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Invulling
34
Convenant olie- en gasreserves en
opslag stoffen
Convenant
Nationaal
Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en
gasreserves en de opslag van stoffen
op het Nederlands deel van het continentaal plat
Tekst van het Convenant
Datum aanname: 31/08/2010
Inwerkingtreding: 16/09/2010 (gelijktijdig met de inwerkingtreding van de
financiële stimuleringsmaatregel in
artikel 68a van de gewijzigde Mijnbouwwet van 26/11/2009).
Minister van EZK

Toelichting

Het Convenant is gesloten voor 5 jaar.
Daarna wordt het telkens voor dezelfde
duur voortgezet.

De partijen bij het Convenant zijn de
Minister van EZK en de operators die
actief zijn op het Nederlands deel van het
continentaal plat.

Vigerend
Nederlands deel van het continentaal
plat
• Mijnbouwwet
• Regeling investeringsaftrek marginale gasvoorkomens Nederlands continentaal plat

Offshore mijnbouw

Essentie:
Het Convenant olie- en gasreserves en opslag van stoffen voorziet in een procedure ter stimulering
van een actief gebruik van de vergunningen die zijn verleend voor opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten in zogenaamde marginale velden op het Nederlands continentaal plat. Deze procedure wordt
toegepast op basis van vrijwillige medewerking van ondernemingen uit de olie- en gasindustrie.
Op grond van Hoofdstuk 3a (Gebiedsverkleining) van de Mijnbouwwet kan de Minister inactieve delen
uit een vergunninggebied halen. Gedurende de actieve en constructieve uitvoering van het Convenant
zal de Minister geen gebiedsverkleining op grond van artikel 32b van de Mijnbouwwet overwegen
jegens partijen bij het Convenant, tenzij een uitzonderlijke omstandigheid of een verzoek van een
derde hiertoe aanleiding geeft.
De procedure voor fallow(braakliggende)-gebieden wordt beschreven in hoofdstuk 3 van het Convenant. Delen van vergunningsgebieden waar gedurende twee voorafgaande kalenderjaren geen significante opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten hebben plaatsgevonden worden op basis van een
inventarisatie afgebakend en geclassificeerd als fallow-gebieden door de Minister van EZK. De desbetreffende vergunninghouder heeft drie maanden de tijd om te reageren op de voorlopige classificatie
en afbakening van het fallow-gebied. Na bekendmaking van de definitieve classificatie kan de vergunninghouder gedurende een periode van negen maanden een activiteitenplan aan de Minister overleggen voor (een deel van) het betreffende gebied. Wanneer deze termijn is verstreken of het ingediende
activiteitenplan negatief is beoordeeld, hebben achtereenvolgens de uitvoerder en/of medevergunninghouders en derden de mogelijkheid om een activiteitenplan aan de Minister te overleggen. Indien
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een activiteitenplan door derden wordt ingediend, dan wordt dit door de Minister bekend gemaakt en
hebben andere gegadigden drie maanden de gelegenheid om ook een activiteitenplan in te dienen. Zo
lang geen activiteitenplan door een derde is ingediend, kan de vergunninghouder een activiteitenplan
voor het fallow-gebied indienen. Indien geen enkel activiteitenplan positief wordt beoordeeld, blijft de
definitieve classificatie van het desbetreffende fallow-gebied ongewijzigd en kan een ieder dus een
activiteitenplan indienen.
De mogelijkheid bestaat om gedurende de looptijd van het Convenant toe te treden als partij middels
een schriftelijk verzoek aan de Minister van EZK. Opzegging van het Convenant kan door een ieder
van de partijen geschieden met een opzegtermijn van 3 maanden.
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