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Daar waar voorheen in de Rotterdamse haven de
RDM-haan victorie kraaide, staat nu het wereldwijd
vermaarde maritieme trainings- en expertisecentrum
STC-KNRM. Na een periode als interim manager
te hebben gewerkt, is Riemert Moleman (51) per
1 april dit jaar officieel tot directeur van het
instituut benoemd. Een interview.

Op het hoofdkantoor van Groningen Seaports kun
je niet om duurzaamheid heen. Met Eemshaven
als hotspot voor de windsector. Met CEO drs. Ing.
Cas König aan het roer worden in Groningen alle
zeilen bijgezet om duidelijkheid te geven over
de bijdrage die de regio kan leveren om het
Klimaatakkoord te realiseren. Niet echt eenvoudig.
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for development and operation for its operated
North Sea Nova Field to the Norwegian Ministry
of Petroleum and Energy. Total investment
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Allseas’ single-lift installation/decommissioning
and pipelay vessel ‘Pioneering Spirit’ marked another
milestone on 2 June 2018 with the safe and successful
installation of the 22,000 t Drilling Platform topsides
for Equinor’s Johan Sverdrup development on the
Norwegian continental shelf.
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TRAINING

RIEMERT MOLEMAN PER 1 APRIL DIRECTEUR STC-KNRM

‘Tijd om oude denkwijzen
onder de loep te nemen’

Daar waar voorheen in de Rotterdamse haven de RDM-haan victorie
kraaide, staat nu het wereldwijd vermaarde maritieme trainings- en
expertisecentrum STC-KNRM. Als dochteronderneming van de STC
Group en de KNRM verzorgt STC-KNRM praktijkgerichte STCW, Nogepa,
Opito, NOG en GWO gecertificeerde maritieme, offshore en offshore
wind trainingen almede EHBO en BHV cursussen en brandopleidingen.
Na een periode als interim manager te hebben gewerkt, is Riemert
Moleman (51) per 1 april dit jaar officieel tot directeur van het instituut
benoemd. Moeiteloos schudt hij alle trainingen uit zijn mouw die aan
de Quarantaineweg op de Heijplaat worden verzorgd. Dertien jaar lang
is hij zelf instructeur en directeur van eenzelfde type bedrijf geweest en
vervolgens tien jaar Hoofd Operationele Dienst bij de KNRM. Het is
een gepassioneerd man met helikoptervisie en een detaillist tegelijk.
Onder het KNRM motto ‘Veilig Uit en Thuis’ is het optimaliseren van het
veiligheidsbewustzijn in de ruimste zin van het woord zijn ultieme doel.
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“Het hebben van een volledig overzicht
en een goede planning is het halve
werk,” benadrukt Riemert als hij op de
zijn bekende en rustige wijze vertelt over
zijn visie op het fenomeen maritieme
veiligheid. “Ik draai al vele jaren mee en
heb alle facetten van veiligheid op zee
ervaren, maar binnen ons vakgebied is
het nu, mede door de energietransitie,
tijd voor innovatie. Er is geen sprake van
goed of slecht maar oude denkwijzen en
paradigma’s dienen wel onder de loep te
worden genomen. De wijze van het
organiseren van veiligheid moet worden
veranderd van ’Rule based’ naar ‘Principle
based’, zodat het beter in onze huidige,
complexe wereld past. Dit vraagt een
andere vorm van management,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En vooral een andere invulling
van het begrip wederzijds vertrouwen.
Werkgevers moeten anders leren denken
en handelen en offshore werknemers
moeten erop kunnen vertrouwen dat
bestuurders niet bij elk incident ingrijpen
en nieuwe regels gaan vaststellen.

In het kader van gedicteerde veiligheidsregels en strikte procedures zou overwogen
moeten worden om tot een werkwijze te
komen waarbij de werknemer veel meer
zou moeten afgaan op zijn of haar eigen
oordeel en meer verantwoordelijkheid
moeten krijgen over hoe hij of zij het werk
zo veilig mogelijk inricht. Dat kan alleen
worden gerealiseerd als de mensen de
bagage meekrijgen om ook daadwerkelijk
dat oordeel te kunnen vellen.
Er moeten daarom goede, betekenisvolle
kaders worden opgesteld met duidelijke
richtlijnen en hoe daar mee om te gaan.
Daar bovenop dient elke sector een
duidelijke missie en visie af te geven.
Zowel wij als trainingspartner als
werkgevers moeten gaan geloven in een
manier van organiseren, waar verbinding,
vertrouwen, vakmanschap en inspiratie
centraal staan. Gezamenlijk moeten wij
ervan overtuigd geraken dat veiligheid,
gezondheid, milieu en kwaliteit niet
moeten worden behandeld met een
enkele focus, maar als integraal
onderdeel van een totale organisatie.
De intrinsieke motivatie bij zowel
werkgever als werknemer moet zover
komen dat doorlopend automatisch over
veiligheid wordt nagedacht. Vroeger
werden grote risico’s genomen om een
platform te redden, nu staat een
mensenleven centraal. En zo moet het
ook zijn. Ik zie het als een enorme
uitdaging dat we gezamenlijk richting dit
nieuw stadium van volwassenheid gaan

koersen. Als STC-KNRM sluiten wij
daarom aan bij zoveel mogelijk
netwerken en belangengroeperingen
binnen de maritieme, olie- en gas en
windindustrie. Zo zijn we onlangs ook lid
geworden van NWEA en zitten we in de
commissie Veiligheid en Opleidingen van
deze brancheorganisatie. Om te luisteren
naar wat de klanten willen en om samen
met hen te bespreken hoe wij daarop
kunnen anticiperen. Uiteraard mede met
de info die wij van de cursisten krijgen.
Als trainingscentrum worden wij met
regelmaat uitgenodigd door regelgevers
zoals Nogepa en Opito om met hen mee
te denken en te praten over aanpassingen
of om nieuwe trainingen te ontwikkelen.
Wij worden bij heel veel beslissingen
betrokken en dat is een goede zaak.”

Wij hebben op dit vlak scenario’s
ontwikkeld waarbij saamhorigheid,
samenwerking en leiderschap centraal
staan. Bovendien werken we samen met
een team van sociologen en teambuilding experts.”

Teambuilding
Tot de traditionele klanten van STCKNRM behoren de maritieme industrie,
de olie- en gassector en uiteraard is ook
de KNRM vaste klant. Daarnaast komt
ook de onshore industrie regelmatig naar
de Heijplaat voor teambuildingactiviteiten.
Riemert: “Binnen de olie- en gasindustrie
heerst een bepaald idee en ethiek over
veiligheid en we merken dat ook de
industrie op het land daar veel meer over
wil weten en leren. We nemen de
‘landrotten’ mee voor een survivaltraining
op het water. Juist door die andere, voor
hen wat onzekere omgeving, creëer je
een soort van crisismanagement sfeer.

Wind
Vanwege de dip in de olie- en gas
industrie en een toenemende
concurrentie is de afgelopen jaren ook
STC-KNRM naarstig op zoek gegaan naar
nieuwe doelgroepen. Naast de industrie
op land richtte het centrum met succes
haar pijlen op de sector wind. Gelukkig
trekt de markt weer enigszins aan en
Riemert Moleman ziet genoeg potentie
om voor STC-KNRM een gezonde
toekomst te realiseren. Waar haalt het
centrum de kennis en kunde vandaan om
ook een geaccrediteerde basistraining te
kunnen verzorgen voor het mogen
werken op offshore windmolens?
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Om trainingen op realistische

ander weten wat het is om in slecht weer
op zee te opereren en met een enorme
motivatie te werk gaan om hun ervaring
over te brengen op de cursisten. Vanuit
hun praktijkervaring zijn zij ook zeer
gedreven in het uitdragen van de
boodschap dat eenieder verantwoordelijk
is voor zijn of haar eigen veiligheid. Dat
eenieder heel bewust moet nadenken
over zijn of haar eigen veiligheid. Als je
vanuit die verantwoordelijkheid opereert,
kun je ook andere mensen helpen.
Zorgen dat je je werk veilig uitvoert is
ook een verantwoordelijkheid die elke
werknemer heeft richting werkgever.
Weet je bijvoorbeeld dat er een product
op de markt is dat bepaalde risico’s uitsluit, maar door de werkgever niet is aangeschaft, maak hem daar dan attent op.”

wijze uit te kunnen voeren wordt
eind dit jaar op deze locatie een
klein model van een windmolen
geïnstalleerd, alsmede een transition piece en boatlanding.

Toekomst
Zoals reeds in de introductie aangegeven
is het optimaliseren van het veiligheids-

“Onze aandeelhouder STC is recent
gestart met het geven van een cursus
voor de ontwikkeling en bouw van een
windmolenpark op zee. Hier worden
komend jaar maar liefst 50 leerlingen
opgeleid tot monteur,” licht Riemert toe.
“Vanwege onze relatie met STC gaan wij
als trainingscentrum automatisch mee in
die kennis van techniek. Daarnaast sturen
wij regelmatig onze instructeurs mee
naar een offshore windmolenpark om
ervaring op te doen hoe het is om
100 meter boven het wateroppervlak op
een windmolen te opereren. In dit kader
is besloten om nog voor het eind van dit
jaar op deze locatie een klein model van
een windmolen te installeren, alsmede
een transition piece en boatlanding om
trainingen op realistische wijze uit te
voeren. De monteurs die nu door STC
worden opgeleid kunnen dan ervaren
wat het is om op hoogte te werken.
Daarnaast bieden wij kabellegspecialisten
te gelegenheid om te oefenen met het
doortrekken van de kabel. Onze direct
aan de Maas gelegen haven van 6000 m2
is hier 18 meter diep, dus een aantal
kabellegschepen kan hier makkelijk voor
de kade komen.” Ook hier gaat STCKNRM dus weer een stap verder dan
alleen het geven van een basistraining.
Last but not least is het Rotterdamse
6

trainingsinstituut ook een nauwe
samenwerking met het Gemeentelijk
Havenbedrijf aangegaan. Twee trainingsfaciliteiten van het Havenbedrijf worden
in augustus ook in de haven bij STCKNRM geplaatst. Riemert: “Dankzij deze
ontwikkeling worden we een soort van
Safety Port in de Rotterdamse Haven.
Op één en dezelfde locatie kunnen we
straks voor alle maritieme takken een
training verzorgen. En dat is ook op
internationaal niveau best uniek.”
Middelen
Een rondleiding over het terrein van
STC-KNRM leert ons dat het educatieve
centrum compleet is ingericht voor het
geven van trainingen op het gebied van
veiligheid offshore. “Alle vaardigheden
en handelingen die noodzakelijk zijn,
kunnen hier worden getraind volgens de
richtlijnen van STCW, Opito en Nogepa,”
vertelt Riemert. “Maar ook zijn we sterk
preventief georiënteerd en wijzen we
cursisten op alle onderdelen van het
werkproces waarbij ongevallen kunnen
worden veroorzaakt. Alle middelen zijn
hier aanwezig om trainingen te verzorgen
op het gebied van veiligheid, kwaliteit
en milieu voor scheepvaart, offshore,
en renewables alsmede SAR (Search
and Rescue) gerelateerde trainingen:
een groot aantal cursusleslokalen,
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bewustzijn bij zowel de werkgever als de
werknemer het ultieme doel van de
nieuwe STC-KNRM directeur. Hij ziet
hiervoor afdoende mogelijkheden, maar
is er tegelijkertijd ook goed van doordrongen dat het verwezenlijken en
implementeren van zijn ideeën veel tijd
zal kosten. Want op internationaal niveau
dienen eerst alle neuzen dezelfde kant
op te staan. Geen eenvoudige klus want
bij de regelgevers heersen verschillende
meningen. Riemert tot slot: “Om offshore
te kunnen werken binnen de olie- en
gassector moet men bepaalde cursussen
hebben gevolgd. Echter voor het offshore
werken op een windmolen moet een
werknemer weer over andere certificaten
beschikken. Voor beide sectoren moeten
er dus verschillende trainingen worden
gevolgd waarbij serieus sprake is van een
overlap van trainingsstof. We weten dat
dit door cursisten als vervelend wordt
ervaren. Samen met onze klanten wil

STC-KNRM daarom kijken of we die
overlap uit de oefenstof kunnen halen.
Om op die manier trainingen efficiënter
en beter te maken. Met nieuwe
technieken als e-learning en virtual reality
moet dit tot de mogelijkheden behoren.
Met name op het gebied van theorie valt
hier tijd te winnen. Als je al twee keer
een training hebt gedaan dan hoef je dat
stukje theorie voor de derde keer niet
nog een keer volledig opnieuw te doen.
Doe dat via e-learning op afstand.
Met dit soort ontwikkelingen zijn wij
drukdoende. Ook wat de praktijk betreft
zou ik, mede door mijn KNRM-achtergrond, een meerwaarde aan trainingen
willen inbouwen. Slechter weer
simuleren. Angst wegnemen.
Realistischer trainen om cursisten nog
beter voor te bereiden op wat hen bij
een calamiteit op zee te wachten staat
en hoe dit te overleven.”

een splinternieuw fire & safety trainingscentrum met verschillende brandbestrijdingsmiddelen om eventuele
calamiteiten in de kiem te smoren, een
overdekt trainingsbad met drijvend
oefenbassin voorzien van een golfbewegingsinstallatie, een regen- en
windinstallatie en een nachtsimulatie,
een nagebootste HUET Helicopter
Underwater Escape Trainer, een free fall
lifeboat, alle gangbare type reddingboten,
capsules en vlotten, een helidek, een
dekkraan voor mob-training, een Xmastree en een accommodatiemodule.”
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig
om onder uiterst realistische omstandigheden getraind te worden met als doel
te overleven bij een calamiteit op zee.
Ervaren instructeurs
De STC-KNRM directeur vervolgt: “Er is
een aantal cursisten dat echt stress toont
tijdens een brand- of HUET training terwijl
zij weten dat de trainingen plaatsvinden
in een gecontroleerde omgeving. Die
mensen krijgen extra aandacht van onze
instructeurs, die didactisch goed zijn
onderlegd. We beschikken bijvoorbeeld
over instructeurs die de opleiding
lichamelijke opvoeding hebben gedaan
en we beschikken over instructeurs die
nog immer vrijwilliger zijn of zijn geweest
bij de KNRM. Mensen dus die als geen

'Dankzij de ontwikkelingen worden we een soort van
Safety Port in de Rotterdamse Haven. Op één en
dezelfde locatie kunnen we straks voor alle maritieme
takken een training verzorgen. En dat is ook op internationaal niveau best uniek.’
Riemert Moleman, directeur STC-KNRM
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Speciale 1-daagse chartervlucht naar
Stavanger op maandag 27 augustus 2018
Van 27 t/m 30 augustus vindt in Stavanger de vakbeurs
Offshore Northern Seas 2018 plaats. TradeFairs.nl organiseert
weer de succesvolle 1-daagse chartervlucht naar deze beurs.
Op veler verzoek vertrekken wij vanaf Rotterdam The Hague
Airport op maandag 27 augustus 2018. In 1 dag uit-en-thuis
maar toch een hele dag op de beurs! U reist uitsluitend met
branchegenoten zodat u tijdens de vlucht al volop kunt netwerken.

PROGRAMMA
06:00
Ontvangst in het KLM Jetcenter op Rotterdam The Hague Airport.
07:00
Vertrek van de TradeFairs-chartervlucht, ontbijt aan boord.
09:10 	Aankomst op de luchthaven van Stavanger,
aansluitend transfer per touringcar naar de beurs.
De beurs is geopend van 09:30 tot 17:30 uur.
17:30
Transfer van de beurs naar de luchthaven.
Vertrek naar Rotterdam, luxe belegde broodjes aan boord.
19:15
Aankomst op Rotterdam The Hague Airport.
21:25

Bij de prijs is inbegrepen:
• Chartervluchten Rotterdam - Stavanger - Rotterdam
• Ontbijt en broodjesmaaltijd aan boord
• Transfers tussen de luchthaven en de beurs
•R
 eisbegeleiding
•A
 lle luchthavenbelastingen (verhogingen voorbehouden)
Parkeerplaats Rotterdam The Hague Airport:
Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren! U hoeft dan ‘s avonds niet
in de rij te staan om af te rekenen. U parkeert op parkeerterrein P3 tegenover het KLM
Jetcenter. De kaart kost € 25,00.
Hotelovernaching Rotterdam The Hague Airport:
U kunt er voor kiezen om de avond voor vertrek te overnachten op Rotterdam
The Hague Airport. U hoeft dan geen parkeerkaart te reserveren voor de luchthaven.
Prijs per kamer: € 105,00 (incl. 1 parkeerplek)
Reisvoorwaarden:
Annuleringskosten: € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek - € 250,00 per
persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek - 100 % van de reissom per persoon vanaf
6 dagen voor vertrek. Annuleren doet u per e-mail. Als datum van annulering geldt de
dag dat TradeFairs.nl uw bericht ontvangt.
Wijzigingen:
Naamswijzigingen zijn altijd toegestaan en kosteloos.
Annuleren parkeerkaarten tot 1 dag voor vertrek: € 5,00.

PRIJS PER PERSOON: € 585,00

Belangrijk! TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als 2 weken voor vertrek het minimum aantal inschrijvingen niet
bereikt is. Het Tijdschema voor de vermelde vluchten alsmede de luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud.

Vul het reserveringsformulier in en stuur het per e-mail naar TradeFairs.nl (reserveringen@tradefairs.nl)
of reserveer uw vlucht online op reserveringen@tradefairs.nl

O N S T R E AM

TOCARDO STRENGTHENS
ITS BOARD
With two key hires Tocardo Tidal
Power has strengthened its Managing
Board. Henk Kasteleijn has joined
Tocardo as Chief Financial and
Operating Officer. Henk brings over
20 years of general and financial
management experience with two
leading multinationals in the
innovative technology sector.

IN MEMORIAM: JOSÉ DURIEUX
A remarkable lady in the offshore industry sadly passed away on the
10th of June 2018. José Durieux, founder and owner of Yellow Submarine
Oil & Gas Recruitment, built up an impressive track record and network in
the industry for over 25 years.
With her friendliness, her professionalism, and above all, her sparkling
and colourful personality, José made a deep impression on many of us.
She will be dearly missed.

Ruud Nijs has joined Tocardo as Project
Finance Director. Ruud is a seasoned
international banker and brings over
25 years of experience. He is very well
and personally connected on decisionmaking level in all parts of the Dutch
Economy and in the developing world.
Tocardo has the exclusive rights for the
development of five tidal projects in the
United Kingdom (Fall of Warness and
Wales) and in the Netherlands (Delta
works). The Universal Foundation
System (UFS) is the new standard
product, ready for commercial rollout.
In Orkney (Scotland) at the European
Marine Energy Center (EMEC) Tocardo
has a license to install the first offshore
system with our UFS and to operate
on a commercial basis for a period of
20 years.

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR OFFSHORE NORTHERN SEAS 2018
NIEUWE BENOEMINGEN
IN BOARD HMC

Ja, wij gaan met ___ personen mee naar de ONS Stavanger op 27 augustus 2018.
Verzorg ook voor ons:
q Beursentreekaart (€ 42,50 p.s.) aantal: ______
q Parkeerkaart Rotterdam The Hague Airport aantal: ______
q Overnachting Rotterdam The Hague Airport:

q 1-persoonskamer, aantal: ______

q 2-persoonskamer, aantal: ______

U mag ons op de deelnemerslijst vermelden die vooraf aan alle deelnemers wordt toegezonden: q ja q nee
Bedrijfsnaam:

_____________________________________________________

Deelnemers (opgave naam en 1e voornaam volgens paspoort of identiteitskaart):

Adres:

_____________________________________________________

Wilt u liever uw roepnaam vermeld zien op de deelnemerslijst, dan gelieve dit in te vullen.

Postcode-Plaats:

_____________________________________________________

1. Hr. / Mw.

Contactpersoon:

_____________________________________________________

2. Hr. / Mw.		

(Mob) Tel.nr.:

_____________________________________________________

3. Hr. / Mw.		

E-mail:

_____________________________________________________

4. Hr. / Mw.		

Gsm 1e deelnemer: _____________________________________________________

Contactpersoon:

		

__________________________________________________

M/V

Door inzending van dit formulier doet u een definitieve boeking en verklaart u zich akkoord met de Algemene Reisvoorwaarden van
TradeFairs.nl (zie www.tradefairs.nl ) en de Reisvoorwaarden van deze reis (zie boven).

Datum :

Koos-Jan van Brouwershaven wordt
per 1 juni 2018 benoemd als Chief
Executive Officer van Heerema Marine
Contractors. Met ingang van dezelfde
datum zal Wijnand Tutuarima toetreden als Chief Financial Officer van
het bedrijf. Heerema Marine
Contractors versterkt daarmee de
one-tier Board die momenteel bestaat
uit Pieter Heerema (chairman), Nico
Pronk en Saskia Rijtema.
Koos-Jan van Brouwershaven is
afkomstig van zusterbedrijf Heerema
Fabrication Group (HFG) waar hij sinds
2013 de positie van Chief Executive
Officer bekleedt. Hij zal ook aanblijven
als CEO van HFG.
Wijnand Tutuarima is sinds 2013 werkzaam bij Heerema Marine Contractors.
Voor zijn benoeming tot CFO van HMC
was hij Senior Vice President en lid van
het managementteam van het bedrijf.

“Love is the force that transforms and
improves the Soul of the World.”
Paulo Coelho

José had a dream to sail the plastic-free oceans in her little yellow submarine.
A dream she shared with Boyan Slat, a young inventor who founded the Ocean
Cleanup. To support and accelerate their dream, memorial donations to The Ocean
Cleanup are more than welcome, IBAN NL73 ABNA 0529 4518 24 (description:
donation José Durieux). José’s farewell service has taken place in private circle.

Handtekening:
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CAS KÖNIG, CEO GRONINGEN SEAPORTS MET EEMSHAVEN ALS HOTSPOT WINDSECTOR:

‘Hier kunnen ondernemers
nog ondernemen’

‘Je moet als regio durven veranderen.
Je moet meebewegen met de industrie.’
Drs. ing. Cas König, CEO Groningen Seaports

de regering voor ogen staat, hebben we
elkaar heel hard nodig. Er is ontegenzeglijk
sprake van een wederzijds belang.
Gelukkig heeft er de laatste jaren een
verandering van mindset plaatsgevonden
en beseft een ieder dat wij met z’n allen
voor een gigantische opgave staan.
Als verzelfstandigd havenbedrijf met
twee gemeentes en de provincie
Groningen als aandeelhouders denken
wij veel meer regionaal dan lokaal.
Onze doelstelling is om dit gebied verder
te ontwikkelen, om werkgelegenheid te
creëren en om een duurzame groei te
realiseren. Wij denken heel breed.”

Duurzaam, duurzaam en nog eens duurzaam. Op het
hoofdkantoor van Groningen Seaports in Delfzijl kun je er

Foto: Groningen Seaports.

CEO drs. ing. Cas König.

niet omheen. Het ademt ‘groene’ energie en duurzaamheid.
Tijdens de COP21 in Parijs besloten 192 landen samen om de
opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee
graden Celsius. Dit vereist dat er maatregelen moeten worden
getroffen om de koolstofemissies in 2050 met 80-95% te
verminderen in vergelijking met 1990. En het Nederlandse
kabinet heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord
aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te
beperken in 2030. Hamvraag is: gaat dit lukken? Als het aan
CEO drs. ing. Cas König ligt absoluut wel. In Groningen worden
momenteel alle zeilen bijgezet om op korte termijn
duidelijkheid te geven over de bijdrage die vanuit de regio
geleverd kan worden om eerdergenoemd Klimaatakkoord
te realiseren. Geen eenvoudige opgave, maar volgens König
wel een vereiste.
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Ocean Energy Resources (OES) spreekt
Cas König daags na de uitreiking van het
felbegeerde Ecoports-certificaat op
donderdag 17 mei. Hij is zichtbaar trots.
“Groningen Seaports is de eerste haven
ter wereld die dit certificaat voor de
zesde achtereenvolgende keer heeft
ontvangen. Wij hebben als beheerder,
commerciële exploitant en ontwikkelaar
van de havens Delfzijl en Eemshaven
alsmede de aangrenzende industrieterreinen aangetoond dat wij doorlopend
milieu- en duurzaamheidsprestaties
leveren.” Ecoports is een wereldwijd
keurmerk voor duurzame havens die
iedere twee jaar voortgang boeken in
hun milieuprestaties. König kreeg het
certificaat uitgereikt uit handen van
Isabelle Ryckbost, secretaris-generaal van
de Europese zeehavens organisatie ESPO.
De plechtigheid vond plaats tijdens een
trilaterale havenbijeenkomst in Harlingen.

Daar waren vertegenwoordigers van
havens uit Duitsland, Denemarken en
Nederland bij elkaar om ervaringen en
projecten uit te wisselen. Namens
Nederland was ook minister Carola
Schouten aanwezig. Na afloop van de
bijeenkomst sprak Cas König met alle
waddenministers van de drie genoemde
landen over duurzaamheid in de havens
langs de Waddenzee.
Verademing
Praten met CEO König en business
manager offshore wind Erik Bertholet is
een ware verademing. Waar andere havenbestuurders en belangengroeperingen
vooral gecharmeerd zijn van zichzelf,
stelt Groningen Seaports zich uiterst
transparant op. “Recent hebben we nog
een delegatie uit de haven van Rotterdam
op zoek gehad. Heel gemoedelijk
allemaal. Ook Den Helder en IJmuiden

zijn hier al een keer geweest,” vertelt
Bertholet. “Wij maken daar geen enkel
punt van. Als Groningen Seaports
hebben wij een ijzersterk verhaal te
vertellen en dat weten onze collega’s
ook. Onze overtuiging is dat wij elkaar
op nationaal niveau moeten versterken.
Het bouwen van windparken op zee
komt voort uit een nationale doelstelling.
En die houdt niet op voor de kust van
Noord- en Zuid-Holland of hier in de
Waddenzee. Wij hebben geen historische
bagage en in onze beleving is het daarom
belangrijk dat havens gezamenlijk kijken
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
Aanvullend moeten zijn. En dan met
name daar waar het de sector wind
betreft. Groningen Seaports probeert het
voor de BV Nederland zo goed mogelijk
te doen en in onze filosofie horen
samenwerking en transparantie daarbij.
Om de klimaatdoelstelling te bereiken die

Ontstaan
Eemshaven is heden ten dage zonder
twijfel de ‘hotspot’ in de offshore
windindustrie. Geografisch gezien ligt de
haven uitstekend ten opzichte van de in
aanbouw zijnde en geplande offshore
windparken in de Noordzee (redactie:
momenteel zijn 2500 windmolens
gepland op een afstand van 70 mijl
vanuit de Eemshaven). Bovendien voldoet
de haven aan alle maritieme eisen voor
een offshore windfaciliteit. Daarom is het
niet vreemd dat er in de Eemshaven
zoveel windturbineonderdelen
opgeslagen liggen en er vanuit de haven
tot op heden maar liefst 15 windparken
zijn en worden gebouwd. Geen enkele
haven in Nederland kan aan deze cijfers
tippen. König: “De haven is in juni 1973
geopend. Helaas brak in dat jaar ook de
oliecrisis uit. Vanaf dat moment heeft het
hier zo’n beetje dertig jaar stilgelegen.
Tussen 2003 en 2005 begon de
economie weer aan te trekken. Bedrijven
vestigden zich in ons havengebied en
vooral dankzij de Duitse windindustrie
werd het hier redelijk booming. Met als
gevolg dat wij nu dé logistieke hub in de
offshore windindustrie van Nederland
zijn.” König geeft toe dat de opkomst
van de windsector een paar jaar geleden
de redding van Eemshaven is geweest.
“Maar,” stelt hij nadrukkelijk, “dit moet
wel gezien worden in combinatie met de
aanpassing van de havenstrategie die
mijn onvolprezen voorganger Harm Post
destijds heeft doorgevoerd. Hij legde de
focus volledig op ‘product leadership’ en
richtte zich heel actief op de sectoren
wind, offshore en energie.”
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vervolgt CEO König. “Harm Post heeft
ontzettend veel goede dingen gedaan,
maar de koers bepalen we nu wel
helemaal zelf. En daarbij is het prachtig
om gezamenlijk invulling te mogen
geven aan de in 2012 ontwikkelde
Havenvisie 2030, want dit is de leidraad
waarlangs wij hier bij Groningen
Seaports werken.”

OFFSHORE GEBRUIKERS
EEMSHAVEN
Olie, gas en wind gerelateerde
bedrijven die gebruik maken van
of werken in de Eemshaven of er
gevestigd zijn:
2-B Energy, Alert, Amasus, Bek &
Verburg, Braveheart Shipping,
Broekman Logistics, Bijma, CIV
Offshore & Shipping, Collé Rentals,
Datema Nautical Safety, DHSS,
Eekels | TBI, EMS, Engie, General
Electric, Geoplus, GeoSea, Hydraucom,
Port Towage Groningen/Iskes,
Maintec, NAM, Niestern Sander,
NjordIC, Orange Blue Terminal,
OWF, Peterson, Pon Cat, Saipem,
Sealane, Senvion, Siem Offshore,
Siemens, Siri Marine, TenneT,
Tideway, Total Ship Supply,
Total Wind, Van Oord, Wagenborg,
Windea, Wijnne Barends.
Foto: Groningen Seaports.

“Later is data daar als economische pijler
aan toegevoegd met als grootste
centrum Google. Zij investeert hier nu
voor 900 miljoen Euro en heeft onlangs
aangekondigd nog eens 500 miljoen
te zullen investeren. Wat wellicht niet
iedereen weet is dat dertig procent van
de energieproductie in Nederland uit
de Eemshaven komt. Er staan hier twee
gascentrales en een kolencentrale.
En het grootste windmolenpark op het
vaste-land (282 MW) van Nederland is
hier gevestigd. Bovendien komt de
Nordned hoogspanningskabel uit Noorwegen hier aan en wordt er momenteel
gewerkt aan een converterstation voor
de Cobrakabel die vanuit het Deense
Endrup naar de Eemshaven loopt.”
Benoeming
Met zijn benoeming tot CEO van
Groningen Seaports had Cas König in
oktober 2017 zijn ultieme droombaan te
pakken. Hij was al eens plantmanager van
het jaar geweest bij ESD-SIC in Farmsum en
bestierde daarna twee lang de herrezen
aluminiumfabriek van Klesch in Delfzijl.
Bevalt het? Zijn ogen stralen en er
verschijnt een brede glimlach op zijn
gezicht. “Werken voor een organisatie als
Groningen Seaports is het allermooiste wat
er is. Ik was natuurlijk al wel een paar jaar
actief in het Groningen havengebied, dus
ik wist wel een beetje waar ik terecht zou
komen. Groningen Seaports is een
prachtige organisatie en het vormt voor
mij een inspirerende werkomgeving. Eerlijk
gezegd ambieerde ik deze functie al een
paar jaar, maar ik had nooit verwacht dat
12

Harm Post vorig jaar al zou stoppen. Toen
ik hoorde dat dit het geval was, heb ik
onmiddellijk gesolliciteerd. Het profiel dat
men zocht, paste goed bij mij. De aandeelhouders wilden iemand uit het bedrijfsleven en iemand die binding heeft met
de regio. Ik woon al een kwart eeuw in
Meedhuizen, een dorpje onder de rook
van het havengebied. Ik voelde me echt
dolgelukkig toen ik te horen kreeg dat de
keuze op mij was gevallen. In deze functie
kan ik echt wat voor de regio betekenen.
Ik kan me nog meer richten op het
spanningsveld tussen economie en
ecologie, bedrijfsleven en overheid en
internationale contacten. Ik geniet elke
dag weer en prijs me gelukkig met een
fantastisch team aan medewerkers en
medewerksters om me heen. Samen doen
wij er alles aan om invulling te geven aan
de wensen van onze klanten. We proberen
op allerlei manieren mee te denken. Wij
faciliteren maar zijn tegelijkertijd een soort
van intermediair. We helpen waar we
kunnen. Zijn de spin in het web. Brengen
partijen bij elkaar. Denken mee. Ook in de
communicatie naar onze klanten toe zijn
we heel transparant. En als er een
uitdaging is dan proberen we met zijn allen
zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
Fantastisch hoe dat gaat. De saamhorigheid hier is enorm. Wij laten ondernemers
ondernemen en schrijven hen niet de wet
voor. Als organisatie kunnen we snel
schakelen. Dankzij korte en snelle lijnen
zijn wij zijn super slagvaardig. En dat geldt
zeker ook voor onze aandeelhouders.
Je moet als regio durven veranderen.
Je moet meebewegen met de industrie.”
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Helihaven
Erik Bertholet knikt bevestigend het hoofd.
Ook hij vindt werken voor Groningen
Seaports een zeer enerverende bezigheid.
Er gebeurt altijd wat. “Een goed voorbeeld
van die actieve houding is de vestiging
van een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de
Eemshaven,” vult hij aan. “Onze klanten
beklaagden zich over het feit dat gebruik
gemaakt moest worden van helihavens
elders. Zij wilden per se een helihaven
hier in de Eemshaven. Primair gericht op
het faciliteren van helikoptervluchten ten
behoeve van de offshore windindustrie.
Dus zijn wij aan de slag gegaan.
Wij begrijpen best wel dat niet iedereen
blij is met die actie, maar het gaat erom
wat de klant wil. Als die stelt dat het
hebben van een helihaven
doorslaggevend is voor de toekomst van
ons als haven voor zowel de bouw van
offshore windparken als het onderhoud
ervan, wie zijn wij dan om te zeggen,
sorry onmogelijk. Zij willen hun personeel
sneller op hun offshore werkplek hebben.
Dan is het aan ons om invulling aan die
wens te geven. Als alles goed verloopt,
zal de eerste helikoptervlucht reeds dit
najaar kunnen plaatsvinden. Dagelijks
zullen maximaal vijftien vluchten worden
uitgevoerd. De exploitatie van de
helihaven komt in handen van een
externe partij.”

De visie is gebaseerd op de combinatie
van economische ontwikkeling en duurzaamheid. Een duurzame economische
groei is de beste basis voor de lange
termijn. Duurzaamheid is een vereiste
om toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor de regio te creëren.
Die duurzaamheid vertaalt zich in zorg
en respect voor mens en leefomgeving,
in het investeren in kennis en innovatie
en in samenwerking meet economische
kerngebieden en logistieke knooppunten.
Zoals eerder reeds aangegeven treedt
Groningen Seaports daarbij op als
initiatiefnemer, facilitator en als
stimulator in de overtuiging dat een
groene economische groei een duurzame
economische groei is waar de gehele
regio van profiteert. Dat die Havenvisie
2030 reeds in 2012 is opgesteld getuigt
van een opvallende visionaire blik.

König hierover: “Natuurlijk worden er
tussentijds koersaanpassingen gedaan.
Dat is inherent aan het besturen van een
‘levendige’ haven. Maar dat bijschakelen
doen we alleen als alle betrokkenen het
erover eens zijn dat het een goede
strategiewijziging is. Dat is op zich al
uniek want het hele bedrijf denkt mee.
Dit is een noodzakelijkheid, want er
gebeurt zoveel om ons heen dat het
onmogelijk is om dat in je eentje in de
gaten te houden. Wij proberen zo
effectief mogelijk de feeling met de
buitenwereld te houden zodat we zo
snel mogelijk kunnen anticiperen op
de wensen van onze bestaande en
toekomstige klanten. Die filosofie
functioneert uitstekend. Het vraagt visie
en lef maar als Groningen Seaports
moeten we up front blijven investeren.
Dingen doen waarvan we denken dat
klanten die later nodig hebben. Maar wel
op een groene manier. Verduurzaming
moet in alle uitbreidingsplannen zitten.
Ook al weten we helemaal nog niet zeker
of bepaalde investeringen, die bedrijven
moeten aantrekken die bereid zijn hun
productieproces te vergoenen, zullen
gaan renderen. We zetten volledig in
op de circulaire economie, oftewel
het hergebruiken van afvalstoffen.

Zo leggen we een stoomleiding aan, een
waterstofleiding, een persluchtleiding,
een zoutwaterleiding en een afvalwaterleiding. Met als basisgedachte dat
de economie de infrastructuur volgt. En
als het bedrijfsleven daartoe een duwtje
in de rug nodig heeft, dan zullen we zeker
niet nalaten hen dat laatste zetje te geven.
Als haven moet je echter klaar zijn voor de
toekomst, want leads wachten niet.”

Business manager offshore wind Erik Bertholet.

VIJFTIEN WINDPARKEN
Onderstaande windparken zijn
(gedeeltelijk) vanuit de Eemshaven
gebouwd:
Alpha Ventus (12 turbines)
Bard Offshore (80 turbines)
Borkum Riffgat (30 turbines)
Merkur Offshore (66 turbines)
Borkum Riffgrund I (78 turbines)
Trianel Windpark Borkum
(40 turbines)
Global Tech (80 turbines)
Gemini (150 turbines)
Godewind I en II (97 turbines)
Veja Mate (67 turbines)
Race Bank (91 turbines)
Nordsee One (54 turbines)
Borkum Riffgrund II (56 turbines)
Hohe See (71 turbines)

Havenvisie
“Ik ben bij mijn aanstelling niet op een
rijdende trein gesprongen maar op een
trein die enorm hard voort dendert,”

Albatros (16 turbines)
Foto: Groningen Seaports.
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LJ43 DESIGN SELECTED BY IMI AND ARO DRILLING

DIG-IT ADDS CABLE BURIAL
TO SERVICE PACKAGE

GustoMSC confirms that International Maritime Industries (IMI) and their drilling
client, Saudi Aramco Rowan Offshore Drilling Company (ARO Drilling), have selected
the LJ43 design as the bases for their new building program of drilling jack-ups
which are to be built at the new IMI yard in Ras Al Khair, eastern Saudi Arabia.

A new global event, dedicated to innovation, cutting-edge technology and unlocking
the potential of digital solutions which will help to increase efficiency and maximise
value from your projects.
Understand how current and future digital trends will drive value in the oil
and gas industry: providing you with the opportunity to discover, learn,
and discuss how these solutions could help your role and company.
It’s time for action - join us in the journey.
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FREE-TO-ATTEND EXHIBITION

60+ HOURS OF ENGAGING CONTENT

3-DAY EVENT

100+ SPEAKERS

40+ EXHIBITORS

450+ DELEGATES

1000+ TOTAL ATTENDEES

DISCOUNT RATES APPLY TO GROUPS

DATA ANALYTICS
CO-CHAIR
MATTHIAS HEILMANN,

CO-CHAIR
AHMED HASHMI,

President & CEO, Digital Solutions
Baker Hughes a GE Company

Global Head of Upstream

Email ENGeniousTeam@reedexpo.co.uk
Visit ENGeniousGlobal.com

The Dig-It, also known as the Q
Trencher 1600, is the most powerful of
the ‘Q’ trencher series and a vast
improvement over earlier models, with
a total installed power of 1,200 kW.
After a cable has been laid on the
seabed, Van Oord’s Dig-It will bury it to
required depth. Depending on the
configuration and soil characteristics,
the trencher can bury cables down to 3
metres depth. The Dig-It is a Tracked
Remotely Operated Vehicle (TROV),
with its tracks as its primary method of
propulsion. The trencher can be
operated in two different modes,
jetting and chain cutting.

GustoMSC is responsible for delivering the LJ43 basic design which is a further
development of the well-established CJ46 and CJ50 drilling jack-up series. It features
field proven GustoMSC sturdy X-bracing leg design, jacking systems as well as
enhanced skidding capabilities via the X-Y cantilever system. The high capacity
cantilever accommodates a new innovative BOP handling system, increasing uptime
significantly. The LJ43 design is targeting the highest level of safe, efficient and
reliable drilling in the Middle East region.

GAME CHANGING SSFF DESIGN

In 2016, Ørsted contracted Van Oord
to transport, install and bury infield
cables for the Borkum Riffgrund 2
offshore wind farm. Van Oord has
deployed its dedicated cable-laying
vessel Nexus to install the infield
cables, including interlink cables to the
Borkum Riffgrund 1 Offshore
Substation.

OOS International Group has revealed its new game changing Semi-Submersible Fast
Floatel (SSFF). After two years of engineering and close discussions with oil majors,
engineering contractors and evaluating several logistical challenges, OOS proudly
announces the finalization of the basic design of the SSFF.
OOS is now combining passenger transfer with floatel services by implementing
speed with excellent station keeping. The Semisubmersible braceless ship shaped
design has been extracted from the ‘OOS Gretha’.
The units, the ‘OOS Madelief’ & ‘OOS Bloeme’ will measure 100 meters in length and
50 meters width; with a total of 348 single man cabins and an economical speed of
24 Knots. The SSFF has a capacity of 348 people with 1 man per cabin (with shower
and toilet).

Nexus started cable installation on 15
April, while the Dig-It, mobilised on
the offshore supply vessel Rem Saltire,
started burying the cables this week.
The cable installation works should be
finished in July 2018. Once it is
completed in 2019, the offshore wind
farm will deliver green energy to
460,000 households. The offshore
wind farm is located 54 kilometres off
the coast of Lower Saxony, Germany.

ROBOTICS
SMART
COMMUNICATIONS

Technology, BP

FIND OUT MORE
Call +44 (0)208 910 7098

Kelly McHenry, CEO of ARO Drilling, stated: “We are very excited about the potential
for these rigs given our expectation for continued oil and gas growth and development
in the Kingdom and with Saudi Aramco. The LJ43 enables highly efficient drilling
through new technology, including the X-Y cantilever which has a new innovative
blowout preventer handling system and enhanced skidding capabilities.”
The LJ43 design has been developed by Lamprell and GustoMSC, with a view to
meeting ARO Drilling’s specific operational needs and drilling requirements for use in
the Gulf region. This collaboration on the LJ43 drilling jack-up design leads into a
combination of the robust and advanced technology of GustoMSC designs, as well
as Lamprell’s system integration capability, detailed engineering expertise and
construction experience. “We are excited to team up again with Lamprell in jointly
developing the LJ43 and further strengthen our great working relation which started
more than a decade ago. At the same time we are honored and grateful that the
ARO Drilling expert team took the effort to evaluate our innovative solutions with a
very open mind. That gave us all the opportunity to exchange ideas and to develop
the optimal solution for ARO Drilling’s mission, which will provide a strong
contribution to implementing the Saudi Vision 2030”.

ARO Drilling has announced plans to order at least 20 drilling jack-up rigs for
construction at the new IMI yard in Saudi Arabia. It is anticipated that engineering,
procurement and construction of the first rigs will begin in the course of 2018.

Hear from thought leaders within
and outside of the industry about
four main pillars of content across
the symposium.

AUTOMATION &
CONTROL SYSTEMS

Van Oord’s new trencher, the Dig-It,
has expanded the company’s cable
laying and burial capabilities.
This remote-controlled trench jetting
and cutting system means that Van
Oord can offer its clients in offshore
wind construction a complete service
package. Van Oord used the Dig-It for
the first time this week on the Borkum
Riffgrund 2 project in the German
sector of the North Sea.

JOIN US

ORGANISED BY

@ENGeniousEvent
facebook.com/ENGeniousEvent
linkedin.com/company/ENGenious-event

Artist impression of ‘OOS Madelief’.

Dig-It on deck.
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JOBS

SUPPORT VESSEL

CRITICAL STUDY BY OPTI AND RGU

NEW WALK TO WORK SUPPORT VESSEL FOR WIND FARM

40,000 New oil and gas
jobs by 2035 in the
North Sea Region

‘Acta Auriga’ boosts service
and maintenance concept
As of May 9, 2018, Ocean Breeze Energy (OBE) deployed a new walk to work support vessel, the ‘Acta Auriga’, in the
BARD Offshore 1 wind farm. Acta Marine’s vessel is a completely new concept by Acta Marine to meet the requirements
of service and logistics for offshore wind farms. Acta Auriga will further boost the high-performance service and
maintenance concept of BARD Offshore 1. The vessel is used in particular by OBE’s experienced service partner REETEC.

OPITO and Robert Gordon University recently conducted a study that

"The use of ‘Acta Auriga’ is an important
element in further optimizing our
logistics concept for BARD Offshore 1.
The vessel, which was specially
developed for use in offshore wind
farms, is expected to increase the
productivity of offshore personnel
by around 25 per-cent, because it
will enable our teams to operate in
a much more flexible manner with
even shorter waiting times than before,"
said Jean Huby, Managing Director for
Technology at OBE. „The new vessel
will thus contribute to ensuring and
further increasing the excellent technical
availability rate of our wind turbines,
which currently stands at around
95 percent."

found an estimated 40,000 workers will need to be recruited for North
Sea-based oil and gas projects over the next twenty years.
Furthermore, in this region alone, there are at least 20 billion barrels
of recoverable resources, and OPITO claims there will be around
10,000 new roles in the basin by 2035 as operating companies will
want to take full advantage of this fruitful area. And if this good news
isn’t enough to celebrate about, hundreds more jobs will be sustained
or created over the next few years in Scotland thanks to backing from
the OGIC (Oil and Gas Innovation Centre), who are expected to
support 61 projects that could deliver up to almost £9m Gross Value
Added to the industry in the next decade.

The chief executive of Wood Group,
a major oil and gas company, has affirmed
his faith in the North Sea’s prospects for
growth. The Aberdeen engineering giant
clearly believes in the promise of the North
Sea to deliver substantially in the future,
as they currently have 4,000 of their
55,000 employees based in the North
Sea business – that’s over 7% of their
workforce! Wood Group helps develop,
operate and maintain facilities in the North
Sea, and have done for years, remaining
a major player in the oil services market.
“We do see activity levels increasing,”
said the chief executive, who noted that
the company anticipates growth in the
North Sea as early as later this year.
High value
Over the next twenty years, North Sea
oil and gas firms are expected to recruit
40,000 workers, thousands of which will
be for high value jobs, amid huge changes
in the sector as technological advances
create demand for new positions and new
types of jobs. For example, numerous fields
will be maturing and reaching their life
expectancy, which will result in increased
decommissioning activity in the area. The
best-case scenario will assume the plan to
16

maximise recovery from the North Sea to
lead to an outcome where the basin, after
70 years of production by 2035, can still
produce 700,000 – 1 million bpd.

also positively contributed to this upturn
of events, as industry players took great
measures to cut costs whilst increasing
efficiency.

The OGA (Oil and Gas Authority) aim to
improve oil recovery in the North Sea by
3-billion barrels by 2035. This foreseen
upturn in industry activity has, no doubt,
come around thanks to oil and gas
operators dipping into their pockets for
modifications and advanced, unique
technology that was originally avoided
during the oil-market crisis. Drones and
other high-tech solutions are an example
of suggestions which the industry experts
have made to decrease the costs of
operating in the North Sea.

Most recently, Norwegian oil and gas
operator Equinor have recruited 2,400
people to work on the hook-up,
finalization and eventual start-up of the
Johan Sverdrup platforms to the existing oil
field in the North Sea. This project is one of
the five largest oil fields on the Norwegian
continental shelf with expected resources
of up to 3.1 billion barrels of oil equivalent.
The floating accommodation vessel was due
to deliver at least 150 people last weekend
to the giant oil field, which is expected to be
in production for upwards of half a century.
As soon as Safe Zephyrus, Statoil’s flotel,
arrived at its destination of Johan Sverdrup,
the first work to be done was finalising the
riser platform (the first topside installed),
which will be closely followed by hook-up
preparations for the drilling platform.
The next topside is due to arrive at the
beginning of June this year and Phase 2 is
expected to start up in just 4 years’ time
with peak production of 660,000 bpd!

Turn of events
This turn of events within the industry
is highly welcomed as it indicates better
things lie ahead regarding the development
of oil and gas projects, following the
flatlining of activity triggered by the drop
in the price of oil over the last four years.
This brutal downturn forced energy firms
internationally to scrap something similar
to 70,000 jobs at the time. The increasing
price of crude since the end of 2016 has
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Safety
Since 2015, OBE has mainly been using
support vessels for maintenance work in
the offshore wind farm BARD Offshore 1.
This proven logistics concept guarantees

the safe deployment of service
technicians on the wind turbines even
in heavy waves, which is particularly
important in the often challenging
weather conditions in the German
Bight. Both the SMST 3D-compensated
gangway and 3D-crane as well as the
special X-BOW and X-STERN hull de-sign
allow ‘Acta Auriga’ to safely transfer
cargo and personnel at significant
wave heights of up to three metres.
In addition, ‘Acta Auriga’s’ state of the
art hotel facilities to accommodate up to
120 per-sons takes staying offshore for
the technicians to a whole new level.
"The increasing offshore capacity in
the North Sea is also creating a need for
innovation in the shipbuilding industry
for the offshore sector. The shipping
industry is thus helping to reduce the
operating costs for offshore wind farms
and ultimately the electricity generation
costs for offshore wind energy.

A positive cycle for our future-oriented
industry," adds Jens Hagen, Commercial
Managing Director at OBE. "With the
‘Acta Auriga’, we are once again using
state-of-the-art technology for our
pioneering project Bard Offshore 1."
Commitment
OBE has chartered the Acta Auriga
from Acta Marine for two years.
“Providing our walk to work vessel
services to support OBE’s operations
and maintenance in BARD Offshore
1 with our new innovative vessel
‘Acta Auriga’ aligns with our
commitment to enhance offshore
service logistics for on-site maintenance
in challenging weather and sea
conditions,” said Rob Boer, Managing
Director at Acta Marine. “We are
extremely pleased that the experienced
OBE team has chosen our concept as the
next step in its O&M strategy to ensure
the highest availability of the turbines.”

Thanks to Mark Daniel.
3 / 2018 - OCEAN ENERGY RESOURCES
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VARD TO BUILD NEW
CABLE-LAY VESSEL
Prysmian has awarded the contract to
build the ship to a Norwegian yard,
Vard Brattvaag. Vard has confirmed
the contract having a value of
approximately €170 M. The new
cable-lay vessel is due to be delivered
in 4Q 2020.
The vessel will be capable of installing
cables in water depths exceeding
2,000 m and will undertake a range
of operations using a variety of burial
systems, including heavy duty ploughs.
The vessel, which will be designed to
have a reduced environmental
footprint, will have a length of 172 m
and a beam of 34 m and
accommodation for 120 people.

Created and produced by

STRATEGIC TRANSITION
At the end of April this year Heerema Marine Contractors (HMC) announced that
as a further step in its strategic transition the company will discontinue its offshore
pipe lay activities. The decision follows a further review and commercial evaluation in
early 2018 of HMC’s current position in the highly competitive pipe lay market which
continues to suffer from significant overcapacity.
Following this strategic decision regrettably around 350 permanent jobs in
Heerema Marine Contractors will be phased out with compulsory redundancies
unfortunately being unavoidable. All changes are subject to consultation with
relevant stakeholders. As a first step the company will seek advice from their
Works Council in The Netherlands.

OFFSHORE WIND

The announcement represents a further realignment of the company, first set in
motion with the restructuring in the last quarter of 2017, related to the
unfavourable market conditions and low investments in the oil and gas industry.
Following the termination of the pipe lay activities Heerema Marine Contractors
will be focusing entirely on its core business of Heavy Lift, Decommissioning and
Renewables.
Heerema Marine Contractors will cease its pipe lay activities with immediate effect
honouring however its current commitments in ongoing projects. The company will
convert its deep water construction vessel Aegir to a fast sailing heavy lift vessel.

PARKWIND ACQUIRES
ARCADIS OST 1
Parkwind, one of Europe’s leading
independent offshore wind developers,
acquired 100% of KNK GmbH, the
owner of the Arcadis Ost 1 concession
that was awarded a project of 247
MW in the Baltic Sea by the German
authorities.
The former shareholders, led by WV
Energie, teamed up with Parkwind to
prepare this successful bid in the
German 2018 auction.
The Arcadis Ost 1 wind farm will
generate enough energy to power
290,000 households. The project is
located approximately 19 km northeast
of the island Rügen, within the
12-nautical mile zone. The Arcadis
project follows the 2017 acquisition of
the Irish Oriel wind farm (330 MW) and
thereby re-affirms the international
growth ambitions of Parkwind.

AEGIR INSTALLED DOT
MONOPILE
Heerema Marine Contractors has
installed, together with its client Delft
Offshore Turbine (DOT) and their subcontractor CAPE Holland, the DOT
monopile at the Eneco Amalia windpark.
During the installation of the monopile
a relatively new driving technology was
used by CAPE Holland.

Heerema Marine Contractors’ intended future set up will be structured around the
business areas of transport and installation of offshore structures, decommissioning
of platforms and the execution of projects in the renewables sector. As part of the
sharpening of its strategy the company’s board and management structure will be
simplified and streamlined. During the transition period Pieter Heerema (chairman)
will take up the additional de facto role of chief executive of Heerema Marine
Contractors prior to the appointment of a permanent CEO.

OIL & GAS

Commenting on the announcement Pieter Heerema acknowledges the significant
impact of the further transition of the company. ”Dictated by the difficult market
conditions we have to change into a different kind of organization. I deeply regret
the consequent loss of trusted and professional colleagues who have helped building
our strong reputation in the offshore (pipe lay) market. At the same time we have
to continue our process of transforming into a marine contractor which is leaner,
more efficient and capable of benefiting from the opportunities the offshore
market still represents.”

NATIONAL OILWELL VARCO BUYS GUSTOMSC
Houston rig and equipment builder National Oilwell Varco said last Friday
it bought GustoMSC.
GustoMSC, which also has a Houston presence, focuses on designing offshore
oil and gas rigs. The deal allows NOV to expand and further vertically integrate
its offshore rig business now that oil prices are healthier and the languishing
deepwater energy sector is showing signs of life. During the recent oil bust,
NOV shifted more of its business to the still-thriving onshore U.S. shale industry.
NOV declined to comment further or to provide the acquisition price, but
GustoMSC was previously sold in 2012 for about $185 million to the Dutch
private equity firm Parcom Capital.

MARINE ENERGY

Register now!
Offshore Energy attracts a global audience of more than 12,000 offshore energy industry professionals.
The three-day event features an exhibition where over 600 companies will showcase their products
and services. The accompanying conference addresses current and future issues in the offshore
industry, covering developments in oil & gas, offshore wind and marine energy. See you in Amsterdam!

The consulting and research firm Rystad Energy called GustoMSC one of the world's
premier rig design companies. Historically, NOV is the world's leading rig equipment
company, so the deal makes business sense, according to Rystad energy analysts.
NOV can use GustoMSC to expand its market share while the offshore sector
continues to struggle for the near term.
Supported by
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PDO

PDO

TOTAL INVESTMENT ESTIMATED AT AROUND NOK 9.9 BILLION

Wintershall submits
PDO for Nova field

Illustration showing the Nova field in Norway.

The milestone comes on the back
of the successful development of
Wintershall’s Maria field which the
company brought into production
in December 2017. Hugo Dijkgraaf,
Wintershall Norge Managing Director,
today handed the Nova document to
the Norwegian Minister of Petroleum
and Energy, Terje Søviknes. It is the
first PDO on the Norwegian Continental
Shelf submitted in 2018.
Illustration of the Nova Field in Norway.
Illustration made by M&L.

Wintershall has together with its partners Capricorn, Spirit Energy, Edison and DEA submitted the Plan for
Development and Operation for its operated North Sea Nova field (formerly Skarfjell) to the Norwegian
Ministry of Petroleum and Energy.

20
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Proud
Martin Bachmann, Wintershall Member
of the Board of Executive Directors,
commented: “This is another proud
day for Wintershall Norge. With
the Nova investment decision, we
demonstrate our commitment to
Norway. After Maria, Nova is an
important landmark showing that
we are prepared to take promising
Norwegian assets through the whole
lifecycle from discovery to development
and into production. We believe in
Norway and we continue to invest
in high quality projects that will
return value to us, our partners,
our shareholders and the whole
of Norwegian society.”

Smart
Nova will be developed as a subsea tieback connecting two templates to the
nearby Gjøa platform for processing and
export. Gjøa will also provide lift gas to
the field and water injection for pressure
support. Power for the Nova field comes
via the Gjøa platform from shore. “As
well as selecting the most economically
robust solution for developing the Nova
field, utilising existing infrastructure is
the most environmentally friendly
solution. We have a proven track record
of using smart engineering to achieve
our goals, and we are on that same path
with Nova. Alongside our Maria and Vega
fields, this latest development positions
Wintershall Norge as an expert in subsea
technology,” said Hugo Dijkgraaf.
Investment
Total investments (CAPEX) in the Nova
development are estimated at around
NOK 9.9 billion. Recoverable reserves
on the field are estimated around 80
million barrels of oil equivalent (boe),
of which the majority is oil. Pending
final approval by the Norwegian
authorities, the license partnership
now enters the execution phase of the

development, constructing the field
ahead of planned start up in 2021.
Track record
Nova will be Wintershall Norge’s third
operated subsea field. In December
2017, the company delivered the
Maria field in the Norwegian Sea below
budget and almost a year ahead of
schedule. “We aim to continue
to deliver our projects on time
and to budget, with good HSE results.
We have assembled an experienced
team which has a wealth of expertise
in the field and we are working with
an excellent Norwegian supply chain,”
said André Hesse, Wintershall Norge
Head of the Nova Project.
Nova was discovered in 2012 and is
situated in the northeastern North Sea
approximately 20 kilometers southwest
of the Neptune-operated Gjøa platform
and about 120 kilometers northwest
of Bergen. Located in the so-called
‘Quadrant 35’, Nova profits from
this region’s rich infrastructure.
Here Wintershall is already operator
of the nearby subsea Vega field,
as well as a partner in Gjøa.
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TECHNOLOGY

NORTH SEA ENERGY PROGRAMME

ADVANCED TECHNOLOGY FROM THE NETHERLANDS IMPLEMENTED IN CHINA

Bakker Sliedrecht functioned
as coordinating contractor

SMART COUPLING OFFSHORE WIND ENERGY AND GAS INFRASTRUCTURE OFFERS OPPORTUNITIES

Cooperation wind and gas
in North Sea worthwhile

At the end of May, international marine constructor Van Oord has deployed the Bravenes’, one of the most
innovative subsea rock installation vessels in the world. Electrical installation company Bakker Sliedrecht
functioned as the coordinating contractor in the installation and the integration of the advanced technology
that makes the vessel special.

Thanks to a movable fallpipe tower,
the ‘Bravenes’ is equipped to perform
three different types of rock
installation on the sea bottom,
namely the fallpipe through the
moon pool, a fallpipe over the side or
a tremie pipe over the side. This third
ship configuration allows the vessel
to install rock very close to offshore
platforms, wind turbines or deep-sea
cables and powerlines. To avoid
collisions, it is of great importance
that the ship remains stable and in
its place at all times, even with high
waves and rough weather conditions.
DP 2-3 system
To guarantee pinpoint accuracy,
the Braveness is designed with a
dynamic-positioning system 2 and
3 (DP 2 and 3), with four thrusters
at the front and two at the rear,

holding the 154 meters long and 28
meters wide vessel in place and allow
it to safely operate close to offshore
structures. For the DP system, Bakker
Sliedrecht had to double install all
electro-technical installations and
drive systems. If the energy on one
side of the system fails, the other side
takes over and the vessels stays in
position.
Active filter
Another innovative technology that
Bakker Sliedrecht supplied are the
active filter solutions in combination
with the electric drive systems. They
save space and energy and prevent
harmonic distortion and thus the risk
of energy losses, failure of electronic
equipment and overload.

Equipment in the fallpipe tower is
partly driven by frequency drive’.
Bakker Sliedrecht also supplied the
other installations for the entire ship:
from generators to switchboards.
Integration
During the construction, Bakker
Sliedrecht was responsible for the
integration of all electrical systems
and the coordination of participating
E-parties. Van Oord had the
‘Bravenes’ built at the Sinopacific
Shipbuilding’s Ningbo shipyard in
China. ,,We functioned as a linchpin,
coordinating all E-parties involved
and ensuring that all electrical
systems were connected and that
everything worked,” says project
manager Niels van Vliet of Bakker
Sliedrecht. ,,The ship was designed
in Europe and built on a Chinese
shipyard. With many different
systems and different suppliers.
It was our job to coordinate all
of that for the E-scope.”

At the end of May the TKI North Sea Energy programme presented its initial
results in the Zuiderstrand theatre in The Hague. The research programme
aims to further develop opportunities for the energy transition resulting from
making smart links between offshore wind energy and gas infrastructure. Both
the technical and the economic feasibility of this initiative have been studied.
The analyses show that options that make economic sense are on the cards.

Examples include the electrification of oil
and gas platforms, the use and reuse of
gas infrastructure for the transport of wind
energy in the form of hydrogen, and the
reuse of empty gas fields for the subsurface
storage of CO2. The first decisions to get
such systems operational will be required in
the very near future. Not only to attain the
climate objectives, but also bearing in mind
the rapidly approaching decommissioning
of oil and gas infrastructure in the North Sea.
A sustainable energy system can possibly
be achieved more quickly if the existing
oil and gas infrastructure in the North Sea
is combined with existing and new wind
parks. In this way the North Sea can play
an important role as an accelerator of
the energy transition.

Subsea Rock Installation vessel ‘Bravenes’.
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Reuse
A large part of our natural gas still comes
from offshore platforms in the North Sea.
But this production is continually in decline
due to the emptying of gas fields, a low
gas price and rising operational costs.
At the same time, offshore wind is
emerging strongly. This offers opportunities
to use the extensive offshore infrastructure
for the extraction of oil and gas in the
transition to renewable energy sources.
By applying system integration these
functions are combined, so that they
reinforce one another, and together
save space and expense.

“Platform electrification is a good example
and starting point for coupling systems,”
says René Peters of TNO, quartermaster
of the North Sea Energy programme.
“This requires a smart coupling between
offshore wind parks and the present oil
and gas infrastructure. Offshore production
platforms consume some of the gas
produced to supply the power used on
the platform. If the top 10 gas-consuming
platforms were to be connected to the
offshore electricity grid, this could deliver
a net saving of roughly 500,000 metric
tons of CO2 per year.”
The reuse of existing pipelines, platforms
and empty gas reservoirs for the capture
and storage of CO2, and the production,
transport and buffering of energy carriers
like hydrogen forms, in addition to
platform electrification, the core of the
approach. The electricification of platforms
will enable future uses, such as CO2
storage and Power to Gas. As well as
the gain in terms of accelerating the
possibilities for transition, this plan saves
the high costs of dismantling the oil and
gas infrastructure in the North Sea.
Opportunities
Opportunities for the environment and
climate, as well as for trade and industry
and for the Dutch Treasury are created
when offshore sectors and civil society
parties seek synergy.

To enable this, a few practical actions
are proposed by the North Sea
Energy programme:
• An extra market incentive is needed
to bring about CO2 savings. This is
necessary to make large-scale investment
in system integration profitable and thus
to accelerate the energy transition.
• The drafting of a shared vision and joint
action plan for offshore system
integration in relation to the energy
transition in the North Sea. The
interactive North Sea Energy Atlas
(Noordzee Energie Atlas) could prove
a useful resource for this task,
also being launched today.
• The third action being proposed is that
the regulatory framework be put in place
in good time, so that it does not become
a barrier that delays the implementation
of system integration options.
Programme
The North Sea Energy programme was
launched in May 2017 to accelerate
the energy transition in the North Sea.
This programme is supported by the
Topsector Energy and has about twenty
participants from trade and industry, sector
organisations, research institutions and civil
society organisations (NGOs). The program
is intended to have a term of several years,
and currently has funding in excess of
1.5 million euros.
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22,000 T DRILLING PLATFORM TOPSIDES FOR EQUINOR’S JOHAN SVERDRUP

‘Pioneering Spirit’
successfully installs
22,000t platform topsides
Arrival of Pioneering Spirit in Bomlafjorden.

Moving the barge into the bow slot.

Arrival of Pioneering Spirit in Bomlafjorden.

Lifting the topsides from the barge.

Moving the barge out of the slot.

Moving in around the jacket.

Setting topsides down on the jacket.

Moving away from the platform.

Allseas’ single-lift installation/decommissioning and pipelay vessel ‘Pioneering Spirit’ marked another milestone
on 2 June 2018 with the safe and successful installation of the 22,000 t Drilling Platform topsides for Equinor’s
Johan Sverdrup development on the Norwegian continental shelf.

This was the first platform installation
job performed by ‘Pioneering Spirit’,
and the heaviest installation ever
executed in a single lift offshore to date.
‘Pioneering Spirit’s motion-compensated
topsides lift system beams accurately
positioned the topsides on an
eight-legged steel jacket standing at
110 m water depth, after which the
installation went exactly as planned.

24

The 147 m tall topsides was transferred
to ‘Pioneering Spirit’ by barge in
Bømlafjorden, outside Stord, on 1 June.
The vessel arrived nine hours later in
the Johan Sverdrup field, located
160 km west of Stavanger, Norway, and
operations commenced immediately.
The actual installation, from manoeuvring
around the jacket, setting down the

OCEAN ENERGY RESOURCES - 3 / 2018

topsides and moving out of the 500 m
zone, only took three hours. The Drilling
Platform topsides is the first of three
structures ‘Pioneering Spirit’ will install
during the Johan Sverdrup field’s first
development phase.
The vessel will return to the field in
the spring of 2019 to install the 26,000t
process platform topsides and the
18,000t living quarters platform topsides.
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OFFSHORE ENERGY

EXPLORE. INSPIRE.TRANSFORM.
OEEC 2018 PROGRAM

Offshore Energy 2018

Offshore Energy 2018

Explore. Inspire. Transform.

Monday 22 October 2018
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Offshore Wind Event - Day 1
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Offshore Energy Opening Gala Dinner & Awards Show (18.00 - 00.00)

Tuesday 23 October 2018
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Global Gas Event

Exploration in a mature basin

Competing for marine space

Offshore transport, installation and removal

Subsea power systems

Innovation, collaboration and cost-reduction

Master Class

Offshore Energy Networking Drink (18.00 - 21.00)

Offshore Energy Exhibition - Day 1 (Community Square, Startup Zone, Matchmaking)

Legend

Wednesday 24 October 2018
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Marine Energy Event

Offshore operations and maintenance

Late life operations

Master Class

Decommissioning and re-use

Corporate responsibility
Offshore Energy Exhibition - Day 2 (Community Square, Startup Zone, Matchmaking)

DELEGATE FEES

Guided by this year’s theme “Explore. Inspire. Transform.” the Offshore Energy conference caters to different target groups of energy

• Offshore Wind Event
• Global Gas Event
• Global Oil Event
• Marine Energy Event
• Thematic Session

professionals across the oil & gas, offshore wind and marine energy industries. Delegates can expect three content packed days
offering technical knowledge, business intelligence and networking with like-minded peers.

KEYNOTES

SPECIAL EVENTS

Offshore Energy 2018 brings four keynotes
sessions, on Gas, Oil, Offshore Wind and Marine
Energy. The keynotes are must attend events for
decision-makers looking for strategic insights.
Sessions are combined with lunch or welcoming
refreshments. Starting 30 minutes ahead of time.
OFFSHORE WIND EVENT
Monday 22 October, 11.00 – 16.00
Tuesday 23 October, 09.00 – 12.30
Amtrium, Amsterdam RAI

EXHIBITION FLOOR

OPENING GALA DINNER & AWARDS SHOW

COMMUNITY SQUARE

Monday 22 October, 18.00 – 00.00
National Maritime Museum, Amsterdam

Tuesday 23 October, 09.30 – 18.00
Wednesday 24 October, 09.30 – 18.00
Hall 2, Amsterdam RAI

This black tie gala dinner will be attended by
international offshore energy professionals ranging
from operators, service companies, and contractors
to politicians and suppliers. In addition to a culinary
dinner, musical interludes and speeches by dignitaries,
three Offshore Energy awards will be presented.
The three awards that will be presented during the
Opening Gala Dinner are:

The 9 annual Offshore Wind Event – previously known as
Offshore WIND Conference – brings together the entire
offshore wind value chain to discuss current and future
wind farm developments. In addition to key project updates,
topics include future-proofing business models for subsidyfree offshore wind, redesigning electricity markets for
abundant offshore wind and solutions for storage.
th

• The Best Innovation in Offshore Energy Award;
• The Offshore Energy Public Outreach Award;
• The Offshore Energy Young Engineer Award.

STARTUP ZONE

OFFSHORE ENERGY NETWORKING DRINK

Tuesday 23 October, 09.30 – 18.00
Wednesday 24 October, 09.30 – 18.00
Hall 3, Amsterdam RAI

Tuesday 23 October, 18.00 – 21.00
Amsterdam RAI

MARINE ENERGY EVENT
Wednesday 24 October, 13.00 – 17.00
Amtrium, Amsterdam RAI
The Marine Energy Event provides an up-to-date market
outlook for marine renewable energy projects – focusing on
the latest developments in wave, tidal, ocean thermal, and
salinity gradient power generation. Delegates can expect
real world case studies from across the globe as well as
insights into the drivers for investors and supply chain to
become involved in marine energy projects.

GLOBAL GAS EVENT

The Offshore Energy Networking Drink is organized
in the after-hours of the 1st exhibition day of Offshore
Energy 2018. On October 23rd an expected 500
guests will enjoy drinks and snacks in an energetic
environment. The Offshore Energy Networking Drink
offers an excellent opportunity to meet new potential
clients or further cement your existing business
relations.

MASTER CLASSES

Tuesday 23 October, 14.00 – 17.00
Amtrium, Amsterdam RAI

Tuesday 23 October, 09.30 – 18.00
Wednesday 24 October, 09.30 – 18.00
Hall 2, Amsterdam RAI

Tuesday 23 October, 09.00 – 11.00
Wednesday 24 October, 09.00 – 11.00
Hall 3, Amsterdam RAI

Wednesday 24 October, 09.00 – 12.00
Amtrium, Amsterdam RAI
The Gas and Oil Keynotes are two new features at Offshore
Energy. Both keynotes sessions will offer supply and demand
forecasts, present hot regions for business and discuss
the place of oil and gas in the overall energy mix. Keynote
speakers will address the most important strategic and
commercial challenges associated with the current and
future hydrocarbons industry.

Offshore Energy will setup a zone for startups in the offshore
oil, gas and renewables industry again this year. The Startup
Zone offers new entrepreneurs an approachable platform to
showcase their innovations to the Offshore Energy community.
The Startup Zone offers room for several startups in any phase –
from the conceptual phase to the pilot phase through to recent
market entry. Fully integrated into the exhibition, the Startup
Zone gives its participants access to potential customers and
investors and gives all OEEC attendees the opportunity to see
the industry’s latest innovations in products, technologies and
services.

MATCHMAKING

MASTER CLASSES

GLOBAL OIL EVENT

For the third time Offshore Energy attendees will be able
to enjoy topical talk-shows and informal idea sharing at
Community Square. Community Square returns to the front
of Hall 2 and will be expanded to provide more seating space.
The theme selection will take place in spring 2018 and will
include energy transition, collaboration between oil, gas
and renewables and offshore storage of energy and CO2. All
programs are guided by the overall annual theme “Explore.
Inspire. Transform.”

The Master Classes bring together masters and young
talents in the offshore oil, gas and energy industry
for an informal exchange of ideas and experiences,
both technical and non-technical. The Master Classes
are meant for final year students, starters and young
professionals (<6 years work experience, <35 years
old, min. Bachelor degree.)

After a successful first edition of Offshore Energy Match, the
national matchmaking event headed by the Enterprise Europe
Network (EEN) will return on the exhibition floor in 2018. This
B2B matchmaking event offers business to industry, science
and technology professionals the opportunity to meet,
discuss and network. Companies looking for cooperation,
new customers, new partners or collaborative alliances within
the oil, gas and renewable energy fields, can sign up for
matchmaking at offshore-energy.biz/matchmaking.

1

Registreer je nu voor Offshore Energy Exhibition & Conference 2018. Europa’s toonaangevende beurs en
conferentie gericht op de gehele offshore energiesector. Het evenement vindt plaats op (22), 23 & 24 oktober
in Amsterdam RAI en verwacht ruim 12,000 offshore professionals en meer dan 600 exposanten.

De kracht van Offshore Energy 2018 zit
in het verbinden van alle industrieën,
van olie- en gasexploratie en productie
tot het duurzaam verwekken van energie
door middel van offshore wind en marine
energie. Zo zei Sonja Chirico Indrebo,
VP Strategy & Innovation New Energy
Solutions bij Equinor tijdens het event
vorig jaar: “Dit is een uitstekende beurs
waar je de mogelijkheid krijgt om verder
te kijken dan je eigen industrie en je
tegelijkertijd kunt leren van andere best
practices. Enerzijds wordt er gekeken
naar duurzame energieopwekking
en anderzijds hoe wij olie en gas
koolstofarm kunnen maken.”
26

Neem deel aan de discussie
De beursvloer biedt 22,500 m² ruimte
aan toonaangevende bedrijven,
handelsmissies en paviljoens.
Het conferentieprogramma omvat een
groot aantal experts uit de offshore
energiesector en beslaat drie dagen,
bestaande uit keynotes, thematische
sessies, masterclasses, side events en
natuurlijk Community Square met als
thema: ‘Explore. Inspire. Transform.’
Dit thema zal niet alleen het gesprek
overwerp op de beursvloer zijn,
maar biedt ook houvast voor het
conferentieprogramma.
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Femke Perlot-Hoogeveen, conference
manager OEEC, vertelt: “Met het advies
van onze gedeeltelijk vernieuwde
Conference Advisory Board, met
gedegen offshore kennis, zijn we al
hard op weg met het realiseren van een
enerverend conferentieprogramma.
Offshore Energy 2018 zal zich in het
programma richten op gas, olie,
offshore wind en marine energy, de
keynotes. Daarop voortbordurend
gaan de thematische sessies dieper in
op specifieke onderwerpen, zoals,
onder andere, de levenscyclus van
olie en gasvelden en diverse duurzame
energieprojecten.

19.30

20.00
Global Gas
& Oil Events>>>
Marine Energy Event
Master Class
Offshore Energy Exhibition
Offshore Wind Event
Special Event
Thematic Session

SPECIAL EVENT FEES
€495 (NGO €150 | Student €75)
€125 (Student €25)
€125 (Student €25)
€125 (Student €25)
€75 (Student €15)

• Master Classes
€15 (for selected participants only)
• Passe Partout
€750
All conference tickets include admission to the session of choice,
conference materials, breakfast or lunch, refreshments or drinks
and are exclusive of 21% VAT.

Opening Gala Dinner & Awards Show
• Individual ticket
• Table Sponsor OEEC Exhibitor
• Table Sponsor non-OEEC Exhibitor
* Dining table for 10

€325
€2,995*
€3,495*

THEMATIC SESSIONS
The thematic sessions address topics along the lifecycles of oil & gas fields and offshore renewables projects, from development to decommissioning.
Sessions are combined with breakfast, lunch or tea. Starting 30 minutes ahead of time.
EXPLORATION IN A MATURE BASIN
Breakfast session
Tuesday 23 October, 09.00 – 11.00
Hall 3, Amsterdam RAI
For years in a row the amount of discovered oil and natural
gas resources has been less than the produced resources.
To meet demand, increased investments in exploration and
production are needed, also in mature basins. This session
looks at how exploration and production are encouraged in
mature basins, in particular on the North Sea, to offset natural
decline of existing fields and to maximize economic recovery.

COMPETING FOR MARINE SPACE
Lunch Session
Tuesday 23 October, 12.00 – 14.00
Hall 3, Amsterdam RAI
The Exclusive Economic Zones of coastal countries,
especially in the North Sea and Baltic Sea, are increasingly
used for economic activities. These include oil & gas
production, wind and marine energy production as well as
shipping, commercial fishery and aquaculture. So many
different interests on so little space asks for marine spatial
planning. This session looks at the current and expected
future competition for marine space and gives an update
on regulations affecting oil & gas and renewable energy
production at sea.

OFFSHORE TRANSPORT, INSTALLATION AND
REMOVAL
Tea Session
Tuesday 23 October, 15.00 – 17.00
Hall 3, Amsterdam RAI
The oil & gas and offshore wind markets offer room for a range
of dedicated vessels, carrying out activities from installation
of oil and gas infrastructure, of offshore wind foundations,
turbines and of substations through to decommissioning of
topsides and jackets. This session looks at the latest additions
to the global fleet, from purpose-built to multi-purpose
vessels, from vessels able to operate in shallow water and in
deep water, nearshore and far offshore.

INNOVATION, COLLABORATION AND COSTREDUCTION
Tea Session
Tuesday 23 October, 15.00 – 17.00
Hall 3, Amsterdam RAI
The low oil price has driven cost-reducing innovations and
new forms of collaboration in various stages of the oil &
gas life cycles. This session will present cases ranging from
research and development and real technology deployment
to new business models. Nominees of the “Best Innovation in
Offshore Energy Award” will have the opportunity to present
their submission.

SUBSEA POWER SYSTEMS

OFFSHORE OPERATIONS AND MAINTENANCE

Lunch Session
Tuesday 23 October, 12.00 – 14.00
Hall 3, Amsterdam RAI

Breakfast session
Wednesday 24 October, 09.00 – 11.00
Hall 3, Amsterdam RAI

A number of concurrent developments lead to increased
research into subsea power systems and subsea cables:
electrification of offshore oil and gas platforms, subsea
field development in oil and gas and the increasing number
of offshore wind farms. This session will present the latest
insights and technical challenges of powering offshore
installations and transmitting power to shore and look at
where subsea power for oil, gas and wind meet on the seabed.

The costs of O&M activities represent between a quarter
and a third of the total lifetime costs of offshore wind farms.
This session looks at ways to reduce O&M costs of the wind
turbines and the balance of plant, looking in particular at asset
management strategies including, for example, offshorebased maintenance and condition based maintenance,
asset management tools and reliability of key components.
Attention will also be paid to end-of-warranty opportunities.
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Deze sessies richten zich op technische
content en/of kennisdeling. Een breed
scala waar voor elke offshore energie
professional zeker iets bij zit.”

Best Innovation in Offshore Energy,
Offshore Energy Public Outreach
Award en Offshore Energy Young
Engineer Award.

Op 22 oktober zal het Offshore Energy
Opening Gala Dinner & Awards
Show opnieuw plaatsvinden in het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Tijdens het diner zullen er drie
industrie awards worden uitgereikt:

Offshore Energy 2018
Een bijzondere mix van investeerders,
sales, engineers en andere
sleutelfiguren uit de industrie krijgen
op OEEC de mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten, te netwerken en om

Senior Corporate Recruiter

BESCHIKBAAR
Paul Meester

Ervaring en groot netwerk
Oil, Gas & Renewables

19.00

LATE LIFE OPERATIONS
Lunch Session
Wednesday 24 October, 12.00 – 14.00
Hall 3, Amsterdam RAI
In the North Sea region as well as in other mature
basins oil and gas operators constantly have to ask
themselves whether their ageing wells, platforms and
associated infrastructure equipment are still economic
to operate. This session looks at late-life strategies and
technologies, focusing on reducing operational costs
and maximizing value creation for companies, investors
and resource holders from late phase operations.

CORPORATE RESPONSIBILITY
Lunch Session
Wednesday 24 October, 12.00 – 14.00
Hall 3, Amsterdam RAI
Across the globe and across industries, companies
increasingly face public scrutiny of their business
activities. This session will engage delegates in a
discussion on corporate responsibility in the extractive
and renewable energy industry and why it makes
business sense to put corporate responsibility at the
heart of your company strategy. Expect examples of how
companies take responsibility for their impact on the
environment they operate in, on their stakeholders and
on their own employees and the results of this strategy.

DECOMMISSIONING AND RE-USE
Tea Session
Wednesday 24 October, 15.00 – 17.00
Hall 3, Amsterdam RAI
Decommissioning and re-use of oil and gas platforms
and also of wind turbines is becoming a business of
its own. This session looks at recent decommissioning
projects and what has and can be done to work cost
efficiently and cost-effectively. Speakers will focus on
planning, innovation and cooperation, along the supply
chain as well as across nations.
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kennis te delen. Het is deze mix
tussen vraag en aanbod wat een
unieke combinatie van exposanten
en bezoekers jaarlijks naar Offshore
Energy trekt.
Informatie over Offshore Energy
Exhibition & conference vind je op de
website. Je kunt je daar ook aanmelden
en het volledige conferentieprogramma
inzien even als alle andere facetten.
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NORTHER OFFSHORE WIND FARM
The activities of the Belgian offshore wind sector are in full swing. After the
construction of the first farms in the North Sea, it is now Norther’s turn. As from this
month, the scour protection works will start in the North Sea. The bottom of the
turbine location will be strengthened by placing large stones around the supporting
structures.
“This is one of the first visible activities of the construction of the Norther offshore
wind farm. We are delighted to launch the construction of the Norther project. This
will be the biggest wind farm of the Belgian coast. We are also very proud to actively
contribute to the Belgian climate objectives for 2020,” says Dennis Sanou, director of
the Norther project.
The main contractor Van Oord outsourced to Tideway the installation of the
protection materials against raveling on the sites where the foundation of the wind
farm will be laid as from July. After the completion of these first works, the structures
of the foundations will arrive by sea from Vlissingen, on a jack-up vessel from the Van
Oord company that has been designed for the offshore installations. That is also with
this vessel that the foundations will be laid.
The vessels Flintstone and Rollingstone are equipped with a downpipe system and
an underwater robot to carefully place the stones on the bottom. The Rollingstone
will place the blocks of stone (stones of nearly 120 kg each) through a separated
large diameter pipe. Around 80,000 tons of filter material and 45,000 tons of
stones will be installed in this way.

INSTALLATION CONTRACT IN THE GULF OF MEXICO
Jumbo has been awarded the installation contract for the Shell deep-water Vito
development in the US Gulf of Mexico. The Vito development is located in the
Mississippi Canyon, approximately 150 miles south of New Orleans, Louisiana, USA,
in water depth of more than 4,000 feet. Jumbo’s installation contract involves the
initial pre-lay of the mooring system as well as the subsequent tow and hook-up of
the FPS.
Roddy Lafontaine, VP Offshore for Jumbo says: "The Jumbo Offshore team is very
grateful to Shell for this opportunity. It is the first time Jumbo and Shell will work
directly together in US deep-water Gulf of Mexico and we are 100 percent
committed to the successful completion of this project. Our engineers are already
working on the detailed plans so as always we can perform a reliable, smart and
efficient execution.’’

KABINET VERBIEDT
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE
MET KOLEN
Het kabinet verbiedt met ingang van
2030 elektriciteitsproductie in
Nederland met kolen als brandstof.
De twee oudste centrales - de
Hemweg en de Amercentrale - moeten
eind 2024 stoppen met elektriciteitsproductie door middel van kolen. De
ministerraad heeft daarmee ingestemd
op voorstel van minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat.
Hiermee geeft het kabinet uitvoering
aan de afspraak uit het regeerakkoord
dat de kolencentrales uiterlijk 2030
worden gesloten. Het verbod op kolen
levert zo een maximale bijdrage aan de
kabinetsambitie om de CO2-uitstoot in
2030 met 49% terug te dringen.
Nederland heeft vijf actieve kolencentrales. De drie nieuwste centrales
in de Rotterdamse haven en de
Eemshaven moeten uiterlijk
31 december 2029 stoppen met het
gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Voor de twee oudste
centrales wordt dit verbod na 31
december 2024 van kracht. In de
periode daaraan voorafgaand kunnen
de eigenaren hun centrales geschikt
maken voor elektriciteitsproductie
door middel van andere brandstoffen,
zoals duurzame biomassa.
Het verbod op het gebruik van kolen
maakt geen onderdeel uit de van de
gesprekken over het klimaatakkoord.
Minister Wiebes start binnenkort de
internetconsultatie van het wetsvoorstel, dat hij na het zomerreces zal
indienen bij de Tweede Kamer.

QUALIFICATION PROGRAMME TCP RISER
Airborne Oil & Gas has commenced a qualification of a TCP Riser for deepwater and dynamic applications for a major operator
in South America in collaboration with Subsea 7.
The TCP Riser qualification programme is believed to be a world first for fully bonded composite risers, with the aim of providing
a disruptive new riser pipe technology for operators with international deepwater applications.
The TCP Riser design delivers the lowest cost solution for total installation in comparison to existing solutions, whilst offering
maximum flexibility to operators in terms of subsea configuration and choice of installation vessel.
Henk de Boer, CTO with Airborne Oil & Gas, explained: “With our
knowledge of materials and experience, we are able to work with the
supply chain to develop the optimal material combination for each
application, resulting in a fit-for-purpose approach. For this qualification
in Brazil, we set out to develop a material that would allow operators
to use a free hanging catenary configuration, to be installed by
suitably available pipe-lay vessels.”
Ivan Cruz, Technology Manager at Subsea 7, added: “We believe that
the TCP Riser can become a compelling solution for future deepwater
fields. The technology has a disruptive potential as a fundamentally
simple pipe, and a straightforward solution that equally removes the
need for buoyancy requirements. Working with Airborne Oil & Gas,
the collaboration with Subsea 7 brings together both design and
installation technology expertise for the provision of complete
Riser solutions for our clients.”

WindEnergy Hamburg
The global on & offshore expo
Hamburg,
25 – 28 September 2018

FIRST BUCKET JACKETS
INSTALLED
The first of 20 suction bucket jackets
has been installed at Borkum Riffgrund 2
Offshore Wind Farm. The new foundation
is a further development from the first
installation of a suction bucket jacket in
full-scale prototype at the offshore wind
farm Borkum Riffgrund 1.
Early June, a suction bucket jacket
reaches a height of more than
50 metres, amounting to a weight of
950 tonnes. But more importantly, the
noise during installation is reduced and
this an excellent testimony to the
impressive progress in offshore wind.
Installation contract for Jumbo.
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Over 1,400 exhibitors from 40 countries and some
35,000 trade visitors from 100 countries – that is
WindEnergy Hamburg. Be a part of the world’s leading
expo for wind energy, and find everything that the
global wind industry onshore and offshore has to offer.
Register now!
windenergyhamburg.com
in co-operation with

Join the Global Wind Summit

WINDENERGIE
INNOGY EN TENNET DOEN GEZAMENLIJK ONDERZOEK

Mogelijke aansluiting op
Europese Wind Power Gub

innogy en netbeheerder TenneT
hebben een intentieovereenkomst
ondertekend om gezamenlijk
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en uitdagingen om offshore
windparken via grensoverschrijdende
interconnectoren over de Noordzee
aan te sluiten op een Europese Wind
Power Hub. De partijen onderzoeken
in een eerste fase de ontwerpmogelijkheden, financiële modellen
en wettelijke vereisten voor een
dergelijke gecombineerde en

TenneT’s CEO Mel Kroon (left) and innogy Renewables COO Hans Bünting (right).

internationale infrastructuur.

Dit onderzoek bouwt voort op de
kennis van eerdere studies en de laatste
successen op het gebied van kostenreductie bij offshore-windenergie. Daarbij
wordt door TenneT en innogy gekeken
naar de mogelijkheden voor grootschalige
opwekking van offshore-windenergie in
de Noordzee verder uit de kust. Het
Verenigd Koninkrijk heeft al projecten
in ontwikkeling, waaronder innogy's
1,2 GW Sofia project. innogy en TenneT
bundelen hun uitgebreide ervaring en
kennis om de praktische voordelen van
verschillende methoden voor de aanleg
van de benodigde infrastructuur vast te
stellen. Beide partijen hebben een
bewezen track record in offshore
windprojecten op de Noordzee.
Innogy
innogy is een van 's werelds grootste
exploitanten van offshore windmolenparken. Het bedrijf is betrokken geweest
bij de inzet van meer dan 2,5GW van
offshore windcapaciteit in Europa en
beschikt wereldwijd over een belangrijke
toekomstige offshore ontwikkelingspijplijn. Hieronder vallen het 860 MW
30

Triton Knoll-project in het Verenigd
Koninkrijk waar innogy in 2017 via een
veiling van de Britse regering subsidie
voor ontving en het 325 MW Kaskasiproject in Duitsland waarvoor de
subsidie in april 2018 door de Duitse
regering aan innogy is toegekend.
TenneT
TenneT heeft een unieke staat van dienst
op het gebied van de levering van offshore
windtransportinfrastructuur. In Duitsland
zijn al 7 HVDC en 3 HVAC offshore netaansluitingen door TenneT gerealiseerd,
wat inmiddels neerkomt op meer dan
5,3 GW capaciteit.
In Nederland is TenneT de verantwoordelijke partij om in 2023 3,5 GW
capaciteit offshore windenergie aan
te sluiten op het elektriciteitsnet.
In Duitsland moet in 2025 nog eens
10,4 GW aan offshore windenergie
door TenneT worden aangesloten.
Mel Kroon, CEO van TenneT: "Gezien
de voorspellingen van WindEurope met
betrekking tot de geplande inzet van
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70 GW offshore windenergie in 2030
moeten nieuwe manieren worden
gezocht om grootschalige offshore
windenergie aan te sluiten op het
onshore netwerk. Een North Sea Wind
Power Hub-systeem ondersteunt de
inzet van aanzienlijk grotere volumes
offshore-windenergie. De samenwerking
met innogy biedt ons een uitgelezen
kans om dergelijke nieuwe
benaderingen te onderzoeken."
Cruciaal
innogy Renewables COO Hans Bünting:
"Onderzoek en ontwikkeling is cruciaal
om duurzame opwekking naar een hoger
niveau te tillen. Door offshorewindprojecten aan te sluiten op een
onafhankelijk transportsysteem ontstaat
de mogelijkheid om meerdere markten
te verbinden. Het belangrijkste voordeel
is de mogelijkheid om consumenten
ook in de toekomst te voorzien van
grotere hoeveelheden betaalbare,
voorspelbare en duurzame offshore
windenergie. Met dit onderzoeksproject
nemen we een pioniersrol in voor de hele
offshore-industrie."

TA X AT I O N
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SUGGESTION FOR DUTCH DEPUTY MINISTER BY KPMG

Future tax plans impacting
Dutch offshore industry
In this article we will elaborate

impact significantly offshore operating
companies that apply to a large extent
the tonnage tax regime on the assets
they operate.
‘controlled foreign companies’

a bit more on the future tax
Under ATAD 1, a measure will also have
to be implemented against low-taxed
controlled foreign companies (CFCs),
which must be used to combat tax avoidance, whereby profits realized with mobile assets are transferred to such CFCs.
To be regarded as a controlled entity
requires that the particular entity is not
subject to a profit tax that is fair according to Dutch standards, being at least
12.5%.

plans which can impact various
offshore operating companies
(oil & gas, renewables,
dredging etc.). Typically an
asset heavy type of industry
(vessels, rigs, FPSO, tugs) that
takes place in an international
playing field. We will describe

The rule strikes specific types of income
(tainted benefits) such as among others
interest, royalties, benefits derived
from financial leasing or other financial
activities or specific invoicing activities.
Hence bareboat charter income can be
considered a tainted benefit. The tainted
benefits derived by the controlled entity
(to the extent not distributed by the
controlled entity prior to the taxpayer’s
year-end) or the permanent establishment
are allocated to the taxpayer. These benefits
will thus become part of the taxpayer’s
Dutch profit.

the tax plans of the Dutch
Deputy Minister, which he
explained recently, for Dutch
tax purposes. Please note
however that most of the plans
are a result from international
developments, such as ATAD ,
which will impact other
countries as well.

The Deputy Minister indicated recently
that the implementation of the first
Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD 1,
as of 2019) will go further than the
Directive prescribes. Below we discuss
some items that could be relevant for
offshore operating companies:
‘earnings stripping measure’
Traditionally, there have been a number
of methods to finance offshore assets
available to their owners. Some simply
could choose to finance their entire fleet
on-balance sheet (via conventional
corporate bank financings, debt capital
markets etc.). Drillships, FPSOs, and
other offshore assets have also long been
32

financed on a stand-alone basis using
special purpose vehicles (SPV) and are
suitable for vessel financing arrangements
provided by commercial bank lenders.
Relying in large part on the creditworthiness of the charterer (as long
term contracts are concluded between
owners and charterers), lenders will fund
the construction, development, and
operation of the vessel.
A relevant measure from ATAD 1 is an
interest measure which stipulates that
interest expenses are non-deductible
insofar as the excess interest expense
(i.e. the difference between deductible
interest expenses and taxable interest
income) exceeds 30% of the EBITDA
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for tax purposes (i.e. the taxable profit
increased by the excess interest expense
and the amount of write-offs/ depreciation). In accordance with the coalition
agreement, the Deputy Minister confirms
that the ‘earnings stripping measure’ will
not include a group exception, that there
will be no grandfathering of existing
loans and that the threshold will be
EUR 1 million only instead of the permissible EUR 3 million.
This earning stripping rule will impact
the structuring of ‘offshore’ assets via the
Netherlands; use of a SPV or on-balance
sheet? Via the Netherlands or not? How
to deal with interest elements in the
charter hire? This measure will less or not

With regard to the ‘subject-to-tax test’,
the Deputy Minister’s focus is on countries with a low statutory tax rate and
countries included on the EU black list.
The Deputy Minister emphasizes that
he is concerned here with entities in the
above countries without a ‘significant
economic activity’2. The offshore industry
uses to a large extent mobile assets
easy to transfer physically and legally
(ownership).
In order to continue to structure assets
via low taxed jurisdictions (as a tonnage
tax system is not available for such assets
and to be able to deal with competition)
companies should for example consider
to (jointly):
-	Increase the level of real economic
activity in that jurisdiction (substance);
-	Avoid passive income (convert bareboat
charters into time-charters?)3;
-	Distribute profits before year-end4;
-	Re-consider the appropriate holding
jurisdiction for holding asset owning
subsidiaries.

Withholding tax
As of 2021 the Netherlands will introduce
a withholding tax on outgoing dividends,
interest and royalty flows to low tax
jurisdictions and in abuse situations.
This measure is intended to prevent the
Netherlands being used as a conduit to
tax havens. The bill will be presented to
Parliament in 2019.

reduce corporate income tax rate to
21% (2021).

The withholding taxes will be payable if
an entity established in the Netherlands
pays dividend, interest or royalties to a
group entity established in a country with
a low statutory tax rate or a country that
is included on the EU black list6. If the
Netherlands has a treaty with such a
country, then the Netherlands may not
be able to effect or only partly effect the
withholding taxes on the basis of the
current treaty. The Deputy Minister finds
this undesirable and will look into the
treaty policy and current treaties.
Moreover, via the so-called multilateral
instrument treaty countries are jointly
allowed to push aside treaty protection
in case of abusive situations5.

Ernst-Jan Bioch
Meijburg & Co (Rotterdam / The Netherlands)
bioch.ernstjan@kpmg.com, www.meijburg.nl

Typically offshore companies that operate
assets that do not qualify for an EU/EEA
tonnage tax regime, such as a FPSO or
a drilling rig, intend to structure asset
owning via a low-taxed jurisdiction. Such
companies might have to deal with these
new withholding tax on bareboat-charter
payments (royalties) in case the asset
owning lacks the relevant substance (real
economic presence7).
Final remarks
To make life even more fun; the new
mandatory disclosure requirements8,
will require ‘intermediaries’ such as tax
advisors, accountants and lawyers that
design and/or promote tax planning
arrangements to report transactions and
arrangements that are considered by the
EU to be potentially aggressive. If there
are no intermediaries which can report,
the obligation will shift to the taxpayers.
The Deputy Minister also emphasized
that the Netherlands must remain attractive for businesses that are established
here and for those that wish to come
to the Netherlands. He referred to the
intention in the coalition agreement
to abolish dividend withholding tax in
its current form (it is expected to be
abolished in 2020) and to gradually

I kindly suggest the Deputy Minister to
consider to broaden the Dutch tonnage
tax regime in this respect. There is still no
level playing field for Dutch companies
operating various type of vessels or offshore operated assets.

	The Anti Tax Avoidance (ATAD) Package
is part of the Commission's ambitious
agenda for fairer, simpler and more
effective corporate taxation in the EU.
The Package contains concrete measures
to prevent aggressive tax planning,
boost tax transparency and create a level
playing field for all businesses in the EU.
2
Such an activity is in any case present
if the CFC meets the same substance
requirements as those imposed for the
application of the dividend withholding
tax exemption
3
	From a transfer pricing perspective this
also requires (even more?) real
economic activity.
4
	The taxpayer should make sure that the
participation exemption is applicable on
such distributed profits.
5
	A withholding tax on dividends to low
tax jurisdictions and in abuse situations
will also be introduced. This measure
will take effect as of 2020 (at the same
time that dividend withholding tax in its
current form is abolished).
6
The first ever EU list of non-cooperative
tax jurisdictions was agreed by Member
States on 5 December 2017.
	This list is part of the EU's work to fight
tax evasion and avoidance and aims to
create a stronger deterrent for countries
that consistently refuse to play fair on
tax matters. This list is still evolving.
7
The Dutch Deputy Minister refers to the
same type of substance criteria as for
CFC rules.
8
	The new mandatory disclosure
requirements for intermediaries and
relevant taxpayers will enter into force
on June 25, 2018. These are the most
recent amendments to the Directive on
administrative cooperation in the field
of taxation (“DAC6”).
1
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DECOMMISSIONING

GASWINNING

DNV GL WARNING OF ‘TIME BOMB’

VERMILION BLIJ MET DUIDELIJKHEID VAN KABINET

Knowledge loss
for oil industry

Gaswinning uit kleine
velden in energietransitie
Nederlands gas uit kleine velden is de
meest schone, efficiënte en veilige manier
om de energietransitie te faciliteren

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op woensdag 30 mei het beleid van het kabinet verkondigd
op gaswinning, het belang van kleine gasvelden onderstreept en de rol hiervan in de energietransitie verduidelijkt.
Vermilion verwelkomt deze beleidsbrief van het kabinet op hoe de energietransitie ingericht moet worden.
Oil and gas advisors DNV GL have
warned of a knowledge loss ‘time
bomb’ in the sector. Michael Kelleher,
a principal advisor at the firm,
has been speaking in Aberdeen,
discussing the implications for
decommissioning. He warned that
the oil and gas industry, like others,
has been left ‘mean and lean’ with
a heavy reliance on fewer people.

With the ‘baby boomer’ generation
retiring, he said it can leave the sector
open to a loss of knowledge. “My early
research in the 1980s was looking at
knowledge transfer because of a
shortage of young people coming into
the manufacturing industry. “Now what
we see is a different demographic time
bomb. You’ve all heard of the baby
boomer generation, that’s precisely
34

where all of our experts lie. It’s the first
generation in the world that’s trying to
retire earlier than they would, and it’s
twice the size of the generation that
follows. I don’t know of any organisation
anywhere in the world that’s not going to
suffer from the challenge of knowledge
loss in the next five to ten years.”
Nuclear
Kelleher was addressing the Decom
Offshore conference in May. He said
there are lessons to be learned from
nuclear decommissioning – which can
take more than 100 years to carry out –
in retaining knowledge. He said: “I worked
in this sector for 11 years, helping to plan
the knowledge management strategy
and help develop tools and techniques
for retaining knowledge in this industry.
The latest I’ve heard, decommissioning
will finish at Sellafield, as an example, in
the year 2125, so there’s over 100 years
of decommissioning in nuclear. The
Magnox reactors around the country
are closed, and they will be reopened in
80 years’ time and only then will the
decommissioning start. That gives you
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the scale and the challenges faced of
retaining knowledge for the next
century.”
Management
Like the oil and gas sector, nuclear
involves various decommissioning
projects, with the aim of sharing
knowledge across various projects and
organisations. Kelleher said having
appropriate management systems, as
well as databases and intranets, can
mitigate the risk. He added: “Ultimately
we want to make sure it is shared across
the organisation, maybe scrutinising if
there should be a change in the
management system based on those
lessons. We also try to make sure that the
knowledge is stored somewhere that
people can find it easily. We look at
internal sites for clients. “Finally, it’s
about taking a look at your management
system. If we want to retain knowledge
and reduce the impact of lost knowledge
we need to make sure that we have
effective processes and procedures to
make sure knowledge risks are
addressed.

Vermilion steunt de transitie naar een
CO2 neutrale energievoorziening.
Nederland is nu voor meer dan 90%
afhankelijk van fossiele brandstoffen.
De overgang naar een duurzame
energievoorziening is dan ook niet van
de een op de andere dag gerealiseerd.
De Minister heeft aangegeven dat tijdens
deze transitie, gas uit kleine velden
noodzakelijk blijft voor de komende
decennia en de voorkeur heeft boven
gasimport, dat een aanzienlijke hogere
CO2 voetafdruk heeft.
Balans
Een zekere en veilige energievoorziening
vraagt om realistische plannen, het
sluiten van compromissen en de nadruk
op de veiligheid van mens en milieu. Een
essentieel onderdeel in het waarborgen
van gasproductie uit kleine velden en
daarmee het op peil houden van het
investeringsklimaat in Nederland
gedurende de energietransitie is de
regulering van de gaswinning. Hier zal

een juiste balans gevonden moeten
worden tussen efficiëntie en het
betrekken van de omgeving.
Vermilion is het eens met de Minister
dat er een adequate onafhankelijke en
efficiënte schadeafhandeling moet
komen. Ze pleit dan wel voor een
onafhankelijke, causale en op feiten
beruste schadebeoordeling en
-afhandeling.
Veilig
Nederlands gas uit kleine velden is de
meest schone, efficiënte en veilige
manier om de energietransitie te
faciliteren en tegelijkertijd de energievoorziening in Nederland te verzekeren
voor de komende decennia. Minister
Wiebes geeft dan ook aan in zijn brief
dat kleine gasvelden geheel niet te
vergelijken zijn met het gasveld in
Groningen. Vermilion beschikt over
de kennis en expertise om veilig en
verantwoord Nederlands gas te winnen.
Daarnaast heeft Vermilion de kennis

en de infrastructuur om de verdere
ontwikkeling van geothermie en biogas
te ondersteunen en te faciliteren. Zo is
ze recentelijk als aspirant-lid toegetreden
tot de Vereniging van Nederlandse
Geothermie Operators (DAGO). Deze
toetreding is een concrete stap in een
verdere samenwerking tussen de
geothermiesector en de olie- en gassector
met als doel meer van elkaar te leren,
de ontwikkeling van geothermie in
Nederland te versnellen en zo bij te
dragen aan de transitie naar een
duurzame energievoorziening.
Ondersteuning
Vermilion ondersteunt het betrekken
van de omgeving in de uitvoering van
haar mijnbouwoperaties en voert dit
inmiddels ook al uit. Daarnaast levert ze,
als onderdeel van de maatschappelijke
randvoorwaarden, al sinds het begin van
haar operaties in Nederland, een directe
bijdrage van de gaswinning aan de
omgeving waarin zij opereert.
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YOUNG IRO

Even voorstellen
…….
Om YOUNG IRO leden de kans te geven zich te presenteren aan de vaderlandse
‘offshore’ industrie, heeft Ocean Energy Resources hen aangeboden als een
soort van ‘even voorstellen’ platform te dienen. Voor de offshore 35-minners
is het immers belangrijk om aansluiting te vinden bij de gevestigde orde.
Aan het woord is ditmaal Mark Paalvast van MO4.
Kun je jezelf kort introduceren?
"Mijn naam is Mark Paalvast, ik heb
Maritieme techniek aan de TU Delft
gestudeerd en ik ben nu ruim vier jaar
werkzaam in de offshore industrie. Dit
doe ik met veel passie en bevlogenheid.
Onlangs ben ik samen met twee anderen
een bedrijf begonnen dat technologie
ontwikkelt om de inzetbaarheid van
schepen te verhogen. Ten slotte maak
ik volgens menig collega tot vervelens
toe woordgrappen."
Wat is je achtergrond?
"In Moordrecht, een dorp in de buurt
van Gouda, ben ik opgegroeid. In Gouda
heb ik het VWO gedaan, wat niet
hele-maal vanzelf ging. Bijna elk jaar ging
ik met hakken over de sloot naar het
volgende jaar en ook mijn aanwezigheid
in de klas was niet om over naar huis te
schrijven - ik spijbelde veel. Ik had niet
veel zin om te gaan studeren - ik had een
vriendinnetje en een goede vriendengroep in Gouda - slechts een open dag
heb ik bezocht."
"Dit was de open dag van de TU Delft,
waar ik bij Maritieme Techniek op
bezoek ben geweest. Ik hield van zeilen,
dus dat leek me wel wat. Op de TU
werden mijn ogen geopend. Ik moest
hard werken om de stof bij te kunnen
benen, maar het ging me goed af.
Dusdanig goed dat ik mee mocht doen
met het Honours Programme. Dit was
tijd. De visie van de faculteit was dat de
student zelf verantwoordelijk was voor
de invulling van zijn of haar programma.
Uiteraard moest er wel een plan goedgekeurd worden. De ervaring om zelf
je curriculum in te kunnen vullen en
richting te kiezen heeft het zaadje in
mij gepland om ondernemer te worden.
Het geeft voldoening iets goed te doen,
maar nog vele malen meer als je het
zelf hebt vormgegeven. Vervolgens
heb ik voor de master hydromechanica
gekozen, waarin veel ruimte was voor
eigen keuze en wat te boek stond als
een van de lastigere masters. In 2014
ben ik Cum Laude afgestudeerd."
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Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe uit
en bij welk bedrijf ben je werkzaam?
Welke functie?
"Bij SBM in Schiedam ben ik begonnen
na mijn studie als engineer op de
afdeling hydrodynamica. Het was echter
niet een goede tijd; SBM was in een
fraudezaak verwikkeld en de olieprijs
leek geen bodem te bereiken. Er was
weinig werk en dit had impact op mijn
persoonlijke ontwikkeling. Na een halfjaar
ben ik vertrokken en aan de slag gegaan
bij Mocean Offshore, een toenmalig
nieuw bedrijf gespecialiseerd in offshore
hydromechanica. De sfeer van een jong
bedrijf dat zich nog moet bewijzen ligt
mij beter. We deden allerlei verschillende
projecten voor de olie en gas, en voor de
opkomende renewables. Het leuke aan
dit werk is dat het altijd innovatief is."
"Zo heb ik voor Shell gewerkt aan het
afmeren van een grote constructie in
een behoorlijk uitdagende omgeving,
en ben ik bij de Ocean Cleanup verantwoordelijk geweest voor het ontwerp
van een systeem om plastic uit te zee te
verwijderen. Veel andere projecten
hadden met werkbaarheid van schepen
te maken; in welke golf-, wind- en
stromingscondities kan ik nog veilig
werken? Ik merkte dat de engineering
niet goed aansloot bij de praktijk. Men
moet offshore werken met dikke
rapporten vol aannames. Dit wordt niet
goed begrepen en sluit niet aan bij de
ervaring, men heeft juist behoefte aan
beknopte informatie die makkelijk te
interpreteren is. Hiermee ben ik aan
de slag gegaan door een groot gedeelte
van de engineering te automatiseren.
In plaats van maanden van te voren
vanuit kantoor alle mogelijkheden af
te wegen of er gewerkt kan worden,
kunnen we nu ter plekke deze afweging
maken met een makkelijk te gebruiken
softwarepakket. Alle relevante datastromen aan boord worden benut, wat
er toe leidt dat we met minder aannames
en meer nauwkeurigheid kunnen
bepalen of het schip veilig zijn operatie
kan uitvoeren. Uit deze activiteiten is
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het nieuwe bedrijf MO4 ontstaan.
Als technisch directeur ben ik verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen en
lopende projecten. Ook ben ik nog bij
Mocean Offshore betrokken bij
verschillende projecten, soms als
manager of als engineer."
Wat zijn je ambities?
"Ik denk dat er nog veel te winnen is op
digitaal vlak in onze industrie. Zeker nu
we langzaam vanuit fossiele brandstoffen
naar duurzame energiebronnen aan het
bewegen zijn. De dynamiek is anders.
Voor de olie- en gasprojecten staat het
minimaliseren van alle risico’s voorop,
omdat falen onacceptabel is. Voor de
installatie en onderhoud van bijvoorbeeld
een windpark is dit anders. Het falen
van een van de honderd turbines is niet
dusdanig fataal als dat van een olieproductieplatform - de consequenties
zijn anders. Dat betekent dat we
efficiënter kunnen werken.
Vanzelfsprekend mag dit niet ten koste
gaan van de veiligheid van personeel.
Mijn ambitie is om bij te dragen aan deze
transitie door de kennis en ervaring die
we hebben opgedaan in de olie- en
gasindustrie op een slimme manier toe
te passen op de uitbating van duurzame
offshore energiebronnen. Een verhoging
van inzetbaarheid van schepen heeft een
positief effect op de concurrentiepositie
van duurzame energie."
Waarom heb je ervoor gekozen om
in de (Nederlandse) olie, gas & wind
industrie te gaan werken?
"Tijdens de stage van mijn master ben ik
aan de slag gegaan in Houston bij
SOFEC, een bedrijf dat afmeersystemen
maakt voor FPSOs. Bij SOFEC heb ik
kennis gemaakt met de offshore
industrie, die ik leuker vind dan de wat
meer conservatieve maritieme tak."
Wie is je grote voorbeeld?
"Ik kan niet een groot voorbeeld noemen.
Ik heb meerdere voorbeelden. De eerste
is mijn vader, van hem heb ik geleerd dat
als ik iets wil dat ik er zelf voor zal

moeten werken. En dat er niets mis is
met hard werken. Het tweede voorbeeld
is een team: het Ajax van ’95. Ajax wist
als underdog van het grote AC Milan te
winnen in de finale van wat tegenwoordig
de Champions League is. Dit deed Ajax
met een sterke teamgeest, een duidelijke
visie en door van eigen kracht uit te
gaan. Als je ergens goed in ben moet je
daarvoor staan. Mijn laatste voorbeeld is
Rocky Balboa, van de filmserie Rocky:
“it ain’t about how hard you can hit, it’s
about how hard you can get hit and keep
moving forward”. Ik vind dit een mooie
insteek om met tegenslagen om te gaan,
wat bij ondernemen nog wel eens gebeurt."
Waarom ben je lid geworden van
Young IRO?
"Young IRO is een goed platform om
mensen te ontmoeten in dezelfde fase
van je carrière, en daarover kunnen
sparren. Het is interessant om te zien hoe
anderen zich ontwikkelen, welke keuzes
ze maken en hoe hun carrière loopt.
Ook ben ik benieuwd naar verschillende
initiatieven die in de industrie genomen
worden, en ontstaan door het samenbrengen van mensen bij Young IRO."

Hoe belangrijk acht jij de samenwerking tussen verschillende
generaties binnen IRO?
"Van essentieel belang. Er valt zoveel
te leren van andere generaties, we
moeten niet opnieuw het wiel willen
uitvinden. Tegelijkertijd doet een
nieuwe generatie het vaak net wat
anders dan de vorige. De vorige
generaties bevinden zich vaker op
plekken waar het verschil gemaakt
wordt, dus we zullen hard onze best
moeten doen om ze te overtuigen van
onze ideeën en overtuigingen.
Daarvoor moeten beide partijen voor
elkaar open-staan en samenwerken.
IRO is het perfecte platform voor
dit dialoog."
Geeft het bedrijf waarvoor je werkt
gelegenheid om Young IRO events
bij te wonen?
"Ik heb gelukkig bij MO4 niet de
moeilijkste baas. Ook mijn manager bij
Mocean Offshore is altijd positief over
initiatieven als Young IRO. Het draagt bij
aan het opbouwen van een netwerk, op
de hoogte zijn van wat er speelt bij andere
bedrijven en persoonlijke ontwikkeling."

Wat is jouw visie op duurzame
energie en hoe kijk je tegen de
energietransitie aan die nu
plaatsvindt?
"Het kan niet snel genoeg. Niet alleen
om milieu- en klimaatoverwegingen,
ook om geopolitieke redenen. Ik denk
dat de wereld gebaat is bij duurzame
energiebronnen die lokaal opgewekt
worden, dit zal voor meer stabiliteit
zorgen. Alleen zijn de huidige belangen
vaak conflicterend, en dit maakt de
transitie een van de belangrijkste
vraagstukken van onze tijd. Het zijn
vaak de jongere generaties die zich
hard maken voor verandering, voor
Young IRO ligt hierin logischerwijs ook
een rol weggelegd. We zullen met goede
argumenten moeten komen om de
energietransitie door te zetten en te
versnellen. Nederland is een pionier
geweest in civiele en offshore technologie.
Ik zou het prachtig vinden als we dezelfde
leidende rol aannemen voor energie op
zee, zoals bijvoorbeeld Denemarken
doet met DONG. Op de lange termijn
zal dit enorme economische voordelen
opleveren en kunnen we onze technologie
overal op de wereld inzetten."
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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:

OTC 2018 –
IN TEKEN VAN 50STE EDITIE

>	BEURZEN NEEM CONTACT OP

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

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

> CURSUSSEN NEEM CONTACT

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

>	OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT

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

Van 30 april tot 3 mei 2018 kwamen meer dan 61.300 deelnemers uit meer dan 100 landen bijeen op de jaarlijkse conferentie en tentoonstelling Offshore Technology Conference (OTC) in Houston.
De OTC wordt traditioneel beschouwd als het belangrijkste jaarlijkse evenement waar energieprofessionals van over de hele wereld elkaar ontmoeten om
kennis uit te wisselen en ideeën en meningen te delen. Dit jaar bereikte de conferentie een mijlpaal in
haar bestaan, haar 50e editie!
De eerste OTC werd gehouden in 1969, in Houston op
dezelfde plek als vandaag, en bleek zeer succesvol te
zijn. Dit was boven verwachting. Begonnen met 2.797
aanwezigen en 368 stands, groeide de conferentie
door de jaren heen aanzienlijk naar 61.300 deelnemers
en 2.300 exposanten in 2018.
Ook voor IRO was 2018 een mijlpaal in haar bestaan:
40e deelname aan de OTC! Traditioneel heeft
Nederland een van de grootste paviljoens die een in-

drukwekkend aantal Hollands’ trots bedrijven vertegenwoordigt. De ruim 43 bedrijven - allemaal verbonden door het feit dat men werkzaam is in de offshoreenergiesector - vertegenwoordigden een breed scala
aan offshore-producten en -diensten, variërend van
scheepsbouw tot offshore engineering. De “oranje
plek” op de Texaanse beursvloer is dan ook DE aangewezen plek om de Nederlandse toeleveranciers te ontmoeten.
Kwaliteit wint het van kwantiteit
Het bezoekersaantal was dit jaar iets lager in vergelijking met vorig jaar. Het kwaliteitsniveau van de bezoekers echter werd als beter ervaren. Er vonden veel
goede gesprekken op de verschillende Nederlandse

stands plaats. Ook werden de diverse recepties in
het paviljoen goed bezocht. Zowel de exposanten
als de bezoekers keken tevreden terug op vier geslaagde beursdagen.

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

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

Museumavond
De Holland Netwerk receptie in het Museum of Fine
Arts Houston werd op maandagavond 30 april goed
bezocht. Meer dan 325 gasten gaven een acte de
présence. De gastenlijst bestond uit een goede
vertegenwoordiging van gasten uit Nederland, de
Nederlandse ambassades in Washington en Mexico
City, het consulaat en NBSO in Houston. Daarnaast
waren vele gasten van internationale instellingen
zoals ambassades, overheidsvertegenwoordigingen
en wereldwijde olie- en gasbedrijven aanwezig.
Onder het genot van een hapje en een drankje kon
men genieten van de prachtige kunst, maar vooral
naar hartenlust netwerken!

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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HANDELSMISSIE EN BEURSBEZOEK
MEXICO
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VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

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.
Leerdoelen cursus
• Inzicht verkrijgen in de snelle groei en ontwikkeling
van de offshore windenergie industrie
• Kennis opdoen over het effect van beleid en van
wensen vanuit de maatschappij op de ontwikkeling
van offshore windenergie
• Begrijpen hoe wind wordt omgezet in elektriciteit
en hoe deze elektriciteit de consument bereikt
• Begrijpen hoe een business case wordt gemaakt voor
het opwekken van windenergie op zee
• Inzicht verkrijgen 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, Raam 180, 2611 WP Delft

en aanmelden

Voertaal: Nederlands
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)
Tijd: 08.30 - 17.15 uur
Beschikbare data en aanmelden
• 5 september
• 28 november
Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie

De openstelling van de Mexicaanse olie- en gasindustrie heeft het
land in de internationale schijnwerpers geplaatst. Beent u klaar om
te profiteren van de kansen in deze opwindende markt?

Onderhandelingen zijn gaande voor een aantrekkelijke vlucht
deal - AMS-MEX-Acapulco - en voor accommodatie.
De volledige details volgen nog.

Om u een intern perspectief te geven op de ontwikkeling van de
Mexicaanse olie- en gasindustrie, zal de Nederlandse Energie
Associatie (DEA), samen met de Nederlandse Ambassade in Mexico,
het Ministerie van Energie van Mexico (SENER) en IRO, een handelsmissie naar Mexico Stad organiseren van 24-26 september 2018.

Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Thomas
Berbée: thomas@dutchenergyassociation.com of kijk voor meer
informatie op www.congresomexicanodelpetroleo.com.

Deelnemers aan de handelsmissies hebben ook de gelegenheid om
het Mexican Petroleum Congress (CMP) in Acapulco te bezoeken,
waar de Nederlandse Energie Associatie een Nederlands paviljoen
organiseert van 26-29 september 2018.
Het voorlopige programma omvat:
• Zaterdag 22 september: aankomst in Mexico
• Zondag 23 september, Mexico-Stad: golf dag (netwerken)
•	Maandag 24 september, Mexico-Stad: ontmoetingen met het

Ministerie van Energie, regelgevende instanties en netwerken
•	Dinsdag 25 september, Mexico-Stad: seminar met nieuwe
operators, Nederlandse succesverhalen en matchmaking
• Woensdag 26 september, Mexico-Stad: ronde tafel ontbijt
26-29 september, Acapulco: Mexican Petroleum Congress 2018 (CMP)
•	Donderdag 27 september, Acapulco: officiële opening en
netwerk cocktail in Holland Paviljoen
• Zondag 30 september: terugkeer naar Nederland
Tot nu toe is er serieuze interesse voor deze missie van Baker
McKenzie, Bayards, Damen, Dentons, Emar Offshore, Fugro, Hint
Global, Seaway Heavy Lifting, SPT Offshore, Van Oord en Twister.

			

BEURSGENOTEERD
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

IRO KALENDER
BEURZEN, MISSIES, CURSUSSEN
EN BIJEENKOMSTEN 2018

				

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
DELFT

20 SEPTEMBER

CURSUS ‘OFFSHORE SAFETY TRAINING’
DOB ACADEMY, DELFT

OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE

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

WIND ENERGY HAMBURG, 25-28 SEPTEMBER 2018,
DUITSLAND
Uitverkocht. Er zijn nog verschillende loungepakketten beschikbaar.

1-DAAGSE OLIE & GAS CURSUS

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

Kijk op onze website naar de mogelijkheden.

Kosten:
€ 450,- excl. BTW.
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.
Voertaal: Nederlands
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)
Tijd: 08.30 - 17.00 uur
Beschikbare data en aanmelden
• 12 september • 14 november
Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie
en aanmelden

RIO OIL & GAS, 24-27 SEPTEMBER 2018,
BRAZILIË
Boek uw stand via de kalender op de IRO website.

24-27 SEPTEMBER RIO OIL & GAS
RIO DE JANEIRO, BRAZIL
24-29 SEPTEMBER HANDELSMISSIE MEXICO + BEZOEK
MEXICAN PETROLEUM CONGRESS
ACAPULCO, MEXICO
25-28 SEPTEMBER WINDENERGY HAMBURG
HAMBURG, DUITSLAND
23-24 OKTOBER

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.

ADIPEC, ABU DHABI, 12-15 NOVEMBER 2018
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

OFFSHORE ENERGY
AMSTERDAM

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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BEHOUD ECONOMISCH PERSPECTIEF GASSECTOR
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VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

NOGEPA is positief over de brief van Minister Wiebes (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) over
de gaswinning uit de kleine velden. De minister beschrijft in deze brief dat de kleine velden in Nederland
ook tijdens de afbouwfase van gaswinning in de komende decennia van groot belang blijven, mits er veilig
en verantwoord wordt gewonnen.

De minister kondigt tevens aan de investeringsaftrek voor nieuwe gaswinningsprojecten op zee te
verhogen van 25% naar 40%. NOGEPA verwelkomt
deze maatregel. Het draagt in belangrijke mate bij
aan het creëren van een gelijk speelveld met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk waardoor het
voor de operators aantrekkelijker wordt in
Nederland te investeren.
Jo Peters, secretaris generaal van NOGEPA,
branchevereniging van de olie- en gasindustrie:
“De minister spreekt duidelijk zijn voorkeur
uit voor nationaal gewonnen aardgas boven
geïmporteerd aardgas. Niet alleen in woorden
maar ook door het versterken van het
investeringsklimaat.
Dat is nodig en dat is goed. Hierdoor blijft gaswinning in Nederland ook de komende jaren mogelijk,
ook in een tijd van natuurlijke afname van de
voorraden op de Noordzee”.
Gaswinning uit kleine velden staat voor alle gaswinning in Nederland op zee en op land, behalve
het Groningenveld. In Nederland zijn er ongeveer
240 kleine velden. De minister gaat in zijn brief in
op het feit dat deze kleine velden in belangrijke
mate verschillen van het Groningenveld. Ze zijn
veel kleiner en hebben daardoor een veel
lager risicoprofiel.
De vraag naar hoogcalorisch gas afkomstig uit
deze kleine velden blijft nog wel even bestaan.
En dan heeft, zo stelt de minister terecht,
nationaal gewonnen aardgas de voorkeur.
Dit aardgas levert geld op in plaats van dat het
geld kost (in 2016 bedroegen de aardgasbaten
€ 1,9 miljard euro), heeft een fors lagere CO2
footprint dan geïmporteerd aardgas en maakt
het ons minder afhankelijk van het buitenland.
Bovendien zorgt gaswinning voor aanzienlijke
werkgelegenheid.

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

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

De minister gaat in zijn brief uitgebreid in op de
nut en noodzaak van gaswinning in Nederland.
Dat is ook nodig. Hij gaat ook in op draagvlak
voor gaswinning en hoe er omgegaan moet
worden met afhandeling van eventuele schades.
De olie- en gassector onderschrijft het belang
van maximale transparantie, een goede en
transparante schadeafhandeling en een
intensieve betrokkenheid van de omgeving bij
het vormgeven van nieuwe projecten. Dit is door
de sector nog eens vastgelegd in de vorige jaar

gepubliceerde Gedragscode Kleine Velden.
Samen met de omgeving vindt deze zomer een
eerste evaluatie van deze code plaats. NOGEPA
ondersteunt daarnaast het verder uitwerken
van een loket gedachte waar het gaat om de
afhandeling van mijnbouwschade. Ook dat is
in de gedragscode opgenomen.
De komende jaren zal gaswinning een belangrijke
rol in Nederland blijven spelen. Maar de
Nederlandse voorraden raken op en steeds vaker
zal Nederlandse gasinfrastructuur worden
opgeruimd. NOGEPA pleit ervoor goed te kijken
of deze infrastructuur een rol kan spelen in het
nieuwe energiesysteem. En diverse onderzoeken
en verkenningen laten zien dat daar goede
mogelijkheden voor zijn.
In dat kader is NOGEPA blij dat de minister
aangeeft er voor te willen zorgen dat, wanneer
dat leidt tot kostenvoordelen, de relevante
infrastructuur beschikbaar blijft voor een nieuwe
toepassing. Bijvoorbeeld voor CO2-opslag of
voor de productie en transport van waterstof
uit windstroom. Dat biedt de Nederlandse olieen gasindustrie de gelegenheid fors bij te dragen
aan het versnellen van de energietransitie.
Waar hergebruik niet mogelijk of nuttig is zal
de infrastructuur worden ontmanteld. Om dat
efficiënt en effectief te doen, heeft NOGEPA
samen met EBN het platform voor hergebruik en
ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur
Nexstep opgericht.
Meer info op www.nexstep.nl.

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

CROWNER’S SERVICES

WWW.CROWNERSSERVICES.COM

Crowner's Services is gespecialiseerd in het lassen, testen & installeren van constructies en pijpleidingsystemen
on/offshore. Speciale legeringen – S690 – hoge drukken tot 2328Bar/22500Psi – gecertificeerde offshore crew.

DEEP BV, HYDROGRAPHY & GEOPHYSICS

WWW.DEEPBV.NL

DEEP is een internationaal opererend ingenieursbedrijf dat gespecialiseerd is in hydrografie, marine
geofysica en oceanografie. Het werkterrein van DEEP is offshore, kust en het binnenwateren.

ICARUS INDUSTRIAL

WWW.ICARUS-HEX-GROUP.COM

Piping pre-fabricatie & installatie, ontwerp- en productie gevinde warmtewisselaren (o.a volledig titanium
t.b.v. offshore sector), skid bouw.

KPS

WWW.KPSNL.COM

KPS (Kimman Process Solutions) ontwerpt en fabriceert de meest accurate en betrouwbare Automatische
Sampling Systemen voor vloeistoffen en gassen (bv. ruwe olie, nafta en LPG).

DE NOOIJ STAINLESS

WWW.DENOOIJSTAINLESS.NL

De Nooij Stainless: high quality products of Stainless Steel and Nickel Alloys. Over 30 years of experience in the
(Petro)chemical sector. ISO 9001-2015 and ISO 3834-2-2006 qualified

SAMSAFETY MICROLEARNING

WWW.SAMSAFETY.NL

Sam Safety is een digitaal leerconcept waarmee het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op een
efficiënte wijze continu op een hoger niveau wordt gebracht.

STEPHENSON ACADEMY

WWW.STEPHENSONACADEMY.COM

Stephenson Academy biedt professionele services en hoogwaardige apparatuur voor de olie- en gasen hernieuwbare-energiesector.

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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BOOK
YOUR STAND
ANOTHER RECORD BREAKING 3,000T LIFT
ALE has broken another industry record when performing the heaviest ever land
based crane lift using a jib whilst working on Total’s Egina FPSO module integration
project in Nigeria. The FPSO module ‘S2’ weighed a total load of 2,810t and was
lifted using ALE’s unique AL.SK350 crane and heavy duty jib for the project in
Lagos, Nigeria.
The world’s largest capacity land based crane was rigged in its biggest configuration
with a 124m a-frame main boom, 49m ballast radius and the 38m jib for additional
outreach, along with a heavy winch system and 4,000t ballast.
For Total’s Egina project, ALE was contracted to lift and install six modules from the
yard onto their final position on the FPSO. The lift weights were between 335t and
almost 3,000t. “The project really showcases the capabilities of the AL.SK350 and
the jib to perform some of the world’s heaviest ever crane lifts in a congested site.
When combined with the unique heavy duty jib and the largest crane configuration,
this represents another record-breaking achievement for ALE,” explained Carlito
Alberto, ALE Project Engineer. The lifting operations took place throughout
March and April.

BIBBY CHARTERS
WITH SIEMENS

SPACE FOR

ONS 2018

Bibby Marine Services has ordered
a new walk-to-work service operation
vessel (SOV) for the offshore wind
market and has already secured a
charter for the ship from Siemens
Gamesa.

TODAY AT ONS.NO

Damen Shipyards Galati in Romania –
the same yard which built the Bibby
Wavemaster 1 SOV in 2016 – has
started work on the vessel, which will
be delivered in mid-2019, Bibby said.
ABN AMRO financed the new
vessel build.
The unnamed vessel will be used to
service Siemens Gamesa turbines at
EnBW's 497MW Hohe See and
119MW Albatros projects in the
German North Sea. It will work out
of a Siemens Gamesa offshore service
facility at the German port of Emden.
The length of the charter was
not disclosed.

GE ANNOUNCES HALIADE-X
GE Renewable Energy unveiled its plan
to develop the largest, most powerful
offshore wind turbine: the Haliade-X.

Overall view of the AL.SK350 crane in operation.

FOUR YEAR O&M CONTRACT
IJmuiden-based C-Ventus announces that it has been awarded a 4 year contract by
Innogy for subsea works in OWF Nordsee Ost. Innogy SE is a leading German energy
company. The contract sees to annual ROV inspections of infrastructure as well as
follow-up, remediation works as and when required.
“We are extremely pleased to be awarded this contract as it is in line with our
strategy to enter into long term arrangements directly with the operators of offshore
windfarms whereby we can provide not only the subsea services but the entire O&M
scope, including performance of all ‘above waterline’ works and the supply of
suitable crew transfer vessels (CTV’s). We are convinced that this contract will
accelerate further growth in the German sector,” says Hans Reinigert, Managing
Director C-Ventus.

Featuring a 12 MW direct drive
generator and an industry leading
gross capacity factor of 63 percent,
the Haliade-X will produce 45 percent
more energy than any other offshore
turbine available today2. GE will invest
more than $ 400 million over the next
three to five years in development and
deployment of the Haliade-X.
Towering 260 meters over the sea,
more than five times the size of the
iconic Arc de Triomphe in Paris,
France, the Haliade-X 12 MW carries
a 220-meter rotor.
Designed and manufactured by LM
Wind Power, the 107-meter-long
blades will be the longest offshore
blades to date and will be longer
than the size of a soccer field.
One Haliade-X 12 MW turbine will
generate up to 67 GWh annually2,
enough clean power for up to 5,000
households per turbine, and up to
300,000 U.S. households in a 750 MW
windfarm configuration.

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.

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
44

OCEAN ENERGY RESOURCES - 3 / 2018

O N S T R E AM

MULTI-SHIP CONTRACT

NEW OIL AND GAS PROJECTS

Vroon Offshore Services (VOS)
Aberdeen has been awarded a longterm contract with BP Exploration &
Production. Under this contract, VOS
will provide emergency response and
rescue vessels (ERRVs) supporting BP’s
on-going and future operations in the
North Sea and West of Shetland. The
contract is for two years with the
option to extend to five.

In total 81 new crude and natural gas projects will start operations in Europe
between 2018 and 2025. By 2025, the projects will contribute around 1,496
thousand barrels per day (mbd) to global oil production and close to 4.7 billion cubic
feet per day (bcfd) to global gas production, according to GlobalData, a leading data
and analytics company.
The majority of new developments, or 45 projects, fall under an early-stage category,
while 36 new projects have progressed to well-defined development plans.
Differentiating for the primary resource type, conventional oil and gas projects
account for 38 new projects each. The region will see five heavy oil projects among
its upcoming developments.

Five modern, purpose-built ERRVs from
Vroon Offshore’s versatile fleet of forty
vessels will provide the services to BP.
They are VOS Fabulous, VOS Vigilant,
VOS Innovator, VOS Discovery and
VOS Fairness.

The UK will lead with a total of 37 projects, followed by Norway with 28 and Italy
with six. Norway will drive natural gas production, contributing 1.6 bcfd to the
region’s gas production by 2025. Norway will also be responsible for the largest
contribution to oil and condensate production with the country’s upcoming projects
adding 1,072 mbd over the eight-year period.
Among companies participating in new projects in Europe, Statoil ASA will see the
highest contribution to its oil and condensate production from upcoming fields with
409.2 mbd by 2025. Upcoming projects in Europe will contribute 156.1 mbd to
Petoro AS and 146.5 mbd to Lundin Petroleum AB by end of the eight year period.
On the gas side, Statoil ASA will see 579 million cubic feet per day (mmcfd) brought
in by new projects by 2025, followed by Po Valley Energy Ltd and OMV AG with
324 mmcfd and 323 mmcfd respectively.

NEW HOIST TRAINING
FACILITY
CHC Group launched its new hoist
training facility, certified to train
offshore workers, SAR hoist operators
and technical crew members in on and
offshore hoist operations. The facility,
located within CHC’s Den Helder base,
has been designed to resemble a
Leonardo AW139 cabin and can also
be used to simulate Helicopter Hoist
Operations (HHO) conditions from an
AW169.
CHC EMEA Regional Director Mark
Abbey explained: “We are delighted
to see the new facility open and
meeting the needs of new and existing
customers. As a global helicopter
operator, CHC has a long history of
innovation, global standards and
investment in new technology and
this is a perfect example of how we
continue to diversify to meet the
needs of our customers across the
SAR, oil and gas and renewables
markets. We have already received
positive feedback on the training from
our launch customers, which included
one of the major global oil and gas
super operators.”

Offshore developments will be responsible for over 84 percent of Europe’s new gas
production in 2025, deepwater fields will bring 1,862 mmcfd, shallow water and
ultra-deepwater will contribute 1,668 and 452 mmcfd respectively. New onshore gas
projects will add 764 mmcfd to the region’s gas production by 2025. Similarly to gas,
close to 97 percent of new oil production in 2025 will come from offshore fields.
Shallow water fields will contribute 929 mbd, deepwater and ultra-deepwater
developments will bring on 515 and 1 mbd respectively by 2025. The remaining
3 percent of Europe’s oil and condensate production in 2025, or 51 mbd, will come
from onshore fields.

LARGE TAIWAN OFFSHORE WIND PROJECT
Van Oord has been designated as preferred contractor for a large 640 MW offshore
wind project in Taiwan. By obtaining this contract, Van Oord has taken a firm first
step on the Asian offshore wind market. This Yunlin project has a contract value of
approximately EUR 500 million. The Yunlin offshore wind project is being developed
by the German project developer WPD. Van Oord is responsible for the design,
manufacturing and installation of the eighty foundations. Preparations for the wind
farm, which will be constructed eight kilometres off the coast of the Yunlin
prefecture, starts immediately.

The one-day Helicopter Hoist
Operations course, with an optional
second day on the aircraft, is designed
to offer theory and practice to
between four to six candidates.
Feedback from launch customers,
including a major global oil and gas
super operator major, has been very
positive.
Yunlin project for Van Oord.
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OFFSHORE GRADES
in stock 8 - 200 mm

• S355G10+M /+N acc. EN 10225 (NORSOK)
• S460G2+M acc. EN 10225 (NORSOK)

OFFSHORE
WIND
OFFSHORE
OIL & GAS

Flame cutting

• reliable highly experienced partner for heavy parts / high
thicknesses
• thickness 6-350 mm: 5 oxy-fuel cutting machines;
3 plasma cutting machines with automatic bevel cutting features
• authorised by DNV GL, LRS, TüV for transfer of markings (restamping)
• 150 x 6 meter cutting tables
• automatic two sided deburring line
• bevelling robot, shotblasting / painting, additional tooling

Steel plates

®

Structural strength in heavy steel plates

• over 100,000 tons in stock: 25,000 m2 roofed surface
• offshore grades S355G10+M / S420G2+M / S460G2+M,
acc. EN 10225, S460NL (Z35-US) acc. EN 10025-3
• shipbuilding grades: Grade A LRS, DH36 LRS, EH36 LRS, VLD36, VLE36,
VLE36 / EH36 (+Z35), VLE36TM, VLF36TM
• construction plates S235JR / S355J2+N / S355K2+N acc. EN 10025-2
• ﬁne grained construction plates S355NL acc. EN 10025-3
• high strength ﬁne grained plates - Dillimax 690-1100 (+Z35)
• wear-resistant plates - Dillidur 400/450/500/550
• SA516GR70 / P355NL2 / P355NH
• DICREST®5 (HIC resistant) acc. ASME SA 516 Gr. 60/65/70

AncoferWaldram Steelplates bv

Expertise, skills and true competence in heavy steel plate processing

Contact

AncoferWaldram Steelplates bv is a company of Dillinger

Joost van Dijk, e-mail: joost.van.dijk@aws.dillinger.biz

T +31(0)162 49 15 00 | E sales@aws.dillinger.biz | I www.ancoferwaldram.com

