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OFFSHORE VISIE HEET VOORTAAN
OCEAN ENERGY RESOURCES
Uitgeverij Tridens heeft besloten haar
titel Offshore Visie aan te passen aan
de huidige marktsituatie. Uitgever en
hoofdredacteur Han Heilig zegt hierover:
“De lage olieprijs gedurende de afgelopen
jaren heeft een nadelig effect gehad op
de huidige status van onze nationale
toeleveringsindustrie. Het is rustig
geworden op het Nederlands Continentaal
Plat. Een aantal contractors zijn daarom
heel bewust hun koers gaan wijzigen
richting wind. Ter illustratie: bijna
negentig procent van de IRO-leden levert
tegenwoordig ook aan de windsector.
De Noordzee-industrie zit nu midden in
een energietransitie en als uitgever voel
ook ik de gevolgen van de overgang van
de huidige energiemix naar een duurzame
energiehuishouding. Ik geloof sterk in
een wereld waarin ‘grijs’ en ‘groen’ naast
elkaar kunnen bestaan. Zeker voor de
komende decennia.”
Dit impliceert echter wel dat de olie en
gas gekleurde titel Offshore Visie niet
meer de vlag is die de redactionele lading
dekt. Historisch gezien is de titel er
altijd geweest voor de Nederlandse
toeleveranciers aan de olie- en
gasindustrie. Vandaar dat het blad
ook al vele jaren verbonden is aan IRO.
De nieuwe naam is daarom in een
vroeg stadium voorgelegd aan IRO.
En zij respecteert de beslissing.
Volgens een schatting van NOGEPA
zijn de Nederlandse onshore en offshore
gasvoorraden in 2050 grotendeels
uitgeput. En tot die tijd kan gas als de
ideale versneller voor de verduurzaming
van de energiemix werken. Ongetwijfeld
moeten er nog veel horden genomen
worden om een acceptabele
energietoekomst te kunnen realiseren
en de Noordzee te transformeren in de
toekomstige duurzame energietuin
van Nederland.
Han Heilig tot slot: “We gaan met
z’n allen nog een super uitdagende
offshore toekomst tegemoet. Denk
aan decommissioning en hergebruik van
installaties. Of digitalisering van subsea
inspecties. Wij gaan dat doen onder de
aangepaste naam Ocean Energy Resources
waarvan Offshore Visie uiteraard gewoon
deel van blijft uitmaken. In dit verband
ben ik verheugd ook te kunnen melden
dat branchevereniging Nederlandse
WindEnergie Associatie (NWEA) de
intentie heeft uitgesproken Ocean
Energy Resources te zullen gaan
ondersteunen. Zij verenigt de
complete windsector in ons land.”

OFFSHORE VISIE IS NOW CALLED
OCEAN ENERGY RESOURCES
Uitgeverij Tridens has decided to adapt
its title Offshore Visie to the current
market situation. Publisher and editor-inchief Han Heilig says: "The low oil price
in recent years has indeed had an adverse
effect on the current status of our national
supply industry. It has become quiet on
the Dutch Continental Shelf. A number
of contractors have therefore consciously
changed their course towards the wind.
Almost ninety percent of all IRO members
now also supply the wind sector.
The North Sea industry is now in the
midst of an energy transition and as
publisher I also feel the consequences
of the transition from the current energy
mix to a sustainable energy system.
I strongly believe in a world where
fossil and renewable fuels can coexist.
Especially for the coming decades."
However, this implies that the oil and gas
coloured title Offshore Visie does not cover
the subject any longer. Historically, the title
Offshore Visie has always been there for
the Dutch suppliers to the global oil and
gas industry. That is why the magazine has
been connected to IRO for so many years.
The new name has therefore been
submitted to the IRO management at an
early stage. And she respects the decision.
According to an estimate by NOGEPA,
Dutch onshore and offshore gas stocks
will be largely depleted by 2050.
Until then, the trade association has
characterized gas as the ideal accelerator
for the sustainability of the energy mix.
Undoubtedly, many hurdles still need to
be taken in order to be able to realize an
acceptable energy future and to transform
the North Sea into the future sustainable
energy garden of the Netherlands.
Han Heilig concludes: “We are all facing
a super challenging offshore future.
Think of decommissioning and the reuse
of existing infrastructure. Or digitization
of inspection services. We will do so under
the modified name Ocean Energy
Resources, of which Offshore Visie will
remain a substantial part. It is in this
respect that I am also very pleased to
announce that the Dutch Association
of Wind Energy Associations (NWEA)
has expressed the intention to support
Ocean Energy Resources as well."
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KNOWLEDGE EXCHANGE

KNOWLEDGE EXCHANGE

DNV GL EN BLUESTREAM SLAAN HANDEN INEEN

Operators waarderen uniek
‘Upstream Knowledge
Exchange’ seminar
Op 24 januari van dit jaar vond aan boord van de SS Rotterdam een voor Nederlandse ‘offshore’ begrippen uniek seminar
plaats. Voor de derde keer organiseerde DNV GL – Oil & Gas uit Groningen een ‘Upstream Knowledge Exchange’
seminar. Ditmaal in samenwerking met Bluestream uit Den Helder. Het thema was inspectie, verificatie en digitalisatie.
Het initiatief van beide subcontractors werd door de 15 operators die een concessie hebben voor het opsporen of winnen
van aardgas in onze bodem én onder de Noordzee, ruimschoots beloond. Ongeveer 50 deelnemers meldden zich aan.
Inclusief vertegenwoordigers van EBN en SodM. Het werd een waardevolle bijeenkomst met opvallend veel operators
die bereid zijn energie te willen steken in het accepteren en uitvoeren van het fenomeen digitalisatie.
Een dag na de geslaagde bijeenkomst
sprak Han Heilig met Rob Beks, Business
Developer Upstream NL van DNV GL - Oil
& Gas en Anton Janssens, Commercial
Manager bij Bluestream. Beiden kijken
met trots terug op het seminar. Beks:
“Ons gezamenlijk oogmerk was om de
deelnemers een ‘growth mindset’ mee
te geven. Om hen meer inzicht te

verschaffen en na te laten denken in
welke richting het mogelijk in de nabije
toekomst zal gaan bij digitalisatie van
subsea inspectiewerkzaamheden en de
verificatie daarvan. Wij hebben voor de
operators vooronderzoek gedaan vanuit
onze drive om met hen mee te willen
denken over de toekomst. Het onshore
‘life’ bijwonen van een inspectie offshore

Ongeveer 50 deelnemers waren naar de
SS Rotterdam gekomen om het ‘Upstream
Knowledge Exchange’ seminar bij te wonen
(foto: Suzanne Kraaijeveld).
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is geen technologische utopie meer,
maar een bestaande werkelijkheid.
Vooruitstrevende technieken zijn
reeds op de markt. Alleen moeten
zij nog vertaald worden naar business
opportunities. DNV GL heeft daartoe de
juiste mensen in huis, maar het is eerst
noodzakelijk om bij operators affiniteit te
generen met die digitale transformatie.

En hen te wijzen op wat trends zoals
Virtual en Augmented Reality voor de
sector in de toekomst zouden kunnen
gaan betekenen. In samenhang met de
vele voordelen hebben wij daarom alle
deelnemers in de gelegenheid gesteld
face-to-face te kunnen spreken met een
aantal specialisten op het gebied van
digitalisering. Uit binnen- en buitenland.
Wat wij in principe beogen is dat er straks
middels een joint industry project een
methodiek wordt ontwikkeld die door
alle gasproducenten hier in Nederland
kan worden toegepast. Het is niet de
bedoeling dat wij kant en klare
oplossingen gaan aandragen, maar
leggen operators wel voor hoe zij de
technologie van het digitaliseren ook
binnen hun bedrijf zouden kunnen
gaan implementeren. ”
Veranderen
Het voortdurend delen van kennis,
vooral ervaringskennis, is een belangrijk
ingrediënt in het geval van digitale
innovatie. Alleen dan kan een zo
efficiënt mogelijk bedrijfsproces worden
gerealiseerd. Anton Janssens zegt
hierover: “Eigenlijk door ‘out of the box’
te denken, kwamen DNV GL en
Bluestream tot het besluit om deze
nieuwe vorm van kennisuitwisseling te
gaan faciliteren. Tijden zijn veranderd.
Niet alleen voor contractors, maar de
lage olieprijs heeft zeker ook bij
operators voor een herkalibratie gezorgd.
Als industrie zijn en blijven alle NOGEPAleden een sleutelspeler in de
energietransitie die momenteel gaande
is, maar tegelijkertijd is daar ook het
besef dat die rol op het NCP niet
oneindig is. In 2050 zal het aardgas
grotendeels op zijn. Om te kunnen
overleven zullen in de tussenliggende
periode slimme manieren moeten
worden bedacht en worden toegepast
om kosten te minimaliseren.
Digitalisering van inspectie kan
daarbij een belangrijke rol spelen.
Niet alleen bespaart het zowel tijd als
geld, ook zorgt het voor verbeteringen
in effectiviteit. Ook voor ons als
contractors geldt dat we moeten mee
veranderen. We moeten de regie van
onze eigen toekomst in de hand nemen.
Er is voorlopig nog een groot aantal
putten op het NCP dat produceert en
dus geïnspecteerd moet worden of er
geen kritische punten zijn ontstaan.
Als service provider ga je toch niet
zomaar alle kennis en apparatuur
overboord gooien in de wetenschap
dat er in 2050 geen aardgas meer is.
Daar doe je de industrie geen plezier
mee, maar ook jezelf niet. Door een
dergelijke keuze te maken, zet een
bedrijf zijn geloofwaardigheid op het spel.

Van links naar rechts: Anton Janssens, Commercial Manager bij Bluestream en
Rob Beks, Business Developer Upstream NL van DNV GL - Oil & Gas (foto: Suzanne Kraaijeveld).

Zeker binnen ons vakgebied spoedt
de innovatieve vooruitgang zich voort.
We zetten nu vol in op ROVs, maar het
is niet geheel ondenkbaar dat zelfs die
op een gegeven moment vervangen
gaan worden door fibre optic camera’s
die onderwater op een offshore fundatie
zouden kunnen worden gemonteerd.
Bluestream houdt in ieder geval alle
ontwikkelingen op het gebied van
digitalisering en remote witnessing
zeer nauwlettend in de gaten.”
Samen sterk
Binnen de bedrijfsstrategie van
Bluestream neemt het bewust toepassen
van innovatie een voorname plaats in.
Vandaar dat het bedrijf de afgelopen
jaren een enorme digitalisatieslag
heeft gemaakt. Met als doel om sneller
en beter de eindrapporten van een
inspectie te kunnen maken. Bluestream
beschikt over gigabytes aan data van
verschillende operators. Maar omdat
deze operators veelal volgens een eigen
IRM programma opereren, hebben
zij daar verder weinig voortschrijdend
inzicht in. Ook binnen DNV GL
geniet innovatie prioriteit.
Beks: “Door het delen en vergelijken
van al die data kunnen wij middels
allerlei formules heel veel waardevolle
gegevens boven water halen. Er kunnen
heldere analyses worden gemaakt en
juiste conclusies worden geschreven.
Een volgende stap is dat we zelfs in staat
zijn om uit een rapport een voorspellend
gedrag te halen. Door de samenwerking
tussen Bluestream en DNV-GL staan
we samen sterk en kunnen we als
partners onze wederzijdse klanten
veel gerichter adviseren.”

Verificatie
Op de inspectieresultaten die Bluestream
voorlegt aan de operators moet naar
aanleiding van de in juni 2013
gepubliceerde European Safety Directive
een goedkeuring van SodM komen. Dit is
destijds zo vastgelegd in de Nederlandse
maritieme wet- en regelgeving. Alvorens
SodM een rapport kan goedkeuren moet
het rapport echter eerst een verificatie
hebben ondergaan door een
onafhankelijk instituut. In Nederland is
DNV GL de enige die zich tot op heden op
dit vakgebied uiterst professioneel heeft
gemanifesteerd en heeft aangetoond
open te staan voor toepassing van
digitalisering bij inspectiewerkzaamheden.
Beks: “Als onafhankelijk instituut
toetsen wij ‘lean and mean’ de data die
Bluestream voor de operator op tafel legt.
Zij beschrijft heel zorgvuldig wat zij ziet en
wij analyseren grondig alle safety critical
elements. Wat kan er verbeterd worden
en hoe kunnen we het voor elkaar beter
en veiliger maken middels het toepassen
van digitalisering of remote witnessing?
Het zou toch prachtig zijn als we in het
kader van cost cutting niet meer een
compleet team offshore hoeven te sturen,
maar onshore kan laten meekijken naar
een inspectie die door een ROV van
Bluestream wordt uitgevoerd. Als dit
seminar een ding duidelijk heeft bewezen
dan is het wel dat zowel bij alle operators
als bij EBN en SodM de acceptatiegraad
voor het inzetten van digitalisering
opvallend hoog is. Ook de bereidheid tot
onderlinge transparantie en het willen
delen van data en ervaring is volop
aanwezig en dat biedt uitdagende
toekomstperspectieven voor alle
betrokkenen. DNV GL en Bluestream
zijn er in ieder geval klaar voor!”
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PLOUGHING OPERATIONS NORD STREAM
DeepOcean has been awarded a contract for performing ploughing operations on
the Nord Stream 2 pipeline in the Baltic Sea. The Nord Stream 2 Project concerns
the construction of an offshore natural gas transmission system comprising
of two 1,220 km pipelines from the Russian Baltic Sea to the German Baltic Coast.
In December 2017 Nord Stream 2 AG awarded DeepOcean a contract for ploughing
operations along pre-defined sections of the pipeline. The award covers project
management, engineering, survey and ploughing activities.
The onshore project team will work out of DeepOcean’s offices in Darlington, UK.
Offshore execution will be performed with DeepOcean’s AMP500 Plough in two
campaigns over 2018 and 2019.
DeepOcean’s Commercial Director for Cable Installation & Trenching, Andrew
Piasecki, said: “We shall deploy our AMP500 plough to bury the 48” pipelines,
building upon our extensive experience in the offshore trenching market and
enhancing our position as a trusted partner for challenging burial projects.”

TRANSPORT AND LIFTING
SERVICES FOR PRINSES
AMALIA WINDPARK
MPI Contractors has signed a contract
with Eneco Windmolens Offshore to
provide offshore transport and lifting
services during main component
replacements planned for wind
turbines in the Prinses Amalia windpark.
This agreement is for a period of five
years, with options to extend for a
further three and two years. During
this period, MPI will mobilise one of
its wind turbine installation vessels
(WTIVs) for two planned campaigns
per year. Operations will involve the
exchange of main components, such
as gearbox, generator, transformer,
blade and/or blade bearing.

ISO 9001:2015 FOR H2M
Early January H2M took part in and
successfully passed its annual ISO
9001:2015 and SCC 2008/5.1
surveillance audit. The audit covered
all aspects of the Quality Management
System with respect to H2M’s scope
as the ‘design, sale, rental,
manufacture, mobilization and
demobilization of lightweight
accommodation modules for the
offshore industry’ organization, and no
major nonconformities were identified.
DeepOcean’s AMP500 Plough.

THREE YEAR CONTRACT FOR ‘POLAR ONYX’
DeepOcean Ghana has been awarded a 3 year firm contract to provide the multi-purpose construction vessel ‘Polar Onyx’ to
Tullow Ghana. DeepOcean commenced its working relationship with Tullow Ghana in February 2015 when it mobilized the
Rem Forza to undertake multipurpose construction activities on Jubilee and TEN which continued until late 2016. Meanwhile,
early 2016 DeepOcean secured with Tullow Ghana a long term LCV contract for the Dina Star for 3 years and 2 optional years.
The ‘Polar Onyx’ is now replacing the ‘Dina Star’ with
some overlapping period in Q1 2018. This allows the
Polar Onyx to continue working with Tullow Ghana
to provide inspection and light well intervention
services on Tullow’s Jubilee and TEN fields
continuing until March 2021.

GEOSEA SIGNS
COOPERATION AGREEMENT
GeoSea has signed a cooperation
agreement for the Taiwanese offshore
wind market with CSBC Corporation,
Taiwan's largest shipyard.
The Taiwanese Government have set
out an ambitious agenda to reduce
the island's dependency on nuclear
and fossil fuels and, instead, tap
into the island's rich offshore wind
resources. A target of at least 3 GW
of offshore wind capacity to be
installed in the Taiwan Strait has
been set for 2025. Bolstered by
Taiwan's stable legal framework
and favourable investment conditions,
a diverse group of major international
developers have submitted proposals
that could bring the total installed
offshore wind capacity to 12 GW
or higher in the decade to come.

HFG AWARDED EPCI CONTRACT BY TULIP OIL
Tulip Oil Netherlands Offshore has awarded Heerema Fabrication Group (HFG) an
Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) contract for the
Q10-A unmanned offshore platform.
Koos-Jan van Brouwershaven, CEO of Heerema Fabrication Group, states: “We are
very pleased with this award from Tulip Oil, and the collaborative way in which we
are working together with our client. This project is a good example of HFG’s
competence to develop a project from the client’s functional requirements through
to the final delivery offshore. We will perform the full platform FEED and EPCI in
one continuous program, rather than the traditional multi-stage approach.
This enables a fast-track delivery program, resulting in lower execution risk.”
The topside of the Q10-A platform will have a weight of approximately 500 tonnes.
The jacket will have a weight of around 600 tonnes and will stand in 21 meters
of water. The Q10-A platform will be installed late 2018.

Subject to regulatory approval
procedures, the Joint Venture will
be incorporated in Taipei by the
middle of 2018, and will start bidding
for the upcoming offshore renewables
developments immediately thereafter.
Imad Mohsen, CEO of Tulip Oil Holding (right) and
Koos-Jan van Brouwershaven, CEO of Heerema Fabrication Group.

BORKUM RIFFGRUND II
CONTRACT
In preparation for their 2018 cable
installation campaign at the Borkum
Riffgrund II offshore wind farm,
Van Oord has booked WIND to
support their cable transfer operations.
The first stage of the contract will
commence in March 2018 in the port
of Nordenham, Germany. This will
consist of spooling 36 cable reels and
4 static tanks of array cable onto
Van Oord’s cable laying vessel Nexus.
Once Van Oord has installed the
cables, WIND’s involvement will
continue in Harwich, UK. Here, WIND
will support Van Oord with ship-toshore cable transfer operations from
the Nexus to an onshore storage
facility for any remaining cable.
This part is scheduled for June 2018.

ARCHITECTURAL PACKAGE
The topside for the offshore substation of the Merkur Offshore Wind Farm was
successfully installed mid-January. The topside has 4 decks, is 20 meters tall, weighs
2,500 tonnes and has an output capacity of 396 MW. InterDam have supplied for the
Merkur substation the full (G21 Fire Panel, G21 Fire Door and G21 Fire Window).

WWW.OCEANENERGYRESOURCES.COM
Merkur topside.
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REFIT

WIND ENERGY

FOUR-MONTH REFIT AT DAMEN VEROLME ROTTERDAM

MILESTONE IN FURTHER CONSTRUCTION OF MERKUR OFFSHORE WIND FARM

Seafox 5 ready for
the next generation
of wind turbines

Successful installation
of substation topside

The 151-metre, self-propelled, DP2 jack-up
rig Seafox 5 has left the Damen Verolme
Rotterdam (DVR) shipyard following
a four-month refit in which the boom of
its main crane was lengthened to prepare
it for a new contract, along with a range
of maintenance and other upgrade works.

Seafox 5 is now equipped to undertake
offshore wind projects involving the next
generation of larger wind turbines in
water depths of up to 65 metres.
Main boom
The primary reason for the visit was to
lengthen the main boom of her Liebherr
crane. This will enable her to fulfil an
upcoming contract with GeoSea to install
66 six-megawatt wind turbines at the
Merkur wind farm off the coast of
Germany. While she was alongside,
a series of other works were undertaken
including a special periodic survey,
testing the jacking system up to
70-metres above sea level, renewing
the leg guide wear plates, installing
a secondary Sormec crane and a repaint.

The topside for the offshore substation for the Merkur Offshore Wind Farm has been installed mid January.
This piece of technology is the result of a close cooperation between Belgian companies that are major players
in the international offshore wind energy market.

Experience
Seafox 5 Rig manager Alex Eijgenraam
commented: “Seafox 5’s call at the
Damen Verolme yard marked a busy
and intense period for Seafox 5, its crew
and office project team. However, all
the scheduled works were completed on
time and without incident. Seafox 5 left
the yard as good as new and ready for
her next assignment for the offshore
wind industry. The long experience of
Damen Verolme with jack up rigs has
contributed greatly to this result.”
“It was a tight time frame, but we
finished on time and to budget,” added
Mark Heuders, Project Manager at DVR.
“The key to success was, as always,
preparation and cooperation, with
careful planning of lead times for each
activity and regular progress meetings.”
8
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With companies like Tractebel
(engineering), ENGIE-Fabricom
(electromechanics), Iemants (steel
constructions) and GeoSea (contracting)
Flanders had developed a leading
cluster of offshore wind energy experts,
executing the most complex projects
on the European market.
Foto's: Kloet.

EPCI
GeoSea, DEME’s specialist in complex
offshore marine engineering projects,
is undertaking the EPCI contract for
the Balance of Plant (BoP) for Merkur,
including the design, procurement,
manufacturing, installation and
commissioning of the foundation
structures, cables and offshore substation

as well as the installation of the Wind
Energy Converters (WEC’s).
The joint venture ENGIE FabricomTractebel and Iemants was awarded
with the contract for the engineering,
procurement, construction, testing and
commissioning of the offshore substation
and associated jacket foundation.
The topside structure has 4 decks, is
20 metres tall, weighs 2,500 tonnes
and has an output capacity of 396 MW.
Milestone
Bert Ariën, Project Director Merkur at
GeoSea: “The installation of the topside
is a major milestone for GeoSea in the

construction of the Merkur Offshore
Wind Farm. It is the first time GeoSea
provides the complete Balance of Plant
scope of Work, including the EPCI scope
of the substation. This comprehensive
project is an opportunity for us and our
partners to demonstrate our capabilities
in offering integrated solutions to
offshore wind customers. The extensive
know-how and collaborative approach
adopted by the Engie Fabricom–Tractebel
and Iemants joint venture, combined
with GeoSea’s leading expertise in
providing tailored solutions for the
offshore wind industry enabled us to
successfully execute this challenging
package of the project in a record time
of 14 months after financial close.”

1 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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GRONINGEN

GRONINGEN

FUNCTIE SODM BIJ AARDBEVINGEN ALS GEVOLG GASWINNING

Adviseren op basis van
meet- en regelprotocol

Daar vinden de bevingen dus plaats.
Voor aardbevingen is dat ondiep.
Dat is ook de reden waarom ze zo
gevoeld worden door bewoners.
Natuurlijke aardbevingen komen
namelijk meestal voor op dieptes
groter dan 10 km.

Grafiek aardbevingen Groningen januari 2018.

Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de
gaswinning. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
adviseert de minister van Economische Zaken en
Klimaat over de gaswinning. Dit doet SodM uit
het oogpunt van veiligheid. Specifiek voor het
Groningenveld doet SodM dit op basis van het
zogeheten Meet- en regelprotocol. De aanpak is
om continu het aantal en de zwaarte van bevingen
te monitoren (het ‘meten’) en ‘met de hand
aan de kraan’ zo nodig de productie te verlagen
en vlak te produceren (het ‘regelen’).

Groningen is 8 januari 2018 rond 15.00
uur getroffen door een beving met een
kracht van 3.4 op de schaal van Richter.
Het epicentrum lag bij Zeerijp nabij
Loppersum, meldt het KNMI. De
gemeten grondversnelling was 0,116 g.
De grondversnelling geeft de mate van
het schudden van de grond aan en is
daarmee een indicator voor mogelijke
schade boven de grond. Deze was hoger
dan bij de beving bij Huizinge van 3.6 in
2012 (0,08 g). Daardoor kan deze beving
door bewoners als zwaarder ervaren zijn.

Ontwikkeling
Sinds de beving bij Huizinge is er veel
nieuw wetenschappelijk onderzoek
gedaan. Ook is er veel meetapparatuur
geplaatst. Op basis van de nieuwe
metingen en onderzoeken en de
adviezen daarover door SodM, heeft
de minister van Economische Zaken
en Klimaat sinds 2013 de gasproductie
in een aantal stappen verlaagd.
Geen bevingen
Het Groningen gasveld is ontdekt in
1957. Het duurde enkele jaren voordat
men doorhad hoe gigantisch de omvang
van het veld was. In de jaren zestig van
de vorige eeuw startte de productie van
het veld, dat rond 1972 volledig op gang
kwam. Toen werd er 80 tot 90 miljard m3
per jaar gewonnen zonder dat er
bevingen optraden.

Code rood
Met deze beving is het hoogste niveau
uit het Meet- en regelprotocol bereikt:
het interventieniveau (code rood). Dan
moet de NAM binnen 48 uur een analyse
opleveren en maatregelen voorstellen
aan SodM. SodM gaat de analyse en
voorgestelde maatregelen van de NAM
zo spoedig mogelijk bestuderen en zal
de minister van Economische Zaken
en Klimaat hierover adviseren.

bevingen de gasproductie in stappen
omlaag te brengen, te beginnen met
10 procent: van 24 naar 21,6 miljard m3.
Bovendien moeten fluctuaties worden
vermeden. De minister heeft deze
verlaging direct doorgevoerd zonder
een beving af te wachten. De Raad van
State heeft het besluit van de minister
in november 2017 vernietigd, maar
de gevolgen ervan in stand gelaten.
De minister krijgt een jaar de tijd om
een nieuw, beter onderbouwd besluit
te nemen. Ook daarover zal SodM
de minister weer adviseren.

Advies
SodM heeft de minister van Economische
Zaken en Klimaat al eerder geadviseerd
om de gasproductie te verminderen.
In haar meest recente advies (april 2017)
is de minister geadviseerd om bij

Ontstaan
Aardbevingen ontstaan door plotselinge
bewegingen van aardlagen langs
breuken in de ondergrond.
In Groningen wordt het gas uit
een laag op 3 km diepte gehaald.

10

Aardgas zit tussen gesteentekorreltjes
in de zandsteenlaag. Bij gaswinning
verlaag je de druk tussen deze
gesteentekorreltjes. De laag wordt
daardoor samengedrukt (compactie).
Er bouwen spanningsverschillen op langs
bestaande breuken die kunnen leiden
tot aardbevingen. Hoe meer gaswinning,
hoe groter de compactie, hoe groter de
kans op aardbevingen en hoe groter de
kracht van de bevingen. Middenin
het Groningse gasveld vindt de
meeste compactie plaats. Daar is het
spanningsveld aan weerzijde van de
breuken het grootst en vinden de meeste
en de grotere aardbevingen plaats.
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Eerste beving
In 1991 was er een beving van 2.4 op
de schaal van Richter in de omgeving
van Middelstum. Daarna is het aantal
en de sterkte van de bevingen aanzienlijk
toegenomen. Inmiddels zijn er meer
dan duizend bevingen geweest.
De meesten hebben een geringe sterkte.
Maar sommige bevingen zijn flink en
kunnen leiden tot schade aan gebouwen
en de omgeving. SodM grijpt daarom in
op de gaswinning op als aardbevingen
hierom vragen. En meet SodM of de
ingrepen het beoogde effect hebben
gehad. Zo werkt in essentie het Meeten regelprotocol.

Seismische hazardkaart Groningen 2017
(Beeld: ©KNMI)
1 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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TULIP OIL ANNOUNCES Q10 DEVELOPMENT.

CONTRACT FOR DHSS

ACTA MARINE ORDERS NEW CSV

Tulip Oil Netherlands Offshore announced the Final Investment Decision related to
the development of the Q10 gas field. The company will proceed with developing
the field which is expected to become a major offshore producing asset in the
Netherlands. The Q10 gas field development will encompass an unmanned offshore
platform (Q10-A) with a pipeline tie back to the TAQA operated P15d platform
to the south east of the platform. First gas is expected in 2019.

DHSS was awarded a Ships Agency
and Port Logistics Services contract
by GE Renewable Energy for Offshore
Windfarm Merkur located in the
German North Sea.

Acta Marine has ordered another DP2 Walk to Work CSV from Ulstein Verft. The company already has an offshore walk to work
vessel under construction at Ulstein Verft. “Our first CSV, Acta Auriga, at Ulstein Verft will go for sea trials shortly, and we are very
pleased with the progress of this project. Returning to Ulstein Verft with an order for a new sister vessel is a strong signal of the
importance of the yard’s track record in quality and delivery precision, which is very important to us as ship owner and to our
clients. We are quite convinced that the Acta SX195 vessels will create higher efficiency in offshore logistics operations and thus
reduce the overall cost of constructing windfarms and, also, contribute towards a higher uptime of the installed base of offshore
wind,” states Rob Boer, managing director at Acta Marine.

The project main components will be executed under EPCI contracts. The pipeline
scope has been awarded to Allseas and the production platform scope to Heerema.
Drilling of the development wells will be done using a Paragon rig. The output
is seen as a positive contributor to the Dutch economy and will contribute
to offset production reductions from other assets in the Netherlands.

The activities will be carried out from
the new supply base of DHSS in the
Port of Eemshaven and will begin
mid-February 2018 starting with SOV
‘Vestland Cygnus’ and involved CTV’s.
OWF Merkur, comprising 66 GE
Haliade 150-6MW turbines, is
expected to be completed by the end
of 2018 and fully operational in 2019.

The SX195 type designed, 93.4m long and 18m wide vessel is optimised for offshore wind. It has a large, centrally positioned
SMST provided walk to work motion compensated gangway & elevator tower for personnel and cargo transfers. And further a 3D
compensated SMST crane capable of 6-ton cargo lifts. The optimised on-board logistics includes large storage capacities, of which
half is under roof in a controlled environment, and stepless approach to the offshore installations. The vessel is equipped with
a fuel-efficient drive system. In addition, a helideck will be fitted. With all main equipment and operations in the aft ship,
the vessel will naturally operate astern while in-field. Keeping the X-STERN towards the weather, there will be no slamming,
noise or vibrations caused by the waves. The vessel can accommodate up to 120 persons and is scheduled for delivery Q2 2019.

COMPACT COUGARS FOR BLUESTREAM
Bluestream aims to offer their experienced services to the UK Central and Northern
North Sea Sectors with a Saab Seaeye-based, full scope inspection package.
By adding two new gravity-based Saab Seaeye Cougar XT Compact Zone II ROV
systems to their fleet – a low-profile design of vehicle especially suited for fixed or
floating platform inspections – Bluestream expect to assist their clients by bringing
their experience and potential cost saving solutions to the UK offshore market.
The Cougar XT Compact version of the proven Cougar concept was chosen for its
regulatory compliance in the Central and Northern North Sea Sectors and for its
special compact design that makes it ideal for operating in and around platform
structures.
Bluestream sees the platform-based inspection package offering considerable
cost saving benefits, when compared to inspections carried out from ROV vessels.
Adding the two Cougar XT Compacts to their current fleet, brings Bluestream’s
total of Saab Seaeye vehicles to 22 systems.

The two Cougar Compacts join Bluestream’s fleet of 22 Saab
Seaeye underwater robotic systems, a selection of which is shown here.

PRODUCTIECAPACITEIT
WINDENERGIE GEGROEID
WindEurope, de Europese
koepelorganisatie voor windenergie,
meldt dat de productiecapaciteit
van offshore windenergie in 2017
met 25 procent gegroeid is tot
15,8 gigawatt. Afgelopen
kalenderjaar is er voor een vermogen
van 3,1 gigawatt aan windmolens
op zee bijgeplaatst. Het gaat om
13 offshore windparken. Het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland
leidden de markt met respectievelijk
1,7 en 1,3 gigawattpiek aan
nieuwe windmolens.
Europa telt nu meer dan 4.000
offshore windmolens in 11
verschillende landen.
De gemiddelde omvang van een
windturbine was in 2017 5,9
megawatt en een windpark was
gemiddeld 493 megawatt groot.
Er zijn in Europa momenteel 11
offshore windparken met een
vermogen van 2,9 gigawatt in
aanbouw. Samen met het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Denemarken
en België is Nederland daarbij
volgens de organisatie goed voor
98 procent van de in Europa
opgestelde offshore windmolens.

Visit www.OCEAN-energyRESOURCES.com
to RECEIVE Your Free Digital Daily Newsletter
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DELIVERY OF COMPLETE
ELECTRICAL INSTALLATION
Croonwolter&dros and Bakker Sliedrecht have
obtained the order to engineer, manufacturer,
install and commission the complete electrical
installation of the new reel lay vessel
that Royal IHC is building for Subsea 7.
The technologically advanced ship is intended
for the installation of complex rigid flowlines,
including pipe-in-pipe and electrical trace
heating systems. This cost-effective technology
will address the market trends towards longer
tie-back developments.
Bakker Sliedrecht and Croonwolter&dros will
integrate all electrical installations of the most
technologically advanced vessel to date.

Intuïtief en extra groot.
EAO Serie 45 slagdrukknop.
Snelle en intuïtieve bediening voor ruwe omgevingen –
dankzij het extra grote en robuuste bedieningsoppervlak.

. Extra groot bedieningsvlak
. Ook geschikt voor noodstopfuncties
. Leverbaar voor puls- en stapfuncties
. Snel te installeren en eenvoudig in gebruik
. Robuuste IP69K-frontbescherming

www.eao.nl

EAO_AD_HMIS_Palm-Switch_Offshore_90x125mm_NL.indd 1
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PARTNERS GROUP TREEDT TOE TOT BORSSELE III/IV CONSORTIUM

SAFE LIFTING EUROPE FIRST RENTAL COMPANY TO STOCK

Borssele project
speelt kritieke rol

Green Pin Power Sling
Shackle now for hire
Holland-based Safe Lifting Europe has become the first rental company in the world to stock the new

Eén van 's werelds toonaangevende private market investment

Green Pin Power Sling Shackle range, available in capacities from 125t to 1,250t.

managers, Partners Group, heeft een overeenkomst getekend
om namens haar cliënten als investeerder toe te treden tot het
Borssele III/IV offshore wind consortium (‘Blauwwind’). ‘

The product, manufactured with maritime,
energy and other heavy lift applications
in mind, boasts a number of standout
features, including eight lifting points
that add versatility and convenience
for rigging professionals. Currently Safe
Lifting is the only supplier to offer the
product, underscored by the tagline,
‘Power to the Wire’, on a rental basis.
Confidence
Mark Heick, marketing manager at
Safe Lifting, said: “It’s important that
we continue to respond to the market
and stock product that meets its
requirements. If it takes being the first
rental firm in the world to stock a new
innovation, we’re prepared to take
that step. Moreover, we have complete
confidence in the Green Pin
manufacturing process; the training
and education we’ve been given on
the new shackle suggest it will be
a popular addition to our range.”

De overeenkomst is het resultaat van een
door consortiumleden Shell, Diamond
Generating Europe en Eneco Groep
volgens planning uitgevoerde evaluatie
inzake de wijze waarop het Borssele III/IV
project het best gefinancierd kan
worden. Partners Group heeft veel
ervaring met het ondersteunen van
wind op zee en wind op land projecten
op locaties over de hele wereld, zoals
recent in Australië en Duitsland.
Trend
Brandon Prater, Partner, Private
Infrastructure, Partners Group:
"Duurzame energie is een trend die
leidt tot doorlopende transformatie
van de infrastructuur en speelt voor veel
landen ook een belangrijke rol bij het
garanderen van de continuïteit van
de energievoorziening. Aangezien
de Nederlandse overheid in het
Energieakkoord heeft aangegeven
dat in 2023 16% van de
energieproductie afkomstig moet zijn
uit duurzame bronnen, speelt het
14

Borssele project naar onze mening een
kritieke rol bij het behalen van deze
nationale doelstelling."
Schoon en slim
Keiichi Suzuki, CEO van Diamond
Generating Europe (DGE): “We zijn
verheugd met zowel de toetreding van
Partners Group tot ons consortium als
de aantrekkelijkheid van ons innovatieve
wind op zee project voor zo'n
toonaangevende wereldwijd opererende
investment manager. Deze mijlpaal
ondersteunt DGE bij het vergroten van
haar positie op het gebied van duurzame
energie en draagt daarmee bij aan de
realisatie van DGE's missie, te weten
‘het leveren van schone en slimme
energie aan iedereen’.”
Vrijmaken
Mark Gainsborough, Executive Vice
President, New Energies bij Shell:
“We hebben steeds gepleit voor
grootschalige windenergie op zee in
Noordwest-Europa en willen hierin een
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actieve rol spelen. Onze inbreng omvat
ervaring met grootschalige geïntegreerde
projecten en expertise op het gebied
van offshore werkzaamheden. Door de
deelname van Partners Group kunnen
wij kapitaal vrijmaken om te investeren
in toekomstige nieuwe projecten.”
Afname
Kees-Jan Rameau, Chief Executive
Growth Officer bij Eneco Groep:
“Het is bij kapitaalintensieve projecten
zoals Borssele III/IV vrij gebruikelijk om
tijdens het traject verbeteringen door
te voeren in de financieringsstructuur.
Dit doet niets af aan de mate waarin
de afzonderlijke partners zich inzetten
voor de realisatie van het project.
Eneco heeft getekend voor de afname
van 50% van de toekomstige
energieproductie van Borssele III/IV.
Het welslagen van het project betekent
dus dat Eneco nog meer Nederlandse
bedrijven en consumenten van groene
en lokaal geproduceerde energie
zal kunnen voorzien.”

Products approved by this certificate
are accepted for installation on all
vessels classified by DNV GL.”
Features
Heick said: “We anticipate that these
characteristics will suit the product to
on and offshore maritime customers,
particularly in the wind market.
Not only is there much activity in
that sector as the year gathers pace,
but the time-saving attributes of the
shackle range will be attractive to
a marketplace where evermore
competitive tenders are contended.”

Van Beest pointed to additional
features, including a hole in the nut
to attach an auxiliary lifting wire for
installation; tommy bar holes to tighten
the nuts (no large tools needed that
can jump off the nut); recessed
markings (cannot damage so always
legible); RFID chips installed for digital
tracing; markings on both faces of the
shackle body (no need to turn heavy
objects to find markings; users can
always read them whichever side is up);
and off-centre lifting point in shackle
pin to enable manipulation with a
hoist during installation.

Other notable features of the product,
launched only last year, include a 10%
wider crown and optimal D/d ratio (the
diameter around the object upon which
the sling is bent divided by the overall
diameter of the sling being used). The
manufacturer said this increases bending
efficiency of wire rope up to 85% and,
when making a sling, customers can save
up to 20% on wire costs. Additionally,
each shackle has been proof tested to
twice its working load limit (WLL) and
has passed 40,000 test bed cycles.
Cost saving
Anja van Beest, export manager at
manufacturer Van Beest, said: “Buyers
love the cost savings on the wire ropes,
and installers praise the unique handling
points that make their work so much
easier and safer. We receive requests for
information about the product nearly
every day. It is unique; no other shackle
for heavy lifting presents the additional
safety features the Green Pin Power
Sling Shackles offers.”
“Further,” she continued, “it is the only
heavy lifting shackle in the world that
has been type approved by DNV.

Anja van Beest and Mark Heick in front of a Green Pin Power Sling Shackle.
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NORTHER EXPORT CABLE
STORAGE PROJECT
Swan Hunter have secured the Norther
Offshore Windfarm Export Cable
storage contract for Van Oord.
Transpooling operations to store the
cable are planned to commence in Q2
2018. “The award of this second cable
storage project highlights both the
operational potential, and immediate
client interest that we have received
in our cable storage equipment and
facility since opening the premises in
November 2017,” says Gerard Kroese,
Director of Swan Hunter.
Approximately 29km of cable,
weighing 3300 metric tons, will be
transpooled from an HLV and stored
in a Swan Hunter basket carousel
at the DOC-Swan Hunter storage
and spooling yard, Vlissingen, before
loadout onto Van Oord’s CLV Nexus,
currently planned for Q3 2018.

ZONNE-ENERGIEPARK IN
MOERDIJK
Shell ontwikkelt een zonneenergiepark op haar chemiecomplex
in Moerdijk. Het doel is om ruim
50.000 zonnepanelen te plaatsen
met een piekvermogen van ongeveer
20 MW hernieuwbare energie.
Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks
elektriciteitsverbruik van ongeveer
7.000 huishoudens. Shell Moerdijk
gaat de stroom die dit zonnepark
opwekt, zelf afnemen. De bouw
van het park begint in 2018.
“De ontwikkeling van dit zonnepark bij
Shell Moerdijk past in de ambitie van
Shell om een actieve rol te spelen in de
Nederlandse energietransitie,” zegt
Marjan van Loon, president-directeur
van Shell Nederland. “We willen graag
onze uitstoot verminderen. Enerzijds
door de energie-efficiëntie van onze
processen te verbeteren, anderzijds
door in nieuwe energie-activiteiten te
investeren. Andere voorbeelden van
Shell’s bijdrage aan de Nederlandse
energietransitie zijn Wind-op-Zee,
elektrische mobiliteit en restwarmte
van Shell Pernis.”Het zonnepark wordt
gebouwd op een ongebruikt stuk land
bij Shell Moerdijk, één van de grootste
chemiecomplexen van Europa. Het
Shell-bedrijfsonderdeel New Energies
ontwikkelt het park.
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MODIFICATIONS AND OUTFITTING

JACQUELINE VAESSEN GENERAL MANAGER VAN NEXSTEP

Damen Shiprepair Oranjewerf has completed final outfitting and modifications
on a second subsea-support walk-to-work (W2W) vessel for Vroon Offshore
Services. VOS Stone was built at Fujian Southeast Shipbuilding in China before
coming to the Netherlands for completion. This follows a similar project successfully
completed in July this year at Oranjewerf, involving sister ship VOS Start.

Met ingang van 1 februari is Jacqueline Vaessen aangesteld als General Manager
bij Nexstep, Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling.

The eight-week programme for VOS Stone involved a wide range of activities,
including installation of a 50-tonne active heave-compensated, knuckle-boom
crane, along with taut-wire, RadaScan, and Hipap from Kongsberg for
the vessel-positioning system, a boat landing and system for fuelling
crew-transfer vessels (CTV).

IHC ACQUIRES KCI
Oceanteam and IHC have executed a signing protocol under the terms of
which IHC will acquire all of the outstanding share capital of Oceanteam’s
Dutch based engineering and consultancy company KCI the Engineers subject
to certain conditions precedent through an agreed Sale and Purchase
Agreement. IHC plans to maintain KCI as an independent brand and operating
company which will continue to serve external clients whilst also working on IHC
projects. Oceanteam will continue to have access to all intellectual property built
up over the years in relation to Oceanteam’s vessels, carousels and other assets.
Furthermore, Oceanteam continues to have access to KCI’s engineering
capabilities through a long term Service Level Agreement (SLA) between IHC and
Oceanteam. This will provide Oceanteam with all necessary engineering support
to pursue further growth of its Solutions and Shipping divisions. Oceanteam will
continue to comprise of two operating segments, Shipping and Solutions.

NEW NAME FOR EURO-RIGGING
Euro-Rigging, Engineers and Consultants has formally rebranded and has officially
changed its name to Eager.one. “This change of name fits us completely.
As Eager.one, we have an opportunity to reveal who we really are. Our employees
and our way of working have always been an eager one,” Robert Vaessen,
Commercial Director, says contented.
Eager.one is an independent engineering and consultancy company, active in the
field of heavy mechanical engineering with specific know-how in systems for lifting,
special access and transport. Eager.one provides consultancy, engineering and
turnkey mission equipment services for manufacturers of (heavy) equipment,
renewables industry, offshore and process industry, civil engineering, contractors
and foundation companies.

SPIRIT ENERGY NIEUW LID NOGEPA
De nieuwe joint venture combineert de E&P activiteiten van Centrica en Bayerngas Norge
AS. Spirit Energy heeft belang in 27 productievelden en beschikt over meer dan 70
exploratielicenties. In 2017 produceert Spirit Energy een hoeveelheid olie-en gas gelijk
aan 50 miljoen vaten olie-equivalent. Het hoofdkantoor van Spirit Energy is gevestigd in
het Verenigd Koninkrijk. In totaal werken er meer dan 700 mensen verspreid over locaties
in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken en Nederland. De operaties van
Centrica in Nederland gaan ook over naar deze joint venture. Spirit Energy neemt vanaf
medio december vorig jaar Centrica’s plaats binnen NOGEPA over.

OCEAN ENERGY RESOURCES - 1 / 2018

Vaessen wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de verdere uitbouw van
de vereniging die als ambitie heeft om samenwerking op het gebied van hergebruik
en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur in Nederland te stimuleren.
Jacqueline Vaessen: “Ik heb het gevoel dat alles wat ik in de afgelopen jaren gedaan
heb in mijn studies en mijn werkzame leven voorgesorteerd heeft naar deze positie
als General Manager van Nexstep. Ik heb veel zin in deze uitdaging en lever met
mijn kennis en ervaring graag een bijdrage aan de uitdagingen die we in Nederland
hebben op het gebied van hergebruik en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur.
Ik kijk er naar uit om samen met alle stakeholders te gaan werken aan creatieve en
innovatieve oplossingen.”
Nexstep is een initiatief van EBN, deelnemer namens de Nederlandse Staat in alle
Nederlandse olie- en gasprojecten, en NOGEPA, branchevereniging voor olie- en
gasproducenten in Nederland.

PLATFORM HALFWEG
Q1 STABIEL
In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving is het Halfweg platform
stabiel en is er momenteel geen gevaar
voor instorten. De conclusie dat
dit niet zo zou zijn stond eerder op
onder andere Schuttevaer.nl en wordt
door de eigenaar van het platform,
Petrogas E&P Netherlands, niet
gedeeld. Dit blijkt uit het onderzoek
dat operator Petrogas E&P
Netherlands eerder liet uitvoeren.
Het platform werd op oudejaarsavond
aangevaren door chemicaliëntanker
Elsa Essberger. De tanker liep
boegschade op en ook de bovenbouw
van het uit twee dekken bestaande
Halfweg Q1-platform raakte
beschadigd.

ROYAL IHC HITS FIRST MILESTONES
Royal IHC has successfully passed the first significant milestones in the design
and build process of an integrated reel lay vessel for Subsea 7. The technologically
advanced ship is intended for the installation of complex rigid flowlines, including
pipe-in-pipe and electrical trace heating systems. This cost-effective technology
will address the market trends towards longer tie-back developments.
Notable achievements include the early completion of the model testing for
resistance and propulsion as well as seakeeping performance validation, both of
which were conducted at MARIN to the full satisfaction of the client. In addition,
crucial gate reviews have been passed in the engineering process with the
interfacing of the reel lay system having been defined and concluded.
Recently IHC has also awarded a number of key contracts to suppliers of critical
equipment. These will further enable the development of systems that are an
integral part of the project. Croonwolter&dros and Bakker Sliedrecht will deliver
nd fit the integrated electrical and nautical installation for the vessel. The main
diesel-generator sets will be supplied by Hyundai, while the thruster package
will be delivered by Wärtsilä. IHC has commissioned Huisman for the manufacture
and installation of the 250-tonne main AHC offshore crane.
IHC is on track to meet milestones for this prestigious project which will include the
cutting of the first steel plate in March 2018 and the keel laying, which is planned
for mid-2018. The delivery of the vessel is scheduled for the first half of 2020.

PRODUCTIECIJFERS NAM 2017
NAM heeft in het kalenderjaar 2017
in totaal 31.2 miljard kubieke meter
(m3) aardgas gewonnen.
Uit de kleine gasvelden op land en
zee produceerde NAM 7.6 miljard m3
gas, uit het Groningen-gasveld werd
in het kalenderjaar 2017 23.6 miljard m3
geproduceerd. De olieproductie
nam toe tot 418.125 m3, vooral
gewonnen uit de velden in het
Drentse Schoonebeek. De hoeveelheid
geproduceerd aardgas is ten opzichte
van 2016 afgenomen met 4.6 miljard m3,
in 2016 werd er nog 35.8 miljard m3
gas geproduceerd. De afname
kan vooral verklaard worden door
de productiebeperking voor het
Groningen-veld, een afname van
4 miljard m3. De productie uit dit
veld neemt in 2018 verder af door
aanvullende productiebeperkingen.
Naast de lagere productie uit het
Groningen-veld nam ook de
gaswinning uit kleine velden af.
NAM won in 2017 uit de circa 125
producerende kleine gasvelden
(op land en zee) in totaal 7.6 miljard
kubieke meter aardgas, een afname
van 0.6 miljard kubieke meter.
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W AT E R S T O F
CHEMIE PARK DELFZIJL

IN CENTRAL AND NORTHERN NORTH SEA REGION

New industry collaboration
leads the way with vessel
sharing scheme

Akzo en GasUnie
onderzoeken 20 MW
groene waterstofinstallatie

Peterson, together with founding partners Maersk Oil North Sea UK, Petrofac and Dana Petroleum are celebrating
the launch of a new vessel sharing scheme for the Central and Northern North Sea (CNNS) region. Operating out of
Peterson’s Waterloo Quay facility in Aberdeen the vessel pool, which launched on 7 July, currently has two weekly
sailings serving four assets; Maersk Oil’s Gryphon and Global Producer III (GPIII) FPSOs, Dana’s Triton FPSO and
Terwijl Groningen nog staat na te beven van de aardbeving van

the FPF-1 of which Petrofac is Duty Holder.

8 januari, lanceren Akzo Nobel en GasUnie een plan om bij te
This collaborative approach to supplying
the offshore energy industry sees
Peterson acting as an independent
facilitator as well as vessel charterer.
The CNNS pool builds on Peterson’s
experience and success managing
vessel sharing in the Southern North
Sea for more than two decades.
Steering Group
Peterson’s technology and resource
sharing culture place the company
in the ideal position to facilitate this
collaboration. A suite of tools and
advanced algorithms developed by
Peterson, ensure efficient voyage
planning and accurate transparent
allocation of costs to each company
ensuring all the voyage costs are
allocated correctly and fairly.

the CNNS Pool Fleet will be an
influencers on the industry.
More interest
Chris Coull, Regional Director for
Peterson, comments: “We are delighted
to be working with like-minded, visionary
companies who see the value in sharing
resources and are pleased to be acting
as pool facilitators and enabling the
principle of a CNNS pool to come to
reality. We are looking forward to
expanding our offering and have
built our model in a way that we can
easily expand as the market demand
increases to include more pool partners.
Other companies are watching the
progress of this initiative with great
interest and we trust we will welcome
more forward-thinking organisations
on board in the future.”

The ‘Steering Group’ allows elected
representatives from each of the partners
to come together to set the high
level pooling strategy and ensure each
operator is fully and equally represented
to ensure their needs can be properly
planned into the port schedule.
There is also an operations committee
to manage routine operations.
Experienced
The CNNS pool members are already
experiencing many benefits including
maximising efficiency through combining
volumes, distance and capacity, increased
flexibility in schedules, minimising
exposure to the environment by
dramatically reducing sailing distances
and vessels while delivering costs savings.
Vessel sharing also allows for a uniform
approach delivered through one standard
level agreement, this means maximised
safety through standardised processes.
Quality is standardised through the
groups specific marine operational
manual, all of these features mean
18
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Reducing costs
Les Mills, Corporate Logistics
Superintendent, Petrofac, added:
“Reducing the cost of operations
in the UKCS is a collective industry
responsibility and Petrofac is absolutely
committed to playing its part.
We’re very excited to be part of
this group bringing new levels of
collaboration to the North Sea.
Reducing the number of vessel voyages
has many advantages. Fewer vessel
movements minimises safety risks,
reduces emissions and lowers costs
for the vessel charterer and share
partners. As established and new entrant
operators seek to extend field life in
the North Sea, logistics sharing provides
an effective way to meet operating
requirements, while reducing costs
when compared to dedicated resources.”

dragen aan de overschakeling van aardgas naar groene waterstof.
Met een 20 MW power-to-gas installatie op duurzame energie, willen
ze het Chemie Park Delfzijl van groene waterstof gaan voorzien.

AkzoNobels Specialty Chemicals business
en Gasunie New Energy willen een
installatie bouwen die elektriciteit
uit hernieuwbare bronnen omzet in
3 kiloton groene waterstof per jaar
(30 miljoen m3). Dat zou kunnen met
een 20 megawatt waterelektrolyse-unit,
die momenteel de grootste in Europa
zou zijn. Eind 2019 hopen de partners
te beslissen of ze de installatie echt
gaan realiseren.
Van 1 MW naar 100 MW
In de 20 MW ‘power to gas’-installatie
moet water gesplitst worden in waterstof
en zuurstof. De grootste elektrolyse-unit
die Nederland tot nu toe in de planning
had staan, moet een capaciteit van
1 megawatt krijgen. Uiteindelijk willen
Akzo en GasUnie niet alleen onderzoeken
om te kijken of het mogelijk is die
capaciteit te vertwintigvoudigen, maar
zelfs om die te verhonderdvoudigen.
Als Nederland haar klimaatdoelstellingen
echt wil waarmaken, moet het in 2030
in voldoende mate over waterstof
beschikken, benadrukt Ulco Vermeulen,
lid van de Raad van Bestuur van GasUnie.
De ruim 800.000 ton waterstof die de
Nederlandse industrie nu per jaar
gebruikt, wordt momenteel vooral

gewonnen uit aardgas. De vervanging
hiervan door duurzaam geproduceerde
waterstof verlaagt de CO2-uitstoot met
7 miljoen ton, voorziet Marcel Galjee,
directeur Energie van AkzoNobel
Specialty Chemicals, maar de echte
potentie zit in de grootschalige productie
als basis voor groene chemie.
Groen chemisch Groningen
Sinds Groningen wordt opgeschrikt
door aardbevingen zijn veel initiatieven
ontstaan om de provincie over te laten
schakelen op hernieuwbare
energiebronnen. De bestaande
aardgasinfrastructuur, de aanwezigheid
van veel agro-chemische industrie en
een potentieel van minimaal 10 gigawatt
aan windenergie boven de nabijgelegen
Waddeneilanden, zouden de provincie bij
uitstek geschikt maken om het voortouw
te nemen in de transitie van aardgas
naar groene waterstof. Ad van Wijk,
hoogleraar toekomstige energiesystemen
aan de TU Delft, berekende eerder
dat daar 18 tot 25 miljard euro aan
investeringen in productielocaties en
transportfaciliteiten voor nodig is.
Samen met Nuon en het Noorse Statoil
startte GasUnie medio 2017 al een
innovatieproject om een deel van de

Magnum-centrale in de Groninger
Eemshaven vanaf 2023 over te laten
schakelen op waterstof. Omdat
energietransport en lange termijnopslag
in gasvorm goedkoper is dan wanneer
energie wordt getransporteerd via
stroomkabels, zou het logisch zijn om
windenergie zo dicht mogelijk bij de bron
om te zetten in waterstof. Dicht bij de
plaatsen waar de energie aan land komt
- zoals in de Eemshaven of Delfzijl of mogelijk al op zee.
Hergebruik gasinfra
De bestaande gasinfrastructuur zou
in dat geval gebruikt kunnen worden
voor waterstof: gasplatforms voor
waterstofproductie, voormalige
gasvelden voor opslag en leidingen
naar de kust voor transport.
In opdracht van het ministerie van
Economische Zaken publiceerde
certificeringsorganisatie DNV GL
afgelopen november een rapport
waarin geconcludeerd wordt dat dat
heel goed kan, mits een paar knelpunten
worden aangepast en de regels worden
versoepeld. Zowel de havens in
Rotterdam en in Delfzijl, zouden
dan kunnen worden gebruikt als
aanlandingspunt voor toekomstige
offshore wind van de Noordzee.
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NETBEHEERDER
MEL KROON TREEDT NA 16 JAAR AF ALS CEO VAN TENNET

INTRODUCTION NEWCOMER RANAWORKS

‘TenneT gaat mooie
toekomst tegemoet’

Fresh ideas to the
North Sea energy market
Newly formed RanaWorks introduces an innovative concept to the market of inspection, repair and maintenance in
the North Sea offshore wind and oil & gas markets. The concept evolves around the seamless integration of subsea
and above waterline services in order to achieve the best value for money without compromising safety and quality.
The ambition is to operate large floating
maintenance bases, which will be
permanently stationed in the North
Sea to offer fast, flexible and efficient
solutions to multiple marine asset owners
and operators in wind, oil and gas.

Mel Kroon (60) zal in de tweede helft
van 2018 aftreden als voorzitter van de
Raad van Bestuur en CEO van TenneT.
De Raad van Commissarissen is
begonnen met de zoektocht naar een
opvolger voor de heer Kroon, die zijn
functie zal blijven vervullen totdat dit
proces is afgerond.

Mel Kroon werd in 2002 benoemd als
CEO en voorzitter van de Raad van
Bestuur van TenneT, de netbeheerder
die in 1998 werd opgericht als
rechtsopvolger van SEP
(Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven). Onder zijn
leiderschap heeft TenneT zich
ontwikkeld tot een toonaangevende
Europese hoogspanningsnetbeheerder
die een onovertroffen
leveringszekerheid biedt aan zijn
41 miljoen eindgebruikers. In de
afgelopen 20 jaar is TenneT's
activawaarde toegenomen van 500
miljoen naar ruim 20 miljard euro.
Facilitator
Belangrijke gebeurtenissen in de
geschiedenis van TenneT waren onder
meer de verwerving van de 110 kVen 150 kV-netten van de Nederlandse
regionale netbeheerders in 2007 en de
overname van de Duitse netbeheerder
transpower in 2010. Sindsdien heeft
TenneT een positie verworven als
belangrijke facilitator van de
overgang naar een duurzame
elektriciteitsvoorziening in Duitsland
(Energiewende) door het mogelijk te
maken dat de sterk toegenomen
groene elektriciteitsproductie,
zowel aan land als op zee, kan worden
ingevoerd in het elektriciteitsnet.
20

Tien
In 2008 werd de NorNed-kabel, TenneTs
eerste onderzeese elektriciteitsverbinding,
in bedrijf genomen. Deze zogeheten
interconnector verbindt het Nederlandse
elektriciteitsnet met dat van Noorwegen.
Intussen heeft TenneT meer dan tien
interconnectoren aan land en op zee
in bedrijf die allemaal bijdragen aan de
integratie van de Noordwest-Europese
energiemarkt en zorgen voor extra
leveringszekerheid. In 2016 is TenneT
officieel aangewezen als offshorenetbeheerder in Nederland met de taak
om een hoogspanningsnet langs de
Noordzeekust te ontwikkelen met een
beoogde capaciteit van 3,5 GW in 2023.
Visie
“TenneT heeft veel te danken aan Mel
Kroon, die altijd een groot voorstander
is geweest van een geïntegreerde
Noordwest-Europese markt. Hij heeft
leiding gegeven aan de ontwikkeling
van TenneT tot een toonaangevende
Europese transportnetbeheerder met
veel grensoverschrijdende verbindingen
met buurlanden. Het was Mel die een
zeer succesvolle strategie geïnitieerd
heeft, gebaseerd op drie pijlers:
versterking van het hoogspanningsnet,
uitbreiding van interconnectiecapaciteit
en integratie van de Noordwest-Europese
elektriciteitsmarkt.
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Onlangs ontvouwde hij de visie voor de
North Sea Wind Power Hub, een lange
termijnoplossing voor de grootschalige
exploitatie van windenergie in de
Noordzee, die nodig is om de 2050
CO2-emissiedoelstellingen in Europa
te halen. Mel Kroon is uitgegroeid
tot een van de meest invloedrijke en
visionaire leiders in de Europese
energiesector,” aldus Aad Veenman,
voorzitter van de Raad van
Commissarissen van TenneT Holding.
Voorrecht
Mel Kroon: “Ik heb het altijd als een
voorrecht en genoegen ervaren om
bij TenneT te werken. In 2018 vieren
we het twintigjarig bestaan van onze
onderneming en dit leek mij een goed
moment om het roer over te dragen.
TenneT gaat een mooie toekomst
tegemoet met uitdagingen bij de
verdere integratie van de Europese
elektriciteitsmarkten, de digitalisering
van het elektriciteitssysteem en
de noodzakelijke uitbreiding van de
infrastructuur om enorme
hoeveelheden duurzame elektriciteit
te kunnen verwerken. Ik ben
verheugd dat de Raad van
Commissarissen voldoende tijd
neemt om een geschikte opvolger
te vinden en een soepele overgang
te waarborgen.”

Founders
The business concept of RanaWorks is
based upon the expertise and experience
of its founders: RANA Diving SpA from
Italy and Workships Contractors BV in
Rotterdam. The latter has been a marine
asset manager and vessel operator
for nearly 30 years, with extensive
experience in the offshore oil & gas and
wind industries. RANA has more than
50 years’ experience in commercial diving
and subsea operations, which includes
owning, developing and operating
air and saturation diving systems,
as well as engineering and survey.
Certification
“Together, we are able to bring fresh
ideas to the table in a market, which is in
growing need for innovative solutions in
order to significantly improve efficiency
of installation and maintenance of wind
parks and other assets,” says Philip
Woodcock, general manager of
RanaWorks. “It goes without saying
that both the founding companies are
IMCA members and are certified to the
international standards expected by the
industry such as ISO 9001 and 14001,
OHSAS 18001 and IRATA.”
Integrated solutions
Together with its committed team of
professionals, RanaWorks delivers
integrated solutions by the use of diving,
observation and workclass ROVs,
working at height and rope access
services, through all stages of the
offshore asset lifetime, ranging from
preliminary surveys and installation
support, to inspection, repair and
maintenance and lifetime extension
services and decommissioning. This
includes non-destructive testing by
means of ACFM, MPI, FMD, ultrasonic
thickness, cathodic potential, ultrasonic
flaw detection and other systems.
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ARKONA WIND FARM PROJECT

ADDITIONAL CONTRACT
FOR HMC

Vroon Offshore Services and Ampelmann have joined forces to deploy a Walk to
Work (W2W) solution for the Arkona offshore wind farm, located in the German
Baltic Sea. Vroon’s VOS Stone vessel, the newest addition to its offshore-support
fleet, will be mobilised with an Ampelmann A400 gangway system. The gangway,
launched in 2017, will be utilised for the first time for W2W operations during array
cabling work and commissioning of the Arkona offshore wind farm. The vessel will
deploy in March 2018 with the project due to be completed by September.

OFFSHORE WIND

Following the award of the
transportation and installation
contract for the processing &
accommodation platform earlier
this year that required the high-end
lifting capacity of Sleipnir, Maersk
Oil has awarded an additional
contract to HMC for extensive
offshore lifting services in the Tyra
East and West complexes related
to the replacement of the wellhead
and riser platform topsides.
The scope of work comprises the
removal, transportation and disposal
of topsides, bridges and a jacket
with a combined weight of around
17,000 mT. and the subsequent
transportation and installation of
various new topsides and bridges
with a combined maximum weight
of around 15,000 mT. The offshore
operations are scheduled to be
performed in 2020.

VOS TO SUPPORT TOTAL
E&P OPERATIONS

OIL & GAS

A400 gangway system.

MARINE ENERGY

Book your
stand now!
Supported by

NEW OFFSHORE CONSTRUCTION VESSEL
Jumbo has signed a Letter of Intent (LOI) with China Merchants Industry Holdings
(CMIH) for the provision of the detailed engineering and construction of a new DP2
Heavy Lift Crane Vessel (HLCV). The HLCV has been designed together with Ulstein
Design and Solutions. Delivery is estimated in the first quarter of 2020.
Environmental considerations and improved fuel efficiency are important to Jumbo.
These elements have been factored into this optimised HLCV design where the vessel
will be powered by dual fuel engines and has the ability to run on natural gas (LNG).
The hull will be outfitted with a state of the art X-BOW enabling a significantly more
consistent transit speed and offshore workability in severe weather conditions. With
a vessel length of 185 metres and a width of 36 metres the HLCV will be the world’s
largest X-BOW vessel.
The HLCV will be further equipped with two offshore mast cranes with a lifting
capacity of 2,200 and 400 tonnes respectively and with water depth ratings of
3,000m each. The new HLCV will also be equipped with a moon pool and is
flex-lay prepared.

Vroon Offshore Services has been
awarded a multi-year charter for two
PX-121 platform-supply vessels (PSV),
supporting Total E&P UK operations
on the United Kingdom Continental
Shelf. Vroon’s PX-121-type PSVs have
been successfully trading in the UKCS
since their delivery in 2015 and 2016,
supporting a number of North Sea
clients in both the spot market and
on term contracts. The first vessel
will begin duties with TEPUK in
February 2018, with the second
due to commence operations in
September 2018. Both contracts
are for a firm period of three years,
with options available thereafter.
The two chartered vessels, which
are still to be nominated, form part
of a series of six PX-121 type PSVs,
constructed for Vroon at the COSCO
Guangdong Shipyard in China. They
feature an Ulstein-patented X-Bow
design that ensures smoother vessel
movements, optimal fuel efficiency
and maximum comfort on board.
The final vessel in the series, VOS
Patriot, is scheduled for delivery
later this year.
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TA X AT I O N

HUGE IMPACT FOR MARITIME SECTOR

Restriction 0% VAT rate
for sea vessels as of 2019

On Budget Day, the Dutch Cabinet presented the tax measures for 2018. One of the announced measures will result in
a restriction of the 0% VAT rate for (supplies and services provided to) sea-going vessels. As the announced measure will
have a huge impact for the maritime sector, this measure has been postponed and will enter into force as of January 1,
2019 (instead of 2018). The Ministry of Finance will use 2018 to consult stakeholders on (the impact of) this measure and
establish further clarification.

Based on the EU VAT Directive, a VAT
exemption applies to:
•	supplies of vessels used for business
purposes (such as carrying passengers
for reward, performing fishing
activities, rescuing or assistance at sea)
and for navigation on the high seas;
•	supplies of equipment used or
incorporated in these vessels;
•	modification, repairs, maintenance,
chartering and hiring of
aforementioned vessels or equipment;
•	supplies of goods for the fueling and
provisioning of these vessels or of
certain warships; and
•	supplies of services directly needed
by these vessels or their cargos.
Though these supplies are exempt, the
input VAT relating to these supplies can
24

be deducted. This, effectively, results
in VAT being levied at 0% on these
supplies. Hence, in the Netherlands,
aforementioned exemptions have also
formally been implemented as a 0%
VAT rate. In practice, the 0% VAT rate on
aforementioned supplies and services can
be applied in the Netherlands if the vessel
is sea-going. This is being interpreted
as a vessel that is designed and built for
navigation on high seas, but it is not
required that the vessel is actually used
for navigation on the high seas. Specific
guidance in this respect is provided in
a VAT-Decree1.
Dutch legislation not EU-proof?
The European Commission started an
infringement procedure against France.
The 0% VAT rate for supplies and
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services relating to sea going vessels in
France did not require vessels actually
being used for navigation for the high
seas. The European Court of Justice
(‘ECJ’) ruled in line with the European
Commission that the 0% VAT rate is
subject to the condition that the vessels
are used for navigation on the high seas2.
The argument of France that in practice
it is very hard to actually monitor the use
on high seas, did not change the view
of the ECJ.
Impact as of 2019
Following the ECJ ruling on France,
the European Commission requested
the Netherlands to adjust its 0% VAT
rate relating to sea going vessels and
also implement aforementioned
condition that the vessels should be

actually used for navigation on the high
seas. The Dutch Cabinet announced that
it would adjust the current Dutch practice
and implement this requirement as
of 2018. As many uncertainties and
practical barriers are involved,
stakeholders started various lobby paths.
As a result, the Dutch Parliament
postponed the entry of this measure
until 2019. Stakeholders and the Dutch
Ministry of Finance will further discuss
the attention points and (practical) issues
during 2018. We will discuss the main
issues in connection with this measure.
Cash flow disadvantage and
pre-financing
If the 0% VAT rate for sea vessels would
not apply to a supply of goods or services
anymore, these supplies would be subject
to the normal rate of (in the Netherlands:
21%) VAT. Obviously, this only applies
insofar no other 0% VAT rate (such as
those for cross border movements of
goods) applies. On balance, VAT will still
not be a cost, as operators of sea going
vessels can - considering the nature of
their businesses - recover input VAT.
However, as great amounts are typically
involved in the maritime business,
pre-financing VAT under the new VAT
rules will be a huge burden for the cash
flow position. We will describe a possible
solution for cash flow disadvantage
at the end of our contribution.
Definition of ‘high seas’
The VAT Directive does not provide
a definition of ‘high sea’. Domestic
journeys within inland waterways are in
our view clearly excluded from the high
seas definition. In International Law3 high
seas excludes parts of the sea that are
included in the exclusive economic zone,
in the territorial sea or in the internal
waters of a State. If VAT law would apply
the same criteria, this could mean that
navigation of the high sea could be
beyond the 200 nautical miles limit,
which would imply that the 0% VAT
rate could only be applied for
intercontinental navigations.
This is in our view not intended by VAT
law. The ECJ stated various times that
VAT exemptions are an independent
concept of community law with their
own definitions. Furthermore, the ECJ
ruled that the 0% VAT rate for sea going
vessels is a specific form of the export
VAT rate. The 0% VAT rate for export
applies if the goods leave the EU
territory. This implies in our view that the
definition of ‘high seas’ for VAT purposes
should be defined as outside the
territorial seas of the EU countries.
However, each EU country has

implemented its own criteria in
determining its territorial sea.
In the first proposed bill, the 0% VAT
rate could only be applied if the vessel
was used for navigation on the high seas
for at least 90 %. As this 90%-criterion
seemed to strict compared to a similar
0% VAT rate for international operating
aircrafts, this percentage has been
lowered to at least 70 %.
Burden of proof and calculation
of 70 % criterion
A complex matter is the evidence to
substantiate correct application of the
0 % VAT rate. Suppliers of goods and
services should as a starting point charge
21% Dutch VAT4. It is unclear yet how
the use of a vessel for at least 70%
on high seas has to be determined
(e.g. based on distance traveled,
amount of sailing hours, and so forth)
and which timeframe (per journey, per
VAT return period, per vessel or per
operator) might be taken into account.
If the vessel is temporarily unused, it is
not clear if this (negatively) affects the
use on high seas. Furthermore, lots of
journeys also partly take place within
territorial waters and even inland
waterways. We feel this should be
disregarded if this territorial movement
is part of cross border journeys taking
place through high seas, but this is also
unclear under the current legislation.
Another complex matter is the burden
of proof for the supplier of goods and
services. If a supplier incorrectly applies
the 0% VAT rate, the Dutch tax
authorities may levy 21% Dutch VAT
(possibly increased by interest and fines)
from the supplier. VAT case law provides
some form of protection to parties that
exercise due commercial care in case
obtained evidence becomes ‘false’.
Nonetheless, the burden of proof for
applying the 0% VAT rate lies with the
supplier, whereas the details of the
actual use primarily lie with the
purchaser. Hence, substantiating the
0% VAT rate will become more important
and burdensome than now.
It would be highly recommended if
the Dutch Ministry of Finance issues
(practical) guidelines for these issues
during 2018 and interprets ’navigation
on high seas’ broadly. As the European
Commission is paying close attention
to this matter and based on experiences
with the Ministry of Finance in similar
VAT lobby paths regarding similar issues
in the past5, we are a bit sceptic if clear
guidance will indeed be provided.

Solution
Besides the various uncertainties that
remain as a result of the new legislation,
the biggest impact is in general the
negative impact of the cash-flow position
if 21% Dutch VAT has to be pre-financed.
This cash-flow disadvantage could be
avoided via the assignment of the VAT
related payments between the parties
involved. Actual payments of:
1. the VAT due on the supply of goods
or services by the supplier to the
Dutch tax authorities;
2. the amount of VAT on the invoice
by purchaser to supplier; and
3. the VAT refund resulting from a VAT
return by the Dutch tax authorities
to the purchaser could be avoided by
assigning the VAT refund claim of the
purchaser to the supplier and settling
that refund claim with the VAT claim
of the Dutch tax authorities on the
supplier, insofar these claims are equal.
As such the option of assignment can
be very interesting if large amounts of
VAT are involved or if high interest
rates are applicable.
Conclusion
The adjusted rules concerning application
of the 0% VAT rate will have a huge
impact in the maritime industry, in
particular with regard to the cash-flow
position of entities involved. The option
of assignment could be a solution to
prevent pre-financing, although this
should be carefully set-up upfront.
Hopefully, the Ministry of Finance will
use 2018 to discuss with stakeholders
and to agree on practical solutions for
the burden of proof of suppliers and
practical and manageable solutions
to substantiate the use of 70%
or more on the high-seas.
Thanks to Gino Sparidis and Elène Siem,
Meijburg & Co (Rotterdam / The Netherlands)
siem.elene@kpmg.com www.meijburg.nl

 ecree of 28 March 1993, VB 93/575,
D
most recently adjusted by Decree of
31 December 1998, VB 98/2970.
2
ECJ judgment of 21 March 2013 in
case C-197/12, Commission vs France.
3
in the United Nations Convention on
the Law of the Sea, signed at Montego
Bay on 10 December 1982 (Convention
of Montego Bay).
4
Provided that the activities are VAT
taxable in the Netherlands.
5
We refer to lobby paths in connection
to the Tour Operators Margin Scheme
and the application of the 0% VAT
rate in relation to non EU flights.
1
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EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

GROOTSTE EN MEEST COMPLETE CARRIÈREBEURS

MOCE speelt in op
transitie offshore industrie

Dit jaar mag MOCE weer een groot
aantal bedrijven ontvangen in het WTC
Rotterdam. De bedrijven staan klaar om
in gesprek te gaan met bezoekers over
carrièremogelijkheden die zij als bedrijf
te bieden hebben.
Case studies
Naast een uitgebreide beursvloer is
er voor bezoekers nog veel meer te
beleven op carrièrevlak. Bezoekers
kunnen deelnemen aan verschillende
case studies van onder andere Damen
Shipyards Group, Van Oord, Feadship,
Royal IHC en iPS Powerful People.
Tijdens de case studies worden bezoekers
uitgedaagd om twee uur lang met een
huidig of fictief vraagstuk aan de slag
te gaan. Zo kunnen bezoekers laten zien
wat zij in huis en hebben en kunnen
bedrijven tegelijkertijd presenteren wat
zij als werkgever te bieden hebben.
De case studies variëren van het
ontwerpen van ‘custom-made’ jachten,
het bedenken van hoe de toekomst
van de scheepsbouwindustrie eruit
zal komen te zien, het oplossen van
logistieke uitdagingen bij het installeren
van windturbines en hoe je kunt opvallen
gedurende het sollicitatieproces.
Over ruim een maand staat het WTC Rotterdam weer volledig in het teken van carrièremogelijkheden
binnen de maritieme, offshore en energie industrie. Het Maritime & Offshore Career Event (MOCE)
2018 ontvangt op 28 maart voor de twaalfde keer op rij een breed scala aan bedrijven uit de gehele
sector die op zoek zijn naar zowel nieuw talent als ervaren professionals.
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Community Square
Na het succes van de eerste editie
afgelopen jaar op MOCE is Community
Square: ‘de plek voor een leuk gesprek’
dit jaar terug op de beursvloer. Niemand
minder dan Jan Versteegh, onder andere
bekend van BNN en Wie is de Mol?, staat
op het podium om met professionals
en bezoekers in gesprek te gaan over
onderwerpen die de maritieme en
offshore sector de komende jaren op zijn
kop gaat zetten. Het programma van
Community Square staat dit jaar in het
teken van transitie in de maritieme en

offshore sector die op verschillende
manieren terug te zien is. Elke talkshow
duurt een half uur.
Neem plaats en praat mee
Met zijn energieke, soms wat
eigenzinnige wijze en scherpe humor
gaat Jan Versteegh in gesprek met
professionals, young professionals en
studenten uit de industrie. Onderwerpen
als de invloed van energietransitie op
jouw loopbaan, de veranderingen en
kansen op de Noordzee en welke nieuwe
technologieën het verschil gaan maken
in de industrie worden aangesneden.
Tot slot gaat Jan Versteegh in gesprek
met professionals uit de windsector
- van student tot docent en van starter
tot senior - over ontwikkelingen in wind,
hoe die bijdragen aan een schone
energievoorziening en aan duurzame
vooruitgang, inclusief jouw eigen
vooruitgang. Neem plaats op het terras
van Community Square en praat mee.
Inspirational talks
Naast de verschillende talkshows komen
inspirerende personen uit de industrie
aan het woord tijdens de Inspirational
Talks. Onder ander CEO van Seaway
Heavy Lifiting en IRO-directielid Jan
Willem van de Graaf betreedt het
podium. Tot slot wordt de kennis van
de bezoekers getest met de quiz
‘Dit was het MaritiemNieuws.nl’.
Denk jij alles te weten wat in de
industrie speelt? Wij dagen je uit!
Registreren
Dit alles maakt MOCE ook in 2018 de
grootste en meest complete carrièrebeurs
in de maritieme, offshore en energie
sector van Europa. Bezoekers kunnen
zich gratis registeren via de vernieuwde
website www.MOCE.biz.
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Even voorstellen
…….

OFFSHORE

Om YOUNG IRO leden de kans te geven zich te presenteren aan de vaderlandse
‘offshore’ industrie, heeft Ocean Energy Resources hen aangeboden als een

TECHNIEK

soort van ‘even voorstellen’ platform te dienen. Voor de offshore 30-minners
is het immers belangrijk om aansluiting te vinden bij de gevestigde orde.
Het spits wordt afgebeten door Lauren van Gelder, managing director
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28 MAART 2018

Wil jij je carrièremogelijkheden ontdekken
in deze dynamische industrie?
Bezoek dan het grootste carrière event
van de sector.
www.MOCE.biz
Powered by

GRATIS ENTREE | WTC ROTTERDAM | 10:30 – 18:00

bij Damen Anchor & Chain Factory.
Kun je jezelf kort introduceren
“Ik ben Lauren van Gelder, geboren
5 april 1982 in Opijnen (Betuwe).
Na de klei te hebben verruild voor een
commerciële studie in ’s-Hertogenbosch
en vervolgens Asian Business te hebben
gestudeerd in Amsterdam, ben ik naar
China verhuisd om mijn kennis van de
Chinese taal verder te ontwikkelen.
Na op enkele universiteiten te hebben
gestudeerd, ben ik in aanraking
gekomen met een Nederlandse
scheepsbouwer die vertegenwoordiging
in China nodig had. Als 25-jarige was
dit een gouden kans voor mij die ik
met beide handen heb aangegrepen.
In die tijd heb ik de relaties met de
Chinese werven onderhouden en
opgebouwd, geassisteerd met het
laden van de casco’s die naar Nederland
werden getransporteerd, een kantoor
geopend en de productie van mooring
equipment opgezet bij lokale Chinese
fabrieken. Nadat mijn vrouw en ik na
4 jaar een dochter kregen en de crisis
insloeg, ben ik naar Nederland
teruggegaan om mijzelf te beraden
op een nieuwe toekomst. Ik ben
toen gestart voor Damen Shipyards als
General Manager voor Damen Trading
Suzhou. Hiervoor was ik twee weken per
maand in China en de resterende tijd in
Nederland. Na 3.5 jaar veel vlieguren
te hebben gemaakt, besloot ik mijzelf
in het diepe te storten en als zelfstandige
Chinese bedrijven te adviseren in hun
zoektocht naar een basis in Nederland.
Het leven van een consultant bleek niet
mijn tak van sport, maar heeft wel
geresulteerd in wat ik nu doe. Sinds
2 jaar ben ik de managing director
van Damen Anchor & Chain Factory te
Schiedam. Dit is een bedrijf dat stamt
uit 1932 en onder de Damen-vleugels
terecht is gekomen. Van origine
bedienen wij de commerciële
scheepsvaart en de toeleveranciers in
deze markt met ankers, kettingen en
toebehoren. We verrichten veel testwerk
op het gebied van sluitingen voor diverse
offshore partijen en produceren towing

bridles voor het zwaardere sleepwerk
binnen de offshore industrie. Vorig jaar
zijn wij een tak erbij gestart die de hef/
hijsmiddelen kan keuren en certificeren
voor zowel de offshore als industrie.
Dit jaar zetten we de uitbereiding voort
met offshore chain inspectie en de bouw
van jachtankers voor de megajachten.”
Wat zijn je ambities?
“Het succesvol maken van de huidige
ontwikkelingen binnen Damen Anchor
& Chain Factory. Een prominente plaats
innemen in de markt van toeleveranciers
van ankers & kettingen en keuring van
hef & hijs middelen. Beiden een enorme
en leuke uitdaging.”
Waarom heb je ervoor gekozen om in
de (Nederlandse) olie, gas & wind
industrie te gaan werken?
Deze licht ten grondslag aan de type
uitdaging die voorbij kwam. Namelijk
het ontwikkelen, uitbreiden en succesvol
maken van een bedrijf. De Rotterdamse
haven is dan een ultieme locatie om
werkzaam te zijn.”
Wie is je grote voorbeeld?
“Kommer Damen, het is fantastisch
om te horen/zien of lezen hoe hij dit
bedrijf heeft opgebouwd en toch
familiair houdt.”
Waarom ben je lid geworden
van YOUNG IRO?
“Ik ben een founder van YOUNG IRO
en zit in het bestuur als sponsor/financial
officer. Het begon eigenlijk toen een
jonge kennis van mij aangaf dat er voor
de offshore industrie eigenlijk alleen
de IRO was als goed zichtbare
belangenorganisatie. Hij heeft toen het
initiatief op zich genomen om een groep
jonge enthousiastelingen om zich heen
te verzamelen (waaronder ik) die hun
schouders eronder wilden zetten om
de toekomst van de offshore te willen
vertegenwoordigen middels YOUNG IRO.
Wij willen als een soort van magneet de
‘oudere’ generatie aantrekken om kennis

te delen en netwerk en vriendschap
binnen de industrie op te bouwen.”
Hoe belangrijk acht jij een
samenwerking tussen verschillende
generaties binnen IRO?
“De industrie zit midden in een transitie
van conventioneel naar renewables.
Je ziet nu dat er veel nieuwe ideeën/
startups komen. De renewables kunnen
nauwelijks zonder de conventionele
manier van vergaring van energie en
andersom. Bedrijven die als pioniers
deze industrie op de kaart hebben gezet,
krijgen nu de kans hun ervaringen en
kennis met de jonge nieuwe generatie
te delen. Tegelijkertijd kunnen zij hun
eigen bedrijven futureproof maken.”
Wat verwacht je van YOUNG IRO?
“We zullen de komende jaren nog enorm
gaan groeien in ledenaantal. Het streven
is naar een ideale mix van jong en oud
binnen de IRO die zorgdraagt voor
kruisbestuiving.”
Wat is jouw visie op duurzame
energie en hoe kijk je tegen
de energietransitie aan die
nu plaats vindt?
“De transitie is gezien de politieke
stabiliteit en het milieu, noodzakelijk.
Het op den duur opraken van fossiele
brandstof is een feit. Het is echter niet
zo simpel als de politiek en media
voordoet. De olie- en gaskraan dicht
en morgen allemaal op de renewable
energie, dat werkt niet in de praktijk.
De transitie kost geld, tijd en omscholing.
EBN heeft een prachtig overzicht
gemaakt waarin duidelijk wordt hoeveel
energie wij nodig hebben en hoeveel wij
nu eigenlijk per segment (olie/kolen/gas/
wind/zon/etc) opwekken. Dit is dan toch
wel weer een wake up call dat wij er
nog lang niet zijn. Tot de tijd dat wij
winstgevend reneweable energie kunnen
opwekken en niet te afhankelijk willen
zijn van landen als Rusland zullen we
ook geld moeten verdienen met de
winning olie en gas in Nederland.”
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IRO KALENDER
BEURZEN, MISSIES, CURSUSSEN
EN BIJEENKOMSTEN 2018

				

HULP BIJ BREXIT
DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.
GENOEMDE ACTIVITEITEN ZULLEN
ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ
VOLDOENDE BELANGSTELLING
VANUIT DE LEDEN.
HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER:

>	BEURZEN NEEM CONTACT OP

WASILIKA PUPOVAC - MOUTZOURIDIS,
W.PUPOVAC@IRO.NL

> HANDELSMISSIES NEEM CONTACT
OP MET TJERK SUURENBROEK,
T.SUURENBROEK@IRO.NL

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE WIND BASICS
Deze cursus wordt georganiseerd door DOB-Academy in samenwerking met IRO en NWEA.
Tijdens deze cursus leren de deelnemers de basis van de Offshore windenergie industrie.
Inhoud cursus
• De snelle groei en ontwikkeling van de offshore
windenergie industrie
• Het effect van beleid en maatschappelijke behoeften
bij de ontwikkeling van offshore windenergie
• Hoe wordt wind omgezet in elektriciteit, hoe wordt
deze elektriciteit naar de consument vervoerd en
hoe kan een business case hiervoor worden gemaakt
• Inzicht in de levenscyclus van een windpark,
inclusief ontwerp, constructie, installatie,
werking en onderhoud

Kosten
€ 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch

Locatie: De Oude Bibliotheek, Delft

actuele cursusdata.

Voertaal: Nederlands
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)
Beschikbare data en aanmelden
De volgende datum is beschikbaar:
• 6 juni • 5 september • 28 november
Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en

> CURSUSSEN NEEM CONTACT

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat gevolgen
hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. 2018 wordt een cruciaal jaar als het
gaat om de Brexit. ‘Hope for the best, prepare for the worst’, is daarbij het
motto. Maar dat ondernemers zich moeten gaan voorbereiden op de gevolgen
van Brexit is klip en klaar. Nu de EU en het VK voldoende voortgang hebben
bereikt in de eerste fase van afspraken omtrent het uittreden van het VK,
starten begin 2018 de onderhandelingen over de tweede fase: de
overgangsperiode en de kaders van de toekomstige handelsrelatie.
Op vrijdag 26 januari vond het Brexit bedrijfsleven seminar plaats, georganiseerd
door VNO-NCW en MKB-Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het
ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Tijdens het evenement gaven experts
bruikbare tips, iedereen werd bijgepraat door Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW),
Mona Keijzer (staatssecretaris EZK) en Simon Smits (Nederlandse Ambassadeur in
het VK). Ook werd de speciale website voor ondernemers www.hulpbijbrexit.nl
gelanceerd.
Enkele tips voor ondernemers
• Maak iemand in uw bedrijf verantwoordelijk voor Brexit
• Verdiep u nu al in douaneprocedures met landen buiten de EU
• Houd rekening met valutarisico’s
• Houd rekening met krimp van Britse economie en terugloop in afname van uw product
• Bestudeer uw supply chain grondig
• VK zou productstandaarden kunnen veranderen om eigen industrie een stap voor te zetten
Meer tips en informatie zijn te vinden op www.hulpbijbrexit.nl.

OP MET BARBARA VAN BUCHEM,
B.VANBUCHEM@IRO.NL

>	OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT

OP MET IRO, VIA INFO@IRO.NL
OF TELEFOONNUMMER 079-3411981.

WERKTUIGBOUWKUNDE MASTER
‘ENERGY AND PROCESS TECHNOLOGY’:
OP ZOEK NAAR PARTNERS

1-DAAGSE IRO OLIE & GAS CURSUS INCLUSIEF
BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE

IRO
BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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Inhoud cursus
• Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers in de olie- en gasindustrie
• Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten van het opsporen tot het verwerken van olie en gas
• Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk, waaronder hernieuwbare energie
• De processen en methodes die gebruikt worden voor exploratie, productie, transport en opslag
• Actieve deelname aan de Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam
Locatie: Maritiem Museum Rotterdam
Kosten
€ 350,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.
Beschikbare data en aanmelden
De volgende datum is beschikbaar:
• 18 april (Engels) • 13 juni • 12 september • 14 november
Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en actuele cursusdata. (foto: Marco de Swart)

8 MAART

IRO-CEDA MEETING
VOORSCHOTEN

13 MAART

BESTUURSVERGADERING
ROTTERDAM

15 MAART

EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
ROTTERDAM

27 MAART

IRO-EY OIL & GAS INDUSTRY FORECAST
ROTTERDAM

29 MAART

YOUNG IRO: SOCIAL INTELLIGENT EVENT
DELFT

5 APRIL

LEDENBIJEENKOMST BIJ ORGA
SCHIEDAM

12 APRIL

CORPORATE RESPONSABILITY SPRING EVENT
ROTTERDAM

18 APRIL

IRO CURSUS ‘OIL & GAS WELL SOURCED’ (ENG)
MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

30 APRIL – 3 MEI

OTC HOUSTON, VS

15 MEI

BESTUURSVERGADERING N.T.B.

15 MEI

EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
ROTTERDAM

6 JUNI

CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’
DOB ACADEMY, DELFT

13 JUNI

IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

21 JUNI

LEDENBIJEENKOMST BIJ OOS INTERNATIONAL
SEROOSKERKE

27 – 30 AUGUSTUS ONS
STAVANGER, NOORWEGEN
5 SEPTEMBER

CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’
DOB ACADEMY, DELFT

11 SEPTEMBER

EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
ROTTERDAM

12 SEPTEMBER

IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

13 SEPTEMBER

LEDENBIJEENKOMST BIJ BARGEMASTER/TWD
ROTTERDAM

18 SEPTEMBER

BESTUURSVERGADERING N.T.B.

Het departement P&E (Process & Energy) van de TU Delft bericht het volgende:
Wij als master dispuut zijn de vertegenwoordiging van alle studenten die
de werktuigbouwkunde master ‘Energy and Process Technology’ volgen.
Deze mastertrack richt zich op het ontwikkelen van toekomstige energieen procestechnologie. Het master dispuut van P&E is verantwoordelijk
voor alle activiteiten van de studenten buiten het curriculum om.
Zo organiseren wij evenementen waarbij studenten in contact kunnen komen
met eventuele werkgevers, stageverleners of instanties waar ze kunnen
afstuderen. Door het academisch jaar heen zetten wij hiervoor verschillende
activiteiten op en proberen wij acquisitie binnen te halen om met een groep
studenten een study tour te maken in het buitenland, waarbij ook het
bedrijfsleven en verschillende academische instituten bezocht zullen worden.
Om deze activiteiten succesvol te volbrengen en de juiste bedrijven te vinden
om onze studenten mee in contact te brengen, zijn wij op zoek naar partners.
IRO leden kunnen daarbij zeer interessant zijn voor onze studenten en
andersom zouden onze getalenteerde studenten een mooie toevoeging
kunnen zijn aan deze leden.
Mocht u als IRO lid interesse hebben, neemt u dan contact op met:
Johan Stelwagen, Chairman Dispuut P&E, SPETdispuut-3mE@tudelft.nl,
Mob: +316 23421631

25-28 SEPTEMBER WINDENERGY HAMBURG
HAMBURG, DUITSLAND
12-15 NOVEMBER ADIPEC ABU DHABI, UAE
14 NOVEMBER

IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
ROTTERDAM

21 NOVEMBER

ALGEMENE LEDENVERGADERING N.T.B.

27-29 NOVEMBER OSEA SINGAPORE
28 NOVEMBER

CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’
DOB ACADEMY, DELFT

4 DECEMBER

EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
ROTTERDAM

13 DECEMBER

BESTUURSVERGADERING
ROTTERDAM
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IRO NIEUWJAARSRECEPTIE WEER DRUK BEZOCHT!
Op woensdag 10 januari 2018 vond weer een
succesvolle IRO Nieuwjaarsreceptie plaats
in 'Sociëteit de Witte' in Den Haag.
IRO Voorzitter Pieter van Oord, Vice-voorzitter
Michael Kahn, Edward Heerema, Paul Koop,
Arjan Klijnsoon en algemeen directeur Sander
Vergroesen verwelkomden traditioneel de gasten
bij de entree. Erelid Gert-Jan Kramer was ook
aanwezig. De nieuwjaarsreceptie is elk jaar weer
een succes en met 325 gasten zeer goed bezocht!

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

In zijn toespraak zei Pieter van Oord dat ondanks
de vele uitdagingen die de komende jaren worden
gepresenteerd vanwege de lage olieprijzen,
het Nederlandse cluster sterker uit de crisis zal
komen dan voorheen. Er zullen veel kansen zijn
op het gebied van conventionele energie en
duurzame energie. Hij adviseerde om zich te
blijven concentreren op kostprijsleiderschap,
aan innovaties te werken, samen te werken
binnen de industrie en nieuwe markten te
betreden, zoals offshore hernieuwbare
energiebronnen en decommissioning.

BEDRIJVENDAG
AMBASSADEURSCONFERENTIE 2018
Het ministerie van Buitenlandse Zaken
organiseerde in samenwerking met de
Rijksdienst van Ondernemend Nederland,
VNO-NCW en MKB-Nederland en de Kamer
van Koophandel de Bedrijvendag.
Deelnemers kregen daar de kans om
ambassadeurs specifieke vragen te
stellen over hun landen.
De Bedrijvendag vond plaats op 31 januari
tijdens de Ambassadeursconferentie.
Er waren dan meer dan 145 Nederlandse
ambassadeurs en consuls-generaal
beschikbaar om internationale
handelsmogelijkheden te verkennen.
Zij vertegenwoordigen de Nederlandse
belangen wereldwijd, beschikken over
een groot internationaal en diplomatiek
netwerk, kennen de lokale markt en
zijn experts op het gebied van de
economische ontwikkelingen.

IRO
BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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Tijdens de Bedrijvendag konden
deelnemers maximaal vier korte
een-op-een gesprekken voeren met
de ambassadeurs en consuls-generaal.
Ook was er een informatiemarkt waar
adviseurs van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst van
Ondernemend Nederland, VNO-NCW
en MKB-Nederland en de Kamer van
Koophandel aanwezig waren.
Traditiegetrouw werd deze bijeenkomst
afgesloten met een netwerkborrel.
IRO was aanwezig met 2 personen en
heeft 8 gesprekken kunnen voeren
met ambassadeurs.

			

BEURSGENOTEERD

OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

OTC, HOUSTON 2018, 30 APRIL-3 MEI, HOUSTON, USA

CR: FAKE NEWS! OR NOT?
Wat betekent Corporate Responsibility voor bedrijven?
In de 21ste eeuw kunnen organisaties er eigenlijk niet meer
omheen: Corporate Responsibility (CR). Het is veel meer
dan een buzzwoord, eerst en vooral is het namelijk een
morele plicht tegenover mens, maatschappij en milieu.
Wat is precies de betekenis van CR? En wat kunnen bedrijven
doen om CR te implementeren?
Corporate responsibility is een breed begrip, dat niet gemakkelijk
op sluitende wijze is te definiëren. Over het algemeen wordt
eronder verstaan dat organisaties bij hun doel om welvaart te
scheppen (‘prosperity’), rekening houden met sociale aspecten
(‘people’) en ecologische consequenties (‘planet’).
Deze zogeheten triple P’s zijn opgenomen in alle CR-definities.
Wat betekent dit nou concreet? Hoe kan en moet worden voldaan
aan de principes van corporate responsibility, dat verschilt van
bedrijf tot bedrijf. Wat betreft ‘people’ kan een organisatie
bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans
geven, medewerkers stimuleren om gezond te leven en het
opleidingsniveau van het personeelsbestand opschroeven.
Bij het ‘planet’-aspect kun je denken aan energiebesparende
maatregelen, het verbannen van zeer schadelijke producten

(denk aan chloor of oude dieselmotoren) en recycling. Dit soort
maatregelen kunnen resulteren in ‘prosperity’. Gezondere werknemers leiden bijvoorbeeld tot minder ziekteverzuim, terwijl
energiebesparende maatregelen zoals (led-)lampen die werken op
basis van bewegingssensoren een lagere stroomrekening opleveren.
Een werkgroep binnen IRO, bestaande uit bevlogen werknemers
van Damen, Van Oord, 80:20 Procurement, Van Beest, Merford
cabins, Fugro, Heerema en IRO, heeft zich ten doel gesteld CR
dichter onder de aandacht van de offshore industrie te brengen.
Op 12 april a.s. organiseert IRO een eerste CR event, waarin o.a.
een aantal IRO leden hun ervaring delen over hun CR initiatieven.
Locatie: Fugro TechCentre Nootdorp - Prismastraat 4 Nootdorp.
Moderator: Remco de Boer - onderzoeker, publicist en interviewer.
Na zijn studie aan de TU Delft begon hij in 1996 adviesbureau
‘de boer communicatie’. Hij adviseert, schrijft en spreekt over
de energietransitie, onder meer bij BNR Nieuwsradio, energienieuwsdienst Energeia en Het Financieele Dagblad (2016/2017).
Schrijf je in via www.iro.nl/calendar.

Uitverkocht.

OTC ASIA 2018, KUALA LUMPUR, MALEISIË
Holland paviljoen wordt georganiseerd door Netherlands Maritime Technology.

VOORAANKONDIGING OIL & GAS INDUSTRY FORECAST – 27 MAART 2018

ONS, STAVANGER 2018, 27-30 AUGUSTUS 2018
STAVANGER, NOORWEGEN

Op dinsdag 27 maart a.s. organiseert IRO i.s.m. EY de jaarlijkse Oil & Gas Industry Forecast in het STC in Rotterdam.
De uitnodigingen worden per e-mail verzonden. Kijk voor meer informatie op www.iro.nl/calendar of neem contact op met IRO.

Uitverkocht.

WIND ENERGY HAMBURG, 25-28 SEPTEMBER 2018,
HAMBURG, DUITSLAND
Standverkoop in Dutch Village is van start gegaan.
Boek nu u stand via de kalender op de IRO website.

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

ADIPEC, ABU DHABI, 12-15 NOVEMBER 2018
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen
organiseert, hebben wij ook contacten met externe partijen
omtrent de organisatie van diverse wereldwijde
evenementen. Neemt u gerust contact op met IRO als
u vragen heeft over internationale evenementen die
niet in de beurskalender vermeld staan.
Voor meer informatie, raadpleeg www.iro.nl/calendar

C-JOB NAVAL ARCHITECTS

WWW.C-JOB.COM

C-Job Naval Architects is the largest independent ship design and engineering company in the Netherlands
with a multidisciplinary approach empowering ship owners and shipyards worldwide.

ECMT

EMERGENCY CONTROL – MARITIME TRAINING

WWW.EC-MT.COM

Provider of medical STCW courses; Provider of specialized consultancy, project and interim management services;
Medical Offshore and remote services provider including digital training solutions; Provider of all GWO modules.
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BOOK
YOUR STAND

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

SPACE FOR
HYDRASUN

ONS 2018

WWW.HYDRASUN.COM

Hydrasun levert innovatieve geïntegreerde Fluid Transfer, Power & Control Solutions die direct kosten
besparen, productietijd optimaliseren en HSE incidenten voorkomen.

INTREPID SAFETY PRODUCTS

TODAY AT ONS.NO

WWW.ISP-PRODUCTS.COM

ISP is de Europese & GCC distributeur van de Intrepid safety gates. Naast deze safety gates leveren wij
diverse artikelen die de werkplek veiliger maken.

LIFT2WORK

WWW.LIFT2WORK.NL

LIFT2WORK verkoopt en verhuurt Multi- functionele Offshore Acces Systemen genaamd OPTS. Voordelen:
aanzienlijk laag in gewicht, eenvoudig te transporteren en te mobiliseren, sterk kostprijs verlagend voor de gebruiker.

MISTRAS

WWW.MISTRASGROUP.NL

Mistras Group biedt haar klanten wereldwijd hoogwaardige NDO en Inspectie oplossingen en heeft wereldwijd
meer dan 6000 werknemers. In Nederland zijn we gevestigd in Spijkenisse, Amsterdam en Hengelo.

PARADIGM TECHNOLOGY SERVICES WWW.PARADIGM.EU/TECHNOLOGY
Paradigm Technology Services ontwikkelt en biedt innovatieve oplossingen aan voor de well servicing industrie.
Voorbeelden zijn Slick-E-Line (combinatie van slickline en e-line logging cable), UltraLine en E-Winches.

PORT OF AMSTERDAM

WWW.PORTOFAMSTERDAM.COM

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa. De Amsterdamse havenregio is ideaal voor
offshore door de gunstige ligging, ruimte, expertise en infrastructuur.

PAT-KRÜGER

WWW.PAT-KRUGER.COM

Heavy duty veiligheid- en bedieningssystemen (IP67, Atex, RVS, -40 tot 80C) zoals LMB's, data-loggers,
gewichtsbepaling, anti-colllision en camera systemen.

PROLABNL

WWW.PROLABNL.COM

Technology
doesn’t just evolve.
People innovate.
There is one thing the entire energy industry has in common:
our approach to challenges. No matter what the problem is,
we know it is possible to solve it – if we innovate.

ProLabNL provides test facilities that simulate realistic oilfield conditions for testing process equipment
with live hydrocarbons at large scale, high flowrates and high pressure.

ROTTERDAM PORT PROMOTION COUNCIL

WWW.RPPC.NL

Als salespromotor van het Rotterdamse havenbedrijfsleven zetten wij samen met onze leden en partners de
haven nationaal en internationaal op de kaart, met het aantrekken en behouden van ladingstromen als doel.

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

SEACONTRACTORS BROKERAGE

WWW.SEACONTRACTORS.COM

Seacontractors is een maritieme dienstverlener, uitgerust voor wereldwijde assistentie op zee. Seacontractors’
schepen zijn actief in: Offshore Energy, Maritime infrastructure, Towage, salvage en ship handling.

Become an exhibitor at ONS 2018 to show your company’s
technology and solutions, and find new business. Welcome to
a world-leading stage for energy, technology and innovation!

www.ons.no
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