noordzee en
op het land. We hebben ruim 400 kleine
voorraden, de zogenoemde kleine velden.
Daarvan zijn er 230 in productie en 53

zullen in de komende jaren in productie
worden genomen. Van 52 is dat nog
onzeker. Daarnaast wordt gas ingevoerd.
Onder andere uit Noorwegen en Rusland.
Ongeveer de helft van dat gas gebruiken
we zelf. 45 miljard m3. De rest is voor de
export. 55 miljard m3. Bijvoorbeeld naar
Duitsland, Frankrijk en Italië. Zoals
hierboven reeds aangegeven kan volgens
deskundigen in Nederland nog minstens
vijftig jaar gas worden gewonnen.

AARDGAS
Rusland
Veertig jaar geleden was er de oliecrisis.
Nederland kwam er toen achter dat
zij voor haar energie toch wel erg
afhankelijk is van buitenlandse olie uit
het Midden Oosten. Ineens werd ontdekt
hoe belangrijk de eigen Nederlandse
gaswinning is om zeker te zijn van
energie. Nu wordt geconstateerd dat ons
land (evenals andere landen in Europa)
erg afhankelijk is van Russisch gas, een
derde van het gas in Europa. Kan dat met
de ontwikkelingen daar risico’s opleveren
voor onze energiezekerheid? Kun je daar
wat tegen doen? Minder exporteren
misschien? Meer importeren? Of
misschien toch zelf meer aardgas
winnen? In Loppersum is de productie
van gas al verminderd vanwege de
aardbevingen. Ergens anders dan
misschien een beetje meer? Of kunnen
we misschien ook nog ergens nieuwe
voorraden vinden?
Innovatie
Volgens de TU Delft is er in de
Nederlandse bodem ongetwijfeld nog
veel meer gas te vinden. Er zijn stukken in
het Nederlandse territoir die in de eerste
plaats nog niet onderzocht zijn en in de
tweede plaats is het zo dat je uiteindelijk
door middel van het verhogen van de
productie vanuit bestaande velden
natuurlijk meer gas kunt krijgen.
Last but not least kan er dankzij
technologische ontwikkelingen beter
gezocht en geproduceerd worden.
De hele olie en gaswereld is permanent
bezig met het zoeken naar innovaties
om ook kleine voorraden rendabel
en duurzaam te kunnen winnen.
Bijvoorbeeld met nieuwe boortechnieken.
Als de prognoses voor een gasveld goed
zijn, moet een boring zekerheid bieden.
Een kostbare beslissingen want een boring
op zee kost zo maar 40 miljoen euro.
Infra structuur
Gasvoorraden worden in beeld gebracht
met seismisch onderzoek. De manier
waarop trillingen in de grond worden

Eind 2005 startte
Wintershall met
het produceren
van gas vanaf het
F16 platform.

teruggekaatst zegt iets over de
samenstelling van de grondlagen en
over het gegeven dat er gas in de grond
zou kunnen zitten. Zo is in het noordelijk
deel van onze Noordzee zo’n 8000
vierkante kilometer met de nieuwste
technieken in kaart gebracht. Met
veelbelovende inzichten. Daarnaast zijn
er elders ook vondsten gedaan, maar
verder onderzoek moet uitwijzen of
dat rendabel te winnen voorraden zijn.
Een belangrijke factor bij het ontwikkelen
van kleine velden is dat deze aangesloten
kunnen worden op bestaande infra
structuur. Bij het ontdekken van nieuwe
gasvelden op de Noordzee speelt ook
de overheid een rol. Zij kan helpen door
het voortzetten van aanmoedigingsmaatregelen om velden rendabel te maken
en de investering de moeite waard te
maken voor olie en gasmaatschappijen.

Alternatieven
Ook het boren zelf is de afgelopen
jaren sterk geautomatiseerd en kan
daarmee steeds sneller en goedkoper
met minder impact op de omgeving.
En veiliger voor mensen. Dit heeft
ertoe geleid dat er tegenwoordig
op plekken geboord kan worden
die voorheen ontoegankelijk waren.
Een andere manier om gasvoorraden in
Nederland echt helemaal te gebruiken is
het inzetten van grote compressoren om
een gasveld als het ware leeg te zuigen
en het injecteren van een natuurlijk gas
als stikstof. Dat duwt als het ware het
aardgas omhoog. Met deze techniek lukt
het NAM om vanaf nu uit het veld bij het
Drentse De Wijck ruim 2 miljard kubieke
meter aardgas te winnen. Dat is zes jaar
energie voor de hele provincie Drenthe.

De 'Geo Caspian' van Fugro is één van de schepen die gasvoorraden in beeld brengt met seismisch onderzoek.
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Grootschalige
offshore-oefening
Nederlandse olie- en gasproducenten,
verenigd in NOGEPA, en de Nederlandse
overheid hebben op donderdag
2 oktober een gezamenlijke offshore
calamiteitenoefening gehouden.
De calamiteit die werd geoefend,
deed zich voor op een productieplatform van Total E&P Nederland
op het Nederlandse deel van het
continentale plat van de Noordzee.
Naast Total E&P Nederland hebben
de Kustwacht, de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord, de gemeente
Den Helder, de Koninklijke Marine,
Staatstoezicht op de Mijnen en
Rijkswaterstaat actieve meegedaan
aan deze oefening.
De oefening werd opgebouwd
rond een scenario waarin tijdens
werkzaamheden op één van de
productieplatforms van Total E&P
Nederland in de Noordzee iets
misging. Vanwege dit incident werden
alle mensen aan boord van de offshore
installatie met een boot geëvacueerd
en aan land gebracht. Het aanlanden
van mensen op het Marineterrein in
Den Helder werd fysiek nagespeeld.
Het doel van de oefening is onder
meer om als industrie en overheid
gezamenlijk dit soort calamiteiten te lijf
te gaan en een adequate afstemming op
elkaars taken en verantwoordelijkheden
in de praktijk te brengen. De olie- en
gassector houdt jaarlijks oefeningen
om na te gaan of de in de wetgeving
vastgelegde procedures adequaat
worden gevolgd en, in een
gesimuleerde omgeving, ook werken.

Saipem bags $540 M in offshore contracts
Italy’s Saipem has been awarded new drilling contracts in Indonesia, Nigeria, the
Arabian Gulf and Latin America worth approximately $850 million of which $540
million are related to offshore activity and refer to four different units of Saipem’s fleet.
Saipem has signed with Eni Muara Bakau B.V. a contract for the utilization of
the Scarabeo 7 which will be operating offshore Indonesia drilling a minimum
of 12 wells; the project is estimated to be completed in first quarter 2017.
The vessel will remain under contract with Eni until February 2018. Scarabeo 7
is a fifth generation semi-submersible drilling rig, capable of operating in water
depths of up to 5,000 feet.
Furthermore, in West Africa the contract for the Scarabeo 3 has been extended
to March 2015. Scarabeo 3 is a second generation semi-submersible drilling rig,
with capacity to operate in water depths of up to 1,500 feet.
In addition, NDC has extended the contract for the jack-up rig Perro Negro 2 for
24 months, starting from January 2015, for activities in the Arabian Gulf. In Ecuador,
EP Petroamazonas has extended by 10 months the charter of the jack-up rig Ocean
Spur, operated (not owned) by Saipem until the end of the first quarter of 2015.
Both these jack-up are rigs capable to operate in water depths of up to 300 feet.
In relation to onshore drilling, Saipem has been awarded by different clients new
contracts worth approximately $310 million, relating to 31 drilling rigs in South
America: 21 in Venezuela, 7 in Peru, 2 in Colombia and one in Ecuador.
The contracts have been signed under different terms, varying from three months
to two years, and starting at different times during 2014.

FPSO Petrojarl Knarr delivered
Three tugs of Fairmount Marine have towed the brand new FPSO Petrojarl Knarr from
South Korea to Norway in just 61 days. Petrojarl Knarr, one of world’s largest floating
production and storage units (FPSO) for harsh environments, was delivered in the
port of Haugesund, Norway, September 16th 2014. The newly delivered FPSO
Petrojarl Knarr is 256.4 meters long and 48 meters wide with a dwt of 135,000 tons.

Croon dé ATEX-specialist
Maar liefst 10 medewerkers van Croon
Elektrotechniek ontvingen eind
september hun diploma IECEx 05
Module 001/003/006/007 en 008.
Dat betekent dat ze onder andere
bevoegd zijn inspecties te verrichten
in explosiegevaarlijke omgevingen
conform de internationale standaard
IECEx 05. Wie een of meer IECEx
module-diploma(s) behaalt, kan,
na het verwerven van voldoende
praktijkervaring (via een zogenoemd
evidence file) een persoonlijk certificaat
aanvragen dat internationaal wordt
erkend. Wereldwijd zijn er momenteel
hooguit 450 van deze gecertificeerde
specialisten. Bij Croon werken al
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The brand new FPSO Petrojarl Knarr towed by three Fairmount tugs.

langere tijd twee medewerkers met een
EX bevoegdheid en wellicht dat deze
10 medewerkers zich, nu hun ATEX-EX
opleiding is voltooid, op dezelfde
internationale lijst kunnen plaatsen.
In ons land is geen enkel installatietechnisch
bedrijf waar ATEX-EX op zo’n grote
schaal aandacht krijgt. De deelnemers
volgden hun opleiding aan het E-College,
het eigen ontwikkel- en opleidingsinstituut

van Croon. In nauwe samenwerking
met Reed Business Opleidingen werd een
sterk programma ontwikkeld, waarbij in
acht dagen een intensief traject werd
doorlopen. Van de basismodule ATEX-EX
001 via modules 003/006 (installatie en
onderhoud van materieel) tot en met
ATEX-EX 006 (testen elektrische
installaties) en ATEX-EX 007 en 008
(gedetailleerde visuele inspecties).

Created and produced by

Register now

Your platform for the future

28 & 29 OCTOBER 2014
Program Offshore Energy Conference
Tuesday 28 October 2014

Wednesday 29 October 2014

09:30 - 18:00
09:30 - 10:00
10:00 - 12:00
10:00 - 11:30

09:30 - 18:00
10:00 - 13:00
10:00 - 11:30
10:00 - 12:00
12:00 - 13:30

10:15 - 12:00
12:00 - 13:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 15:30
14:30 - 16:30

Offshore Energy Exhibition
Official Opening
Master Class with Seaway Heavy Lifting
Extending asset life: Offshore
Maintenance Services
Industry Panel
Permanent Well Abandonment
Masterclass with Heerema Marine Contractors
Drilling & Dollars Panel
North Sea E&P: New game on an
old playing field
Mexican petroleum industry reforms

14:00 - 16:00
14:00 - 15:30
09:00 - 17:00

Offshore Energy Exhibition
Developments in wave and tidal energy
Subsea processing
Masterclass with Ampelmann Operations
Regulations for ‘industrial personnel’
on board offshore service vessels
Human Capital Panel
Offshore Vessels: Market update
Co-located event: Offshore WIND
Installation and Maintenance Conference
Development Agency Noord-Holland Noord

Supported by

In association with
Development Agency
Noord-Holland Noord

www.offshore-energy.biz
Stay in touch

@NavingoOE #OEEC

Facebook.com/OffshoreEnergy

oe@offshore-energy.biz

+31 (0)10 2092600

Offshore Energy Amsterdam
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Succesvolle Ledenbijeenkomst
STC-KNRM

Op donderdag 2 oktober heeft een ledenbijeenkomst plaatsgevonden bij STC-KNRM op de Heijplaat in Rotterdam. STC-KNRM
Offshore Safety BV verzorgt ‘emergency response’ trainingen
voor medewerkers uit de Offshore en Maritieme sectoren. Deze
verplichte trainingen worden gegeven in een modern en hoogwaardig trainingscentrum midden in het Rotterdamse stadshavengebied.
Tijdens de bijeenkomst gaf Peter Carpay, directeur STC-KNRM,
een presentatie over de activiteiten van het bedrijf. Namens IRONOGEPA gaf Chris Wijsman een demonstratie van een door IRONOGEPA nieuw gelanceerde website met als doel jongeren te
stimuleren een baan te kiezen in de olie-en gasindustrie. Ook
Sebastiaan Smit, Projectleider Jet-Net gaf in zijn presentatie het
belang weer van samenwerking tussen het bedrijfsleven en middelbare scholen en de rol van het bedrijfsleven om te laten zien
hoe betekenisvol en interessant techniek en wetenschap is.
Na de presentaties kregen de deelnemers een korte rondleiding
door het bedrijf. Vervolgens werden zij uitgenodigd om aan
boord te gaan van Masterskip ‘Wylde Swan’, de grootste tweemastschoener ter wereld. Alle deelnemers kregen een Helly
Hansen zeiljack uitgereikt. Na een vaartocht door het Rotterdamse
havengebied werd het schip weer aangemeerd en volgde een
gezellige en goedverzorgde netwerkborrel aan boord van het
schip. IRO dankt STC-KNRM hartelijk voor de gastvrijheid!
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Offshore Northern Seas,
Stavanger, 25-28 augustus 2014

Met een recordaantal van 91.682 bezoekers, 1.392 exposanten
en een conferentie met 700 deelnemers per dag overtrof ONS
2014 alle verwachtingen.
Op zondag 24 augustus 2014, de dag voor aanvang van de beurs,
vond een netwerkreceptie georganiseerd in samenwerking met
de Koninklijke Nederlandse Marine plaats aan boord van het
fregat Zr. Ms. Tromp.
Naast IRO leden waren diverse internationale gasten uitgenodigd.
Het was een goede gelegenheid voor IRO leden, de leveranciers
van veel apparatuur aan boord, om de eindgebruikers van het
schip te ontmoeten. Met 60 deelnemers werd de receptie
goed bezocht. In het Holland paviljoen exposeerden 30 bedrijven.
Op woensdag 27 augustus 2014 vond het Happy Hour plaats
welke werd gesponsord door de Nederlandse Ambassade in
Noorwegen. Ambassadeur mevrouw Bea ten Tusscher was
zeer geïnteresseerd en onder de indruk van de innovatieve
Nederlandse bedrijven in het paviljoen en nam veel tijd om
nader kennis te maken met de diverse leden. Aangezien
Noorwegen een zeer belangrijke markt voor de Nederlandse
toeleveranciersindustrie is, organiseert IRO een klein paviljoen
op ONS Norway in 2015 (17-19 augustus).
Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen, neem dan contact
op met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl. De inschrijvingen
voor ONS 2016 zullen in september 2015 beginnen.

IRO NIEUWS

Introductie in offshore wereld

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’

Met de start van het nieuwe schoolseizoen begin september
hebben ruim 150 studenten van Avans Hogeschool in Den
Bosch, Hogeschool Rotterdam en Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden een introductie in de wereld van olie, gas en
offshore gekregen van Chris Wijsman, Employment & Education
coördinator van IRO-NOGEPA.

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden
gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit. Tevens
wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte terminologie.
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u een
e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen met IRO
via telefoonnummer 079-3411981. De cursus vindt plaats
op de werf bij Keppel Verolme.

De studenten waren erg enthousiast over de presentatie.
De studenten die de minors Olie & Gas, Offshore Engineering
en Offshore Constructions volgen zullen een project afronden
bij IRO en NOGEPA bedrijven en zullen de resultaten presenteren
op het Offshore Network Symposium op 13 november a.s.
op het RDM Campus in Rotterdam.

HBO Network Symposium 2014 RDM Campus
Succesvolle samenwerking HBO Offshore:
Onderwijs - Onderzoek - Praktijk
Datum:
donderdag 13 november 2014
Tijd:
9.00 – 17.30 uur
Locatie:
Innovation Dock, RDM Campus, RDM-kade 59,
Rotterdam
Het RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam nodigt
u namens het HBO Offshore Network van harte uit voor het
symposium ‘Succesvolle samenwerking HBO Offshore’ op
donderdag 13 november 2014.

Bij deelname aan de cursus zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril en -schoenen) verplicht.
De volgende cursusdata voor 2014/2015 zijn gepland:
• 18 + 19 november
• 9 + 10 december
• 20 + 21 januari
• 10 + 11 februari
• 17 + 18 maart
• 21 + 22 april
• 19 + 20 mei
• 16 + 17 juni
• 7 + 8 juli

NL = VOL
ENG
NL
ENG
NL
ENG
NL
ENG
NL

www.werkenindewereldvanolie
engas.nl

Hoe realiseer je een succesvolle samenwerking tussen onderwijs,
onderzoek en praktijk? En wat is succesvol? Wat is hiervoor
nodig vanuit het onderwijs en vanuit deelnemende kenniscentra
en bedrijven?
Welke praktijkvoorbeelden zijn er van succesvolle samenwerking?
En tot slot: wat is de winst voor alle deelnemers aan deze
samenwerking? Tijdens het symposium wordt op deze vragen
ingegaan vanuit verschillende invalshoeken.

HBO Offshore Design Award
Tijdens het symposium zijn ruim 200 vierdejaars studenten
aanwezig die een minor offshore volgen aan een van de
vier hogescholen van het HBO Offshore Network (Avans
Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden en Maritiem Instituut Willem Barentsz).
Tijdens het middagprogramma strijden kleine groepen
studenten, bedrijfsmedewerkers en (onderzoeks)docenten in
de wedstrijd ‘Design the Offshore Vessel & Equipment for 2025’
tegen elkaar om de HBO Offshore Design Award.
Het gelijknamige ‘Offshore Vessel & Equipment for 2025’ is
een programma dat wordt opgestart binnen de Community of
Practice Maritiem & Offshore van het RDM Centre of Expertise.
Tijdens de borrel vindt de beoordeling en prijsuitreiking plaats.
U kunt zich aanmelden voor het HBO Offshore Network
Symposium 2014 via www.rdmcampus.nl/offshoresymposium.
Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging
per e-mail. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 7 november 2014.

IRO heeft samen met NOGEPA een nieuwe website ontwikkeld
om het imago en de kennis van de wereld van Olie en Gas onder
leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs en studenten
van middelbaar en hoger beroepsonderwijs te verbeteren.
Door middel van lespakketten, die van de website zijn te
downloaden, kunnen onderwijzers en docenten inzicht
geven in de Olie- en Gas- maar ook in de Offshore sector.
Ook kunnen werknemers van IRO en NOGEPA leden deze
lespakketten gebruiken om een gastles of college op scholen
van hun kinderen of in de omgeving van hun bedrijven te geven.
Tevens zijn er filmpjes van de diverse beroepen en thema’s van
de sector beschikbaar, alsmede links naar de beroepsopleidingen
en vacatures.
Kortom, een informatieve website om jongeren te stimuleren
een baan te kiezen in de dynamische wereld van Olie en Gas!
5 / 2014
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Verslag Olie en gasmissie
naar Koeweit

In het kader van het bezoek van Minister Henk Kamp aan Koeweit
heeft Dutch Energy Solutions (DES) in opdracht van het
Ministerie van Economische Zaken een olie- en gasmissie naar
Koeweit georganiseerd op 8 en 9 september 2014. Elf bedrijven
hebben aan deze missie deelgenomen. DES is een programma
van FME en IRO om bedrijven in de olie- en gasindustrie te
ondersteunen bij het zaken doen in de Golf Staten
(www.dutch-energysolutions.nl). Door aan te sluiten bij het
bezoek van Minister kamp kreeg de missie meer aandacht dan
gebruikelijk en was het mogelijk op hoog niveau contacten
te leggen. Dat er grote belangstelling voor de Nederlandse
bedrijven was, moge blijken uit de vele follow-up gesprekken
die nog tijdens de missie plaatsvonden.
Het missieprogramma bestond uit bezoeken aan het Ministry
of Electricity and Water (MEW), Petrochemical Industries
Company K.S.C. (PIC), EPC Contractor Gulf Spic, KOC, KNPC
en Fluor. Bij een aantal van deze bezoeken was Minister Kamp
aanwezig. Het programma werd gecomplementeerd met een
goed bezochte netwerkreceptie door vertegenwoordigers van
de olie- en gasindustrie uit Koeweit.
De totale investeringsplannen in de olie- en gasindustrie en
infrastructuur bedragen zo’n 100 miljard US Dollar en het ziet er
naar uit dat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Koeweit staat op de 6e plaats met 101 miljard vaten wat
betreft oliereserves en heeft 63 triljoen scf. aan gasreserves.
Koeweit behoort met een productie van zo’n 3 miljoen vaten
per dag tot de top olieproducerende landen in de wereld.
De ambitie is om de productie te verhogen naar 4 miljoen vaten
per dag in 2020. Het GDP groeit met gemiddeld 6,9 % sinds
2011 en het is per capita het 5e rijkste land in de wereld.
Het energiebeleid in Koeweit wordt gemaakt door de Supreme
Petroleum Council en gecontroleerd door het Ministry of Petroleum.
De uitvoering wordt gedaan door KPC, de oliemaatschappij
van Koeweit en de verschillende dochtermaatschappijen.
KOC (Kuwait Oil Company) is een dochterorganisatie van KPC,
verantwoordelijk voor de upstream olie- en gasactiviteiten,
KNPC (Kuwait National Petroleum Company) voor de
downstream en PIC (Petrochemical Industries Company) voor
de petrochemische industrie. Hiernaast zijn nog enkele andere
KPC bedrijven verantwoordelijk voor internationale activiteiten,
transport etc. De Enhanced Technical Services Agreements
(ETSA) heeft ondanks het verbod in de grondwet de weg
vrijgemaakt voor buitenlandse oliemaatschappijen om in
Koeweit in exploratie en productie te investeren.
Een belangrijk upstream project is het Lower Fars Heavy Oil Field
Development project van KOC ter waarde 4,3 miljard US Dollar.
Het verhogen van de productie uit bestaande velden is een
andere uitdaging waar Koeweit mee wordt geconfronteerd.
Het opruimen van oliemeren, een overblijfsel van de oorlog
met Irak, is nog steeds een groot probleem.
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Downstream staat een aantal raffinaderij projecten op stapel
zoals Mina Abdulla, Mina Al Ahmedi Clean Fuel projecten en
de Al-Zour raffinaderij projecten voor in totaal 33 miljard US
Dollar. Een overzicht van downstream olie- en gasprojecten is
te vinden op de website van KNPC: www.knpc.com.kw/en/
Projects/Pages/default.aspx. Informatie over lopende
petrochemische projecten zoals Aromatic, Olefins III en
China Integrated Refinery/Petrochemical Project is te vinden op:
www.pic.com.kw/Olefins_III.html.
Koeweit is ondanks de grote gasreserves een netto importeur
van gas. Gas wordt met name gebruikt voor de elektriciteitsopwekking. Met name in piekperiodes zoals in de zomer is er
een tekort aan gas. Daarom zijn er plannen om de gasreserves
te ontwikkelen om minder afhankelijk van gasimport of dure olie
te zijn voor elektriciteitsproductie. Ook zijn er plannen om het
affakkelen van gas drastisch te verminderen en dit gas eveneens
te gebruiken voor elektriciteitsproductie. Het capaciteitstekort is
ook ontstaan door de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit
en het achterblijven van de bouw van nieuwe centrales. Echter
op het moment wordt in Al-Zour North een gecombineerde
elekticiteits- en ontziltings- (desalination) centrale gebouwd
om de elektriciteitscapaciteit in 2017 te verdubbelen.
Ondanks de enorme olie- en gasvoorraden zijn er ook plannen
voor duurzame energie in Koeweit. Op het moment wordt de
eerste fase van het Shagaya Energy Park gerealiseerd dat zodra
gereed de capaciteit heeft om 70 MW energie te produceren
waarvan 50 MW zonne-energie. De rest zal bestaan uit
windenergie en Photovoltaic.
Een belangrijk instituut in Koeweit op het gebied van R&D voor
de olie- en gasindustrie is The Petroleum Research and Studies
Center (PRSC) van de Kuwait Institute for Scientific Research
(KISR, wwwkisr.edu.kw). Dat er mogelijkheden zijn in Koeweit
moge blijken uit het feit dat Van Oord begin dit jaar een opdracht
heeft verworven voor een landaanwinningsproject in Koeweit.
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De opdrachtgever is Kuwait National Petroleum Company (KNPC).
Het contract heeft een waarde van bijna 500 miljoen US Dollar.
Het project omvat het opspuiten van een stuk land op een ‘sabkha
gebied’ (zoutvlakte aan de kust) ten behoeve van een nieuw te
bouwen raffinaderij. Het New Refinery Project ligt in het Al-Zour
gebied ten zuiden van Kuwait City. De raffinaderij zal 615.000 vaten
per dag gaan produceren. Het project is voor KNPC de eerste fase
van een investeringsprogramma voor deze nieuwe raffinaderij
van 23 miljard US Dollar. Wilt u meer weten over projecten in
Koeweit? Op 23 en 24 november 2014 wordt de Kuwait Projects
2014 conferentie gehouden over de op stapel staande projecten
in Koeweit. Voor meer informatie: www.meedkuwaitprojects.com.
Om Nederlandse toeleveranciers verder te ondersteunen bij
het zakendoen in Koeweit zullen door DES in de komende jaren
follow-up activiteiten worden georganiseerd. Hiertoe is door
DES in het kader van het ‘Partners for International Business
Programma’ ondersteuning van de Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagd.

beurs / exportprogramma 2014
10-13 november 2014	ADIPEC

IRO Kalender 2014/2015
Offshore Energy				
Amsterdam RAI, 28+29 oktober
OWIM 					
Amsterdam RAI, 29 oktober
Algemene Ledenvergadering 			
Nieuw-Lekkerland, 19 november
IRO Nieuwjaarsreceptie			
Rotterdam, 14 januari 2015
IRO-CEDA bijeenkomst				
Voorschoten, 12 maart 2015

Beursgenoteerd
ADIPEC, Abu Dhabi, 10-13 november 2014

Abu Dhabi, VAE

Er is nog 1 stand beschikbaar van 20 m2 in het Holland Paviljoen. Voor meer informatie

2-5 december 2014	OSEA				

kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl.

Singapore
OSEA, Singapore, 2-5 december 2014

2015

In samenwerking met HME organiseert IRO het Holland paviljoen op OSEA. We hebben een
fantastische plek, in het midden van de hoofdhal. Er is nog 1 stand beschikbaar van 15 m2.

4-7 mei 2015	Offshore Technology Conference

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl.

Houston, VS
2-4 juni 2015	Oil & Gas Asia		
Kuala Lumpur, Maleisië

Offshore Technology Conference,
Houston, 4-7 mei 2015
De inschrijving voor het Holland Paviljoen op OTC 2015 is gesloten.

17-19 augustus 2015	ONS Norway (To be confirmed)
Stavanger, Noorwegen
8-11 september 2015	Offshore Europe
Aberdeen, Schotland
27-29 oktober 2015	OTC Brasil 				
Rio de Janeiro, Brazilië
november 2015	ADIPEC	
Abu Dhabi, VAE
Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de
Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres
: Boompjes 40 (Willemswerf)
		 13th floor 3011 XB Rotterdam
Postadres : Postbus 390
		 3000 AJ Rotterdam

Telefoon
Fax
E-mail
Website

: 079 34 11 981
: 079 34 19 764
: info@iro.nl
: www.iro.nl

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
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BUYERS GUIDE

ELEcTROTECHNIEK

Vageri Electrical &
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC SLIEDRECHT
Tel.: +31 (0)184 433900
Fax: +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

RECRUITMENT

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.vageri.nl

MAXIMATOR

www.maximator.nl

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence
centre for the development,
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.
Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units
Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses

Resato International BV
1e Energieweg 13
9301 LK RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
Bel Maarten de Wit
023 571 47 45

RedWave is a specialized
service provider for personnel
and offers employment to over
six hundred well trained
professionals. It involves all
types of specialists working in
the fields of drilling, production,
medical services, maritime and
construction & maintenance.
For our clients it is important to
get the right personnel, in the
right place, at the right time.
RedWave sees to this, both
onshore and offshore, and has
been doing so for many years.
Since establishment in 1989
RedWave has built up a leading
position with its services to the
Oil and Gas Industry, navigation
and related engineering.
Keys to success in meeting
all aspects of the strenuous
demands imposed by the Oil
and Gas Industry are the
continuous attention to quality
(according to ISO 9001) for
people and the internal safety
management system (VCU).
Interested in more information
about working in the Oil and Gas
industry or looking for a new job
opportunity?

www.redwave.nl
Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400

TOS is an international service
provider in personnel solutions
for the Maritime, Offshore
and Oil & Gas industry. We also
provide recruitment & selection
services and maritime services
such as ship deliveries.
+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands

www.tos.nl
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See the Damen DOC 8500 in motion.
Scan this ad with your Layar-app.

THE NEW VAN OORD CABLE LAYER
BASED ON THE DAMEN OFFSHORE CARRIER

THE DOC 8500 OFFERS:
Van Oord has ordered a new DP2 cable-laying vessel with Damen. This is the first
contract for the newly designed Damen Offshore Carrier 8500. The flexibility of the
design allows the vessel to be adapted for a variety of purposes and markets.
For this first order The Van Oord Damen Offshore Carrier will be executed as a cable
laying vessel for offshore wind farms. Van Oord will deploy this multi-purpose cable
layer at the Gemini offshore wind farm.

■
■
■
■
■
■
■

WWW.DAMEN.COM | INFO@DAMEN.COM | +31 183 63 99 11

Flexible design
Multifunctional platform
High payload
Efficient transport system
Optimally designed DP conditions
Shallow draught jobs
Excellent accommodation

