
1

Staatscourant 145 Vrijdag 28juli1989

Besluit van 10 juli 1989, nr. 89.016529
houdende verlening aardgas- en oliecon
cessie ‘Gorredijk’

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Konin
gin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau. enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze minister van
Economische Zaken van 27 juni 1989,
directoraat-generaal voor Energie, no.
E/EAM/8904l458;
Gezien de aanvrage van 13 december
1985, nr. C-85/824, van de Besloten Ven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid ‘Elf Petroland B.V.’ (voorheen
Petroland BV.), gevestigd te ‘s-Graven
hage, handelende voor zichzelf en
namens de Besloten Vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid ‘Cofra
land B.V.’, ‘Corexiand B.V.’ en ‘Eurafrep
Nederland B.V.’, alle gevestigd te Rotter
dam. om concessie voor de ontginning
van bitumina als bedocid in artikel 2 van
de Wet van 21 april 1810 (Bulletin des
Lois 285)1 concernant les mines, les mini
ères et les carrières, zoals aardgas en
aardolie, alsmede van andere daarmede
te zamen in dezelfde afzetting voorko
mende delfstoffen, waarvan de samen
hang met genoemde bitumina haar
gelijktijdige ontginning, naar het oordeel
van Onze minister van Economische
Zaken, onvermijdelijk maakt, over een
oppervlakte van ruim 71 000 hectaren in
de provincie Friesland;
Gezien de gewaarmerkte kaarten van de
oppervlakte, waarvoor concessie is aan
gevraagd;
Gezien de bewijzen, dat de publikaties
overeenkomstig hogergenoemde wel
hebben plaatsgehad;
Gezien de rapporten van de inspecteur-
generaal der Mijnen van 11juli1986, en
van Gedeputeerde Staten van Friesland
van 12 augustus 1986, hoofdgroep Ruim
telijke Ordening, no. RO-86-26682, als
mede de verder ingewonnen ambtsbe
richten;
Overwegende, dat de aanwezigheid van
bitumina als vorenbedoeld in ontginbare
hoeveelheid, binnen een deel van de
oppervlakte waarvoor concessie is aan
gevraagd, op voldoende wijze is aange
toond;
Overwegeritle, dat van het bestaan van
vindersrechten als bedoeld in de artike
len 16 en 46 van hogergenoemde wet
niet is gebleken:
Gelet op de hogergenoemde Wet van 21
april 1810, op de Mijnwet 1903 (Stb.
1904, 73)2 en op het Koninklijk besluit
van 4 maart 1824 (Stb. 23);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Ontginningsrecht

Artikel 1
1 Aan de Besloten Vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid ‘Elf
Petroland B.V.’, gevestigd te ‘s-Graven
hage, ‘Cofraland B.V.’, ‘Corexland B.V.’
en ‘Eurafrep Nederland B.V.’, alle geves
tigd te Rotterdam, wordt onder de bena
ming ‘Gorredijk’ concessie verleend voor
de ontginning van bitumina als bedoeld
in artikel 2 van de Vet van 21 april 1810
(Bulletin des Luis 285) concemant les
mines, les minières eI les carrières, zoals
aardgas en aardolie, alsmede van andere
daarmede te zamen in dezelfde afzetting
voorkomende delfstoffen, waarvan de
samenhang met genoemde bitumina
haar gelijktijdige ontginning, naar het
oordeel van Onze minister van Economi
sche Zaken, onvermijdelijk maakt, over
een oppervlakte van ongeveer 62 852
hectaren in de provincie Friesland,
begrensd als volgt:
a de rechte lijn van het punt met coör
dinaten x = + 28.450,00, y = +
98.231,79, gelegen in de gemeente
Boarnsterhim, ongeveer 2 km ten zuid
westen van Akkrum, in oost-noord-oos
telijke richting tot het punt met coördi
naten x = + 38.900,00, y = +
99.650,00. gelegen in de gemeente
Opsterland bij Uilesprong;
b vervolgens de rechte lijn van het
onder a genoemde punt in oost-noord
oostelijke richting tot het punt met coör
dinaten x = + 46.300,00, y = +
100.300,00, gelegen in de gemeente
Opsterland, ten zuiden van Beetster
zwaag;
c vervolgens de rechte lijn van het
onder b genoemde punt in oost-zuid
oostelijke richting tot het punt met coör
dinaten x = + 48.505,01, y = +
98.824,34, gelegen in de gemeente
Opsterland, ongeveer 3 kin ten zuidoos
ten van Beetsterzwaag:
d vervolgens de rechte lijn van het
onder c genoemde punt in zuidoostelijke
richting tot het punt met coördinaten x

+ 50.100,00, y = + 96.150,00, gele
gen in de gemeente Opsterland, onge
veer 2 krn ten westen van Hoornster
zwaagcompagnie;
e vervolgens de rechte lijn van het
onder d genoemde punt in oost-zuid
oostelijke richting tot het punt met coör
dinaten x + 58.030,00, y = +
92.430,00, gelegen in de gemeente Oost
stellingwerf, ongeveer 2 km ten Oosten
van Makkinga;
f vervolgens de rechte lijn van het
onder e genoemde punt in zuidelijke
richting tot het punt met de coördinaten
x = + 57.250.00, y = + 89.250,00,
gelegen in de gemeente Ooststellingwerf,
ongeveer 1,5 km ten noorden van
Elsloo;
g vervolgens de rechte lijn van het
onder f genoemde punt in zuidelijke
richting door het punt met de coördina
ten x = + 58.000,00. y + 86.000.00,
tot het snijpunt met de provinciale grens
tussen Friesland en Drenthe, ongeveer
1,5 km ten zuid-zuidoosten van Elsloo:
h vervolgens de provinciale grens tus
sen Friesland en Drenthe onderscheiden-
lijk Overijssel van het onder g bedoelde
snijpunt in zuidwestelijke richting tot het
punt, waar de rechte lijn door de punten
met coördinaten x = + 40.003,64, y =

+ 79.397,53, gelegen in de gemeente
Weststellingwerf ten zuidwesten van
Wolvega. en x = + 45.000,00, y = +
76 175,00, gelegen nabij de provinciale
grens, deze grens snijdt;
i vervolgens de onder h bedoelde
rechte lijn van het aldaarlaatstbedoelde
snijpunt in noordwestelijke richting tot
het met betrekking tot die lijn aldaar
eerstgenoemde punt;
j vervolgens de rechte lijn van het
onder i laatstbedoelde punt in west-
noord-westelijke richting tot het punt
met coördinaten x = + 17.746,50, y =

+ 82A47,70. gelegen in de gemeente
Goasterlân-Sleat, ten Oosten van het
stadje Sloten;
k vervolgens de rechte lijn van het

Vorzendkosten
worden in re4enlng gebracht.
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urrGsvERis f22,70

onder j genoemde punt in noordooste
lijke richting tot het onder a eerstge
noemde punt.
2 De ligging van de in het eerste lid
vermelde punten is weergegeven in coör
dinaten volgens het stelsel van de Rijks
driehoeksmeting.

Artikel 2
Indien en voor zover op het concessie-
veld tevens een vergunning of concessie
voor de opsporing onderscheidenlijk
ontginning van een andere dan een in
artikel 1, eerste lid, bedoelde deifstof
betrekking heeft, kunnen door Ons ter
reinen worden aangewezen, welke door
de concessionarissen niet of gedurende
een daarbij aangegeven tijd niet voor de
opsporing of ontginning van aardgas of
aardolie mogen worden gebruikt.

Artikel 3
1 Het is de concessionarissen verboden
om binnen de gebieden. welke op de aan
dit besluit gehechte kaart als van boor
werken te vrijwaren zijn aangegeven,
boringen te verrichten of met de Opspo
ring of ontginnning van dein artikel 1,

.eerste lid, bedoelde delfstoffen verband
houdende bovengrondse installaties te
plaatsen of op te richten.
2 Wij kunnen:
a al dan niet onder het stellen van
voorschriften ontheffing van het eerste
lid verlenen voor het op een daarbij aan
te geven terrein verrichten van boringen
of het aldaar plaatsen of oprichten van
installaties als in dat lid bedoeld:
b bepalen, dat het in het eerste lid
gestelde verbod niet langer geldt voor
een of meer daarbij aan te geven gebie
den;
c bepalen, dat het in het eerste lid

gestelde verbod tevens geldt voor een of
meer daarbij aan te geven uiterst kwets
bare en van groot belang zijnde gebie
den.
3 Een voordracht tot toepassing van
het tweede lid wordt door Onze minister
van Economische Zaken niet gedaan
dan nadat Gedeputeerde Staten van
Friesland zijn gehoord, zomede de con
cessionarissen, indien het een voordracht
tot toepassing van dat lid, onder c,
betreft.

Financiële verplichtingen

Artikel 4
1 De concessionarissen zijn verplicht
aan de Staat af te dragen:
a een jaarlijks bedrag, berekend naar
de oppervlakte van het concessieveld;
b jaarlijkse bedragen, berekend naar de
waarde van de uit het concessieveld ont
gonnen en beschikbaar gekomen hoe
veelheden aardgas en aardolie, en
c een jaarlijks bedrag, berekend naar
de met de opsporing en ontginning van
delfstoffen in het concessieveld behaalde
winst;
een en ander volgens de bepalingen van
een tussen de Staat en de concessionaris
sen overeenkomstig het bij dit besluit
behorende ontwerp te sluiten overeen
komst.
2 De concessionarissen zijn verplicht
de ingevolge het eerste lid verschuldigde
bedragen te voldoen door storting bij de
N.V. Nederlandsche Bank op rekening
van ‘s Rijks schatkist, onder vermelding
van de aard der uitkering, gevolgd door:
‘ten gunste van het ministerie van Eco
nomische Zaken’.
3 Onze minister van Economische
Zaken wordt gemachtigd met de conces
sionarissen een overeenkomst als in het
eerste lid bedoeld aan te gaan.

Artikel 5
1 De concessionarissen zijn verplicht
voor elk terrein, alwaar een of meer in

verband met de ontginning van de in
artikel 1, eerste lid, bedoelde delfstoffen
nodige putten dan wel een of meer
direct met die ontginning verband hou
dende bovengrondse installaties aanwe
zig zijn. zomede voor elke uitbreiding
van zodanig terrein aan de betrokken
gemeente uit te keren een bedrag ineens
dan wel, indien het gemeentebestuur
daarom verzoekt, een jaarlijks bedrag,
berekend naar de oppervlakte van dat
terrein of van die uitbreiding op de
hieronder vermelde grondslag, waarbij
het laatstelijk vâôr de dag, bedoeld in
het tweede lid, onderscheidenlijk vôôr
de eerste dag na elk jaar, bedoeld in het
derde lid, door het Centraal Bureau voor
de Statistiek berekende en in het ‘Statis
tisch bulletin van het Centraal Bureau
voor de Statistiek’ gepubliceerde index-
cijfer van de regelingslonen per week en
per maand van volwassen werknemers
(totaal, inclusief spaarloon, vakantietoe
slag en bijzondere uitkeringen) wordt
aangegeven met de letter a:
uitkering ineens:
a

x f6,10 per gehele m2:
100

jaarlijkse uitkering:

x f0,31 per gehele m.
lOO
2 De in het eerste lid bedoelde uitke
ring ineens is verschuldigd met ingang
van de dag, waarop een put of installatie
als in dat lid bedoeld, welke op het des
betreffende terrein aanwezig is onder
scheidenlijk ten behoeve waarvan dat
terrein is uitgebreid, daadwerkelijk voor
de ontginning in gebruik is genomen.
dan wel, indien de put of installatie na

te zijn voltooid niet onmiddellijk in
gebruik wordt genomen, met ingang van
de dag. waarop ten aanzien van de put
voorzieningen voor het te zijner tijd in-
gebruik-nemen zijn getroffen onderschei
denlijk de installatie is voltooid.
3 In geval van een jaarlijkse uitkering
als in het eerste lid bedoeld is deze voor
het eerst verschuldigd over het kalender-
jaar, waarin de uitkering ineens verschul
digd zou zijn geworden, en vervolgens
over elk jaar, gedurende hetwelk het des-
betreffende terrein of de desbetreffende
uitbreiding ten behoeve van de ontgin
ning in gebruik is, tot en met het jaar
volgend op dat, waarin en voor zover het
terrein met inachtneming van artikel 28,
tweede lid. weder in een toestand over-
eenkomstig het oorspronkelijke gebruik
is gebracht.
4 De uitkeringen dienen te worden vol-
daan:
— voor wat betreft de uitkering ineens,
binnen drie weken na de dag, met
ingang waarvan zij verschuldigd is
geworden, en
— voor wat betreft de jaarlijkse uitkering,
telkens binnen drie weken na de eerste
dag van het jaar volgend op dat, waar
over zij verschuldigd is.

Artikel 6
1 De eigenaren van binnen het conces
sieveld gelegen grond hebben recht op
een jaarlijkse uitkering door de conces
sionarissen naar de maatstaf van f0,50
per hectare of pp een uitkering ineens
van fl2,50 per hectare, naar verkiezing
van de concessionarissen.
2 Het in het eerste lid genoemde recht
vangt aan met ingang van de dag,
waarop dit besluit is ondertekend.

Werkverplichting

Artikel 7
1 De concessionarissen zijn verplicht
de ontginning van de mijn aan te vangen
en voort te zetten met zodanige spoed en
met gebruikmaking van zodanige hulp
middelen, zomede op zodanige schaal en
wijze als uit een oogpunt van doelmatige
bedrijfsvoering en rationele ontginning
van de mijn verantwoord is.
2 De concessionarissen stellen Onze
minister van Economische Zaken op
diens daartoe strekkend verzoek de gege
vens ter beschikking, welke hij nodig
acht om te beoordelen of de concessio
narissen aan hun in het eerste lid
bedoelde verplichting voldoen.

Regelingen inzake ontgonnen en beschik
baar gekomen delfstoffen

Artikel 8
1 Het is de concessionarissen verboden
uit het concessieveld ontgonnen en
beschikbaar gekomen aardgas of aard
olie te verkopen of anderszins aan het
ontginningsbedrijf te onttrekken, indien
de desbetreffende overeenkomst onder
scheidenlijk — bij onttrekking anders dan
in verband met verkoop — de desbetref
fende hoeveelheden en de verrekenprijs
niet door Onze minister van Economi
sche Zaken zijn goedgekeurd.
2 De in het eerste lid bedoelde goed
keuring wordt niet geweigerd dan nadat
de concessionarissen zijn gehoord. Een
besluit tot weigering van goedkeuring
wordt met opgaaf van redenen aan de
concessionarissen schriftelijk medege
deeld.

,4rtikel 9
1 Indien ontgonnen en beschikbaar
gekomen aardgas, daaronder niet begre
pen de hoeveelheden aardgas, welke
door de concessionarissen in eigen
bedrijf ten behoeve van het verrichten
van mijnbouwkundige onderzoekingen
of van de ontginning worden verbruikt,
bestemd is voor verbruik in Nederland,
zijn de concessionarissen verplicht dat
aardgas te leveren aan de NV. Neder
landse Gasunie.
2 De concessionarissen zijn voorts ver
plicht het ontgonnen en beschikbaar
gekomen aardgas aan de NV. Neder
landse Gasunie te leveren, voor zover
Onze minister van Economische Zaken
bepaalt dat het aardgas nodig is voor de
gasvooi-ziening in Nederland.
3 Onze minister van Economische
Zaken kan van het eerste lid ontheffing
verlenen. De ontheffing kan onder
beperkingen worden verleend.
4 Een verplichting als in het tweede lid
bedoeld geldt niet eerder dan nadat
Onze minister van Economische Zaken
de concessionarissen bij aangetekende
brief heeft medegedeeld, dat de voor hen
bedoelde verplichting zal gelden en
sindsdien twee jaren zijn verstreken. In
zodanige mededeling wordt de grootte
van de te leveren hoeveelheid aardgas
vermeld.
S Een verplichting als in het tweede lid
bedoeld geldt niet, voor zover daardoor
de concessionarissen hun verplichtingen
tot levering van aardgas, welke zijn aan
gegaan vôôr het tijdstip, waarop de in

het vierde lid bedoelde mededeling door
hen is ontvangen, en welke door Onze
minister van Economische Zaken over-
eenkomstig artikel 8, eerste lid, zijn
goedgekeurd. niet kunnen nakomen.

Mijnbouwrechten van derden

Artikel 10
Indien voor het concessieveld of een
deel daarvan een vergunning als bedoeld
in artikel 2 van de Wet opsporing delf
stoffen (Stb. 1967, 258) geldt voor het
verrichten van boringen, waarmede
wordt beoogd het aantonen van de aan-
wezigheid van een andere dan een in
artikel 1, eerste lid, bedoelde delfstof,
kan Onze minister van Economische
Zaken, gehoord de concessionarissen,
dezen verplichten in een daarbij te bepa
len omvang te gedogen. dat de houder
van die vergunning zijn daaruit voort-
vloeiende rechten uitoefent.

Artikel 11
1 De concessionarissen moeten de
opsporing en de ontginning van de in
artikel 1 , eerste lid, bedoelde delfstoffen
zodanig uitvoeren, dat de ontginning van
andere in de ondergrond aanwezige delf
stoffen niet op niet te rechtvaardigen
wijze wordt bemoeilijkt of onmogelijk
wordt gemaakt.
2 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste lid,
nadere voorschriften stellen.

Artikel 12
1 Indien en voor zover voor het con-
cessieveld een vergunning als in artikel

1 0 bedoeld, dan wel een concessie voor
de ontginning van een andere dan een in
artikel 1, eerste lid, bedoelde deifstof
geldt, mag binnen het gebied, waarop
die vergunning of concessie betrekking
heeft, geen boring worden verricht dan
nadat de concessionarissen met de hou-
der dier vergunning of concessie overleg
omtrent de plaats der voorgenomen
boring hebben gepleegd en dit overleg.
blijkens een aan de inspecteur-generaal
der Mijnen overgelegde gezamenlijke
verklaring, tot overeenstemming ter zake
heeft geleid.
2 Als het overleg niet tot overeenstem
ming heeft geleid, mogen de concessio
narissen de desbetreffende boring slechts
verrichten, indien hen daartoe een
nadere toestemming is verleend door
Onze minister van Economische Zaken.
Aan de toestemming kunnen voorschrif
ten worden verbonden; de toestemming
kan onder beperkingen worden verleend.
3 Onverminderd het bij en krachtens
de voorgaande leden bepaalde zijn de
concessionarissen verplicht de voor
schriften op te volgen, welke door Onze
minister van Economische Zaken kun
nen worden gegeven tot zekerheid van
mijn- of boorwerken ter ontginning van
een andere dan een in artikel 1, eerste
lid, bedoelde delfstof, die binnen of in
de onmiddellijke nabijheid van het con
cessieveld mochten worden aangelegd.

Overlopende structuren

Artikel 13
1 Indien in het concessieveld een aard
gas- of aardolievoorkomen is aange
boord, dat naar het oordeel van Onze
minister van Economische Zaken econo
misch ontginbaar is en de grens van het
concessieveld overschrijdt, zijn de con
cessionarissen verplicht overeenkomstig
een door Onze voornoemde minister
gedaan verzoek:
a hun medewerking te verlenen aan de
totstandkoming van een overeenkomst
tussen de concessionarissen en de voor
het aangrenzend gebied tot ontginning
van aardgas of aardolie gerechtigde of
groep van gerechtigden, krachtens welke
de ontginning in onderling overleg zal
geschieden, dan wel,
b indien de concessionarissen de groep
van gerechtigden vormen, een regeling te
treffen, krachtens welke de toerekening
van de produktie en van de produktie
kosten en -opbrengsten naar rato van het
in elk der desbetreffende concessievel
den aanwezige deel van de betrokken
aardgas- en aardoliereserves aan de ont
ginning in elk dier velden zal geschie
den.
2 Indien met betrekking tot een aard
gas- of aardolievoorkomen als in het eer
ste lid bedoeld een of meer anderen dan
de concessionarissen tot de groep van
ontginningsgerechtigden behoren, is ten
aanzien van het aan die ander of ande
ren toekomende deel van de betrokken
aardgas- of aardoliereserve het eerste lid,
onder a, van overeenkomstige toepassing
en voor het overige het eerste lid, onder
b.
3 In geval een aardgas- of aardolie-
voorkomen zich uitstrekt tot onder aan
het concessieveld grenzend gebied, ten
aanzien waarvan geen recht tot ontgin
ning van die delfstoffen geldt, is het de
concessionarissen, zolai” met betrelddng

EZ— Wet van 21 april 1810. Mijnwet
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tot dat aangrenzend gebied zodanig
recht niet is verleend, verboden om aan
het desbetreffende voorkomen aardgas
of aardolie te onttrekken, althans indien
en voor zover door de ontginning met
gebruikmaking van de concessie tevens
aan het buiten het concessieveld gelegen
deel van het voorkomen aardgas of aard
olie wordt onttrokken.
4 Een overeenkomst of regeling als in
het eerste lid bedoeld, zomede elke wijzi
ging daarvan, behoeft de goedkeuring
van Onze minister van Economische
Zaken.

Staatsdeelneming

Artikel 14
De concessionarissen zijn verplicht de
ontginning van aardgas en aardolie bin
nen het concessieveld te verrichten met
inachtneming van een door Onze minis
ter van Economische Zaken goedge
keurde overeenkomst van samenwerking
tussen de concessionarissen en de Beslo
ten Vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid ‘Energie Beheer Nederland
B.V.’, gevestigd te Heerlen, krachtens
welke overeenkomst de ontginning gelij
kelijk voor rekening van de concessiona
rissen gezamenlijk en van genoemde
vennootschap geschiedt.

Meten en registreren van de produktie

Artikel 15
1 De concessionarissen zijn verplicht
volgens methoden, welke bij een modern
en goed geleid aardgas- of aardolie-ont
ginningsbedrijf algemeen gebruikelijk
zijn, en met inachtneming van de door
Onze minister van Economische Zaken
gegeven aanwijzingen te meten en regel
matig in een register in te schrijven de
hoeveelheden uit het concessieveld ont
gonnen en beschikbaar gekomen aardgas
en aardolie, zomede de hoeveelheden
van dat aardgas en die aardolie, welke
ten behoeve van de ontginning in eigen
bedrijf zijn verbruikt en de hoeveelheden
van dat aardgas, welke elders in Neder
land of in het Nederlandse deel van het
continentaal plat in de ondergrond zijn
gebracht ten behoeve van de ontginning
van aardolie.
2 De concessionarissen zijn verplicht
binnen 14 dagen na het einde van iedere
kalendermaand en van ieder kalender
jaar aan Onze minister van Economische
Zaken en aan de inspecteur-generaal der
Mijnen te zenden een uittreksel, in een
door Onze voornoemde minister aange
geven vorm, van de totalen der gedu
rende de betrokken maand onderschei
denlijk het betrokken jaar in het in het
eerste lid bedoelde register verrichte boe
kingen.
3 De concessionarissen zijn verplicht,
indien de inspecteur-generaal der Mij
nen controle van de meetapparatuur
nodig oordeelt, deze en de door hem
aangewezen ambtenaren van het Staats
toezicht op de Mijnen daartoe in de
gelegenheid te stellen en bij zodanige
controle alle nodige medewerking te ver
lenen. Ter staving van de juistheid en
volledigheid van het in het tweede lid
bedoelde maandelijkse onderscheidenlijk
jaarlijkse uittreksel, zijn de concessiona
rissen voorts verplicht alle zodanige
gegevens te verschaffen als ter controle
nodig zullen blijken en aan de in de eer
ste volzin bedoelde ambtenaren, zomede
aan de door Onze minister van Econo
mische Zaken aangewezen andere amb
tenaren, accountants of andere deskun
digen tot dat doel inzage te verstrekken
van het in het eerste lid bedoelde register
en van andere boeken en bescheiden.
4 Indien bij een controle als in het
derde lid bedoeld een onnauwkeurigheid
in de meetapparatuur wordt geconsta
teerd, kan Onze minister van Economi
sche Zaken bepalen, dat deze onnauw
keurigheid geacht wordt te hebben
bestaan gedurende 30 dagen vooraf
gaande aan het constateren daarvan of,
indien binnen die 30 dagen een vooraf
gaande controle heeft plaatsgevonden,
van die voorgaande controle af. De con
cessionarissen zijn in zodanig geval ver
plicht het in het eerste lid bedoelde
register dienovereenkomstig te corrige
ren.

Uitvoering werken in verband met de
opsporing en de ontginning van delfstoffen

Artikel 16
1 Door de concessionarissen moeten
vôér de aanvang van de ontginning,
gedurende de ontginning en tot een jaar
na beëindiging daarvan zo vaak als Onze
minister van Economische Zaken nodig
oordeelt op de terreinen, waaruit de in
artikel 1, eerste lid, bedoelde delfstoffen
worden ontgonnen, zomede in de naaste
omgeving daarvan ten minste een water
passing en lengtemeting als bedoeld in
artikel 132, tweede lid, van het Mijnre
glement 1964 (Stb. 538) worden ver
richt: Onze voornoemde minister kan
vaste punten aanwijzen, waaraan de

waterpassingen en, indien nodig, de
lengtemetingen moeten torden gerela
teerd.
2 Van iedere waterpassing en lengte
meting moet schriftelijk rapport worden
uitgebracht aan de inspecteur-generaal
der Mijnen; afschrift van dit rapport
moet worden toegezonden aan Gedepu
teerde Staten van Friesland. Indien uit
de resultaten van waterpassingen en
lengtemetingen zou blijken, dat een met
de ontginning verband houdende
bodemdaling optreedt in zodanige mate,
dat met betrekking tot de oppervlakte
een ongewenste situatie dreigt te ont
staan, kan Onze minister van Economi
sche Zaken maatregelen voorschrijven
tot het zoveel mogelijk beperken van de
bodemdaling of het zoveel mogelijk
voorkomen van de nadelige gevolgen
daarvan voor de oppervlakte.

Artikel 17
1 De concessionarissen moeten de
mijnwerken zodanig inrichten en leiden,
dat ongerief of nadeel aan eigendommen
van derden zoveel mogelijk wordt ver
meden en dat schade aan kabels of pijp
leidingen, die onder de grond zijn gele
gen, wordt voorkomen.
2 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste lid,
nadere voorschriften stellen.

Artikel 18
1 Ten aanzien van elk terrein, dat in
het kader van de verdere opsporing van
de in artikel 1, eerste lid, bedoelde delf
stoffen voor het verrichten van één of
meer boringen dan wel voor het uitvoe
ren van andere met die opsporing ver
band houdende tijdelijke werken wordt
aangewend, dienen bij het aanleggen
daarvan deugdelijke voorzieningen te
worden getroffen tot het zoveel mogelijk
behouden van de bestaande bodemstruc
tuur of, indien om technische redenen
niet goed uitvoerbaar, tot het bij het ver
laten van het terrein zoveel mogelijk her
stellen van de oorspronkelijke bodem-
structuur ter plaatse.
2 Ten aanzien van elk terrein, alwaar
in het kader van de ontginning van de in
artikel 1, eerste lid, bedoelde delfstoffen
één of meer met die ontginning verband
houdende putten dan wel installaties
aanwezig zijn, dienen bij het verlaten
daarvan, indien en voor zover de desbe
treffende werken ingevolge artikel 28,
tweede lid, worden verwijderd, zonodig
deugdelijke maatregelen te worden
getroffen tot het zoveel mogelijk herstel
len van de oorspronkelijke bodemstruc
tuur ter plaatse.
3 Een terrein als in het eerste of
tweede lid bedoeld moet zodanig zijn
aangelegd, afgewerkt en ingericht,
zomede op zodanige wijze worden
onderhouden, dat verontreiniging van de
bodem of van een oppervlaktewater
wordt voorkomen.
4 Het op zodanig terrein terechtgeko
men hemelwater mag niet daarbuiten
kunnen geraken, tenzij het water geen
stof bevat, welke de bodem of een
oppervlaktewater kan verontreinigen.
5 Het is verboden om de bij het ver
richten van een boring of van werkzaam
heden aan een bestaand boorgat, dan

wel bij de ontginning van de in artikel 1.
eerste lid, bedoelde delfstoffen vrijko
mende stoffen te gebruiken of vrijko
mende stoffen, welke de bodem of een
oppervlaktewater kunnen verontreinigen,
buiten een terrein, aangelegd, afgewerkt
en ingericht als in het derde lid bedoeld,
te bewaren.
6 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste, tweede.
derde en vierde lid, nadere voorschriften
stellen.

Artikel 19
1 Alle ten behoeve van een boring of
de ontginning van de in artikel 1, eerste
lid, bedoelde delfstoffen in gebruik
zijnde leidingen, opslagplaatsen, bezink
bassins en dergelijke moeten zodanig
zijn geconstrueerd, dat schadelijke infil
tratie van de bodem of verontreiniging
van een oppervlaktewater wordt verme
den.
2 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste lid,
nadere voorschriften stellen.

Artikel 20
1 De concessionarissen moeten van elk
plan aangaande:
— het aanleggen van een locatie ten
behoeve van het verrichten van een of
meer boringen, het daarop vestigen van
met de opsporing of ontginning van de
in artikel 1, eerste lid, bedoelde delfstof
fen verband houdende bovengrondse
apparatuur of installaties,
— het uitbreiden of wijzigen van zoda
nige locatie of van daarop gevestigde
bovengrondse installaties,
— het leggen of verleggen van een pijp-

leiding voor het transport van aan de
diepe ondergrond onttrokken delfstoffen
dan wel van andere stoffen ten dienste
van of verband houdend met de opspo
ring of ontginning der delfstoffen en
— het uitvoeren, uitbreiden of wijzigen
van andere met een locatie of pijpleiding
als bedoeld verband houdende boven-
grondse werken,
tijdig, in ieder geval ten minste zes
maanden vôor de in het tweede lid,
onder e, bedoelde datum, schriftelijke
mededeling doen aan Gedeputeerde Sta
ten van Friesland.
2 Deze mededeling dient te bevatten of
vergezeld te gaan van:
a een opgave van de ligging van het
terrein, waarop de locatie zal worden
gevestigd of waarmee deze zal worden
uitgebreid of van het tracé, waarlangs de
pijpleiding zal worden gelegd of verlegd:
b een opgave van de ligging van het
terrein, waar elk ander bovengronds
werk als in dat lid bedoeld zal worden
uitgevoerd of uitgebreid;
c een beschrijving van de boven-
grondse installaties, welke op het desbe
treffende terrein of de uitbreiding daar
van zullen worden gevestigd of van de
voorgenomen wijziging met betrekking
tot de op het terrein gevestigde boven-
grondse installaties:
d een duidelijke situatieschets van elk
terrein onderscheidenlijk het tracé als
onder a en b bedoeld:
e een opgave van de voorgenomen
datum van aanvang der desbetreffende
werkzaamheden:
f een opgave van de overheidsinstan
ties, met welke vooroverleg omtrent het
desbetreffende plan heeft plaatsgehad,
en van de resultaten daarvan, zonodig
onder overlegging van een afschrift van
elk der ter zake relevante brieven van die
instanties.

Artikel 21
1 De concessionanssen zijn verplicht
omtrent elk plan als in artikel 20
bedoeld overleg te plegen:
a met Gedeputeerde Staten van Fries
land, een door dat college aangewezen
provinciale planologische werkcornmis
sie gehoord, indien het plan voorziet in
het geheel of voor het overgrote deel
buiten een gebied als onder b bedoeld
uitvoeren van het voorgenomen werk;
b nadat met het college als onder a
bedoeld vooroverleg heeft plaatsgevon
den en het college de bij de uitvoering
van het plan belanghebbende overheids
instanties en particuliere instellingen
heeft geraadpleegd, met een door Onze
minister van Economische Zaken inge
stelde of aangewezen interdepartemen
tale planologische werkcommissie,
indien het plan voorziet in het geheel of
voor het overgrote deel uitvoeren van
het voorgenomen werk binnen een
gebied:
l. dat op de in artikel 3, eerste lid.
bedoelde kaart als aandachtsgebied is
aangegeven:
2. dat door Onze voornoemde minister
als beschermd waterwingebied is aange
wezen.
2 De verplichting, bedoeld in het eerste
lid, geldt voor wat betreft plannen, die
betrekking hebben op een uitbreiding,
wijziging of verlegging als in artikel 20
bedoeld, uitsluitend indien Gedepu
teerde Staten van Friesland, gezien de
aard of omvang van de uitbreiding, wij
ziging of verlegging en gelet op de daar
aan verbonden aspecten van ruimtelijke
ordening, planologisch overleg ter zake
nodig oordelen en dat college binnen ten
hoogste drie weken na de dag van ont
vangst der in genoemd artikel bedoelde
mededeling de concessionarissen schrif
telijk van dat oordeel in kennis heeft
gesteld.
3 Indien het eerste lid, onder b, van
toepassing is, dragen Gedeputeerde Sta
ten van Friesland er zorg voor, dat de in
artikel 20 bedoelde mededeling met bij
behorende bescheiden, vergezeld van het
advies van dat college omtrent het des
betreffende plan en van de reacties van
de instanties en instellingen, welke zijn
geraadpleegd, binnen ten hoogste drie
maanden na de dag van ontvangst der
mededeling aan de in het eerste lid,

Verzendkosten
worden in rekening gebracht.

Ookverkrijgbaarbij
de boekhandel.
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onder b, van dit artikel bedoelde corn-
missie wordt voorgelegd.

Artikel 22
l indien het overleg, bedoeld in artikel
2!, eerste lid, niet binnen zes maanden
na de dag van verzending van de in arti
kel 20 bedoelde mededeling onderschei
denlijk na de dag van ontvangst van de
in artikel 21, tweede lid, bedoelde ken
nisgeving tot overeenstemming heeft
geleid, kunnen de concessionarissen het
desbetreffende plan ter beslissing voor-
leggen aan Onze ministers van Economi
sche Zaken en van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
2 Onze in het eerste lid bedoelde
ministers beslissen niet dan na achter
eenvolgens Gedeputeerde Staten van
Friesland en de Rijksplanologische
Commissie te hebben gehoord.

Artikel 23
1 Het is verboden met de uitvoering
van een plan, waarorntrent ingevolge
artikel 21, eerste lid, planologisch over
leg moet worden gepleegd, een aanvang
te maken voordat het overleg tot over
eenstemming heeft geleid dan wel, in
geval de concessionarissen gebruik heb
ben gemaakt van de procedure, bedoeld
in artikel 22, voordat de daarin bedoelde
beslissing onherroepelijk is geworden.
2 De uitvoering van zodanig plan dient
te geschieden met inachtnerning van het
geen bij het planologisch overleg is over
eengekomen dan wel van de in artikel 22
bedoelde beslissing.

Artikel 24
1 Binnen een waterwingebied als in
artikel 21, eerste lid, onder b, sub 2,
bedoeld moet het aantal boorlocaties en
de aanwezigheid van apparatuur en
installaties zoveel mogelijk worden
beperkt.
2 De in het eerste lid bedoelde werken
moeten met het oog op de veiligheid van
de drinkwaterwinning zover mogelijk
van drinkwaterwinningsmiddelen en
-bevloeiingen verwijderd blijven.
3 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van de voorgaande
leden, nadere voorschriften stellen.

Artikel 25
1 Bij een bonng binnen een waterwin
gebied als in artikel 21, eerste lid, onder
b, sub 2°, bedoeld moet zo spoedig
mogelijk, nadat zij is gevorderd tot
onder de diepste laag, waaruit drinkwa
ter wordt gewonnen, in het boorgat een
verbuizi ngsserie worden aangebracht,
welke van het maaiveld tot onder die
laag reikt: zowel deze buizenserie als de
daarna aan te brengen verankeringsserie
der verbuizing van het boorgat moeten
aan de buitenzijde tot aan het maaiveld
deugdelijk worden gecementeerd.
2 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste lid,
nadere voorschriften stellen.

,4rrikel 26
1 Binnen een waterwingebied als in
artikel 21, eerste lid, onder b, sub 2,
bedoeld moeten;
a alle toestellen. die olie of zout water
bevatten of verwerken, worden opgesteld
op voldoend sterke vloeistofdichte loe
ren, voorzien van een rand van zodanige
hoogte, of in een voldoend sterke vloei
stofdichte bak van zodanige inhoud, dat
de inhoud van die toestellen zonder
gevaar voor verontreiniging van het
omliggende terrein onder alle omstan
digheden kan worden geborgen:
b de leidingen voor transport van olie
of zout water zodanig worden gelegd of
ingericht, dat deze steeds op deugdelijke
wijze op het gevaar van lekkage kunnen
worden onderzocht en moeten voorts
andere zodanige voorzieningen worden
getroffen, dat gevaar voor verontreini
ging van de bodem wordt voorkomen.
een en ander in overleg met de directeur
van het Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne.
2 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste lid,

onder a, nadere voorschriften stellen.

Artikel 2’
Bij het uitvoeren van werken moet het
bestaande landschapsschoon zoveel
mogelijk worden ontzien;
zonodig moeten deze werken zoveel
mogelijk aan de natuur worden aange
past of gecamoufleerd.

Artikel 28
1 Bij het verlaten van een boring moet
de verbuizing van het boorgat worden
afgesneden op zodanige diepte als met
het oog op het alsdan te voorziene latere
gebruik van de oppervlakte ter plaatse
noodzakelijk is en moet het afgesneden
gedeelte van die verbuizing worden ver
wijderd.
2 De ten behoeve van de ontginning
gemaakte werken moeten, indien zij niet
meer in gebruik zijn, worden verwijderd,
voor zover zij niet in aanmerking komen
voor andere doeleinden in stand te blij
ven. Het terrein ter plaatse moet, indien
en voor zover de betrokken eigenaar
zulks verlangt, weder in een toestand
overeenkomstig het oorspronkelijke
gebruik worden gebracht.
3 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van het eerste lid,
nadere voorschriften stellen.
4 Onze minister van Economische
Zaken kan, op verzoek van de in het
tweede lid bedoelde eigenaar, een ter
mijn stellen, binnen welke aan het
tweede lid moet zijn voldaan.
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Artikel 29
1 De concessionarissen zijn verplicht
binnen een maand na 30 juni en 31
december van ieder jaar bij de directeur
van de Rijks Geologische Dienst en de
inspecteur-generaal der Mijnen een ver-
slag in te dienen omtrent de aard, plaats
en omvang van de door hen, in verband
met de opsporing en de ontginning van
de in artikel 1, eerste lid, bedoelde delf
stoffen, gedurende het afgelopen half3aar
binnen het concessieveld verrichte mijn-
bouwkundige onderzoekingen en andere
werkzaamheden.
2 Bij het voor het eerst bij de in het
eerste lid bedoelde directeur in te dienen
halfjaarlijkse verslag dienen te worden
overgelegd de resultaten van mijnbouw-
kundige onderzoekingen in het conces
sieveld, waarover de concessionarissen
beschikten op het tijdstip, waarop dit
besluit van kracht is geworden.
3 Bij het ingevolge het eerste lid bij de
daar bedoelde directeur in te dienen
halfjaarlijkse verslag moeten worden
overgelegd:
a de resultaten van de zowel aan de
oppervlakte als in boorgaten verrichte
geofysische, geochemische en andere
geologische opnamen en metingen;
b kaarten, waarop op de bij een
modem en goed geleid gas- of olie-ont
ginningsbedrijf algemeen gebruikelijke
wijze zijn aangegeven het gebied en de
ligging en geologische opbouw van de
formaties, waaruit de in artikel 1, eerste
lid, bedoelde delfstoffen worden ontgon
nen. alsmede de ligging der verrichte
boringen, tenzij die kaarten geen belang
rijke aanvulling of wijziging ten opzichte
van reeds eerder overgelegde kaarten
vertonen en naar de overgelegde kaarten
wordt verwezen.
4 De concessionarissen zijn verplicht
ten aanzien van elke door hen in het
concessieveld aangezette boring een
boorprofiel op te stellen en bij te houden
op de bij een modern en goed geleid
boorbedrijf algemeen gebruikelijke wijze.
Na beëindiging van een boring moeten
zo spoedig mogelijk een exemplaar van
het desbetreffende boorprofiel, alsmede
de uit de boring verkregen geologische
gegevens en de resultaten van fysische
en chemische metingen, verricht in het
boorgat of aan daaruit afkomstig materi
aal, voor zover niet vermeld op het boor
profiel, aan de in het eerste lid bedoelde
directeur worden overgelegd; indien een
boorprofiel gedurende de ontginning van
de in artikel 1, eerste lid, bedoelde delf
stoffen wijziging ondergaat, moet van
het gewijzigde boorprofiel zo spoedig
mogelijk een exemplaar aan die direc
teur worden overgelegd.
5 De concessionadssen zijn verplicht
van alle uit een boring in het concessie-
veld verkregen gesteente- en vloeistof-
monsters representatieve en geëtiket
teerde gedeelten gedurende een jaar te
bewaren; indien de in het eerste lid
bedoelde directeur daarom verzoekt
moet van die gedeelten, zomede van de
uit een boring in het concessieveld ver
kregen gasmonsters een voldoende hoe
veelheid materiaal, dat ten aanzien van
gesteentemonsters ongewassen moet zijn,
kosteloos aan hem worden toegezonden.
6 Binnen drie maanden na vervreem
ding van de mijn of het beëindigen van
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het verrichten van mijnbouwkundige
werkzaamheden in het concessieveld,
moeten de concessionarissen bij de
directeur van de Rijks Geologische
Dienst en de inspecteur-generaal der
Mijnen een volledig eindverslag indie
nen van de in dat veld verrichte mijn-
bouwkundige werkzaamheden. Aan
bedoelde directeur moeten bij het in te
dienen eindverslag worden overgelegd
de resultaten der zowel aan de opper
vlakte als in boorgaten verrichte geof.vsi
sche, geochemische en andere geologi
sche opnamen en metingen. Bij het eind
verslag kan zo nodig worden verwezen
naar eerder ter zake ingediende beschei
den.
7 Onze minister van Economische
Zaken kan, ter bevordering van een
goede uitvoering van de voorgaande
leden, nadere voorsch iften stellen.

Leiding der werkzaamheden

Artikel 30
1 Indien de concessionarissen niet bin
nen het grondgebied van Nederland zijn
gevestigd of niet zelfde ontginning lei
den, zijn zij verplicht een of meer perso
nen aan te wijzen, die hen in alle aange
legenheden, de concessie betreffende,
vertegenwoordigen en zijn belast met de
dagelijkse leiding van hun met gebruik
making van de concessie uitgeoefend
bedrijf.
2 Van een aanwijzing als in het eerste
lid bedoeld moet onverwijid mededeling
worden gedaan aan Onze minister van
Economische Zaken en aan de inspec
teur-generaal der Mijnen.
3 De in het eerste lid bedoelde verte
genwoordigers moeten in Nederland
kantoor houden en aldaar hun woon
plaats en vaste verblijf hebben. Dit geldt
eveneens voor de concessionarissen,
indien zij geen aanwijzing als in het eer
ste lid bedoeld hebben gedaan.

Financiële administratie

Artikel 31
1 De concessionarissen moeten van
hun in Nederland uitgeoefend bedrijf in
Nederland een financiële administratie
voeren, welke voldoet aan de eisen van
dat bedrijf en waaruit te allen tijde hun
financiële rechten en verplichtingen, als
mede de door hen ten aanzien van het
concessieveld en de in Nederland ten
behoeve van mijnbouwkundige onder
zoekingen gedane investeringen en uitga
ven kunnen worden gekend.
2 De concessionarissen zijn verplicht,
indien Onze minister van Economische
Zaken controle van de in het eerste lid
bedoelde financiële administratie nodig
oordeelt, de door hem aangewezen amb
tenaren, registeraccountants of andere
deskundigen daartoe in de gelegenheid
te stellen en bij zodanige controle alle
nodige medewerking te verlenen.
3 Ter staving van de juistheid en volle
digheid van de gevoerde financiële
administratie zijn de concessionarissen
voorts verplicht alle zodanige gegevens
te verschaffen als ter controle nodig zul
len blijken en aan de in het tweede lid
bedoelde personen tot dat doel inzage
van de boeken en bescheiden te verstrek
ken.

Regeringsvertegenwoordiger

Artikel 32
1 Onze minister van Economische
Zaken kan een regeringsvertegenwoordi
ger benoemen, die tot taak heeft toezicht
uit te oefenen op de naleving van dit
besluit.
2 De concessionarissen zijn verplicht
de regeringsvertegenwoordiger inzage te
verlenen van alle boeken, rapporten,
registers en andere bescheiden, het ont
ginningsbedrijf van de concessionarissen
betreffende, alsook toegang te verlenen
tot alle bij de concessionarissen in
gebruik zijnde kantoren en andere
gebouwen, zomede tot de ten behoeve
van de ontginning in gebruik zijnde ter
reinen.
3 De regeringsvertegenwoordiger moet
worden uitgenodigd tot het bijwonen
van en heeft toegang tot die vergaderin
gen van aandeelhouders en van commis
sarissen van de concessionarissen. waar
kwesties betreffende het verrichten van
mijnbouwkundige onderzoekingen en de
ontginning van de in artikel 1, eerste lid,
bedoelde delfstoffen in het concessieveld
worden behandeld.

Tijdsduur concessie

Artikel 33
De concessie geldt, te rekenen vanaf de

dag van haar van krachtwording, voor
een periode van 35 jaar.

Slotbepalingen

Artikel 34
De concessionarissen zijn verplicht hun
aandeel te betalen in de kosten, vereist
voor de opmaking van een algemene
kaart der mijnen in Nederland. Dit aan
deel wordt berekend in verhouding tot
de uitgestrektheid van het concessieveld.

Artikel 35
1 Ontginning van de mijn anders dan
voor rekening van de concessionarissen
en de in artikel 14 vermelde vennoot
schap is alleen geoorloofd met toestem
ming van Onze minister van Economi
sche Zaken. Aan zodanige toestemming
kunnen voorschriften worden verbon
den.
2 In geval van liquidatie van de con
cessionarissen of van een van hen
behoeft de toewijzing van de concessie
de goedkeuring van Onze minister van
Economische Zaken.

Artikel 36
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de dag na die van de dagtekening
van de Staatscourant, waarin het wordt
geplaatst.
Onze minister van Economische Zaken
is belast met de uitvoering van dit
besluit, dat in de Staatscourant zal wor
den geplaatst

Tavarnelle, 10 juli 1989.
BeatrLt
De ,ninister van Economische Zaken,
R. W de Korte.

Laatste sstJztgtng hij cle Wet san 30juni 988 (Sib.

327).
Laatste wijziging hij de Wet San 30juni 980 )Sth.

327).
Laatste is ijzinine hij de Wet van 30juni 1988 (Sth

3271
La.itsie isijziging hij koninklijk besluit van 27

februari 955 ISib. 54).

Tegen dit besluit kan binnen 30 dagen
na de dag waarop liet is verzonden
beroep worden ingesteld bij de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State,
Binnenhof 1, 2513 AA ‘s-Gravenhage.
Het beroep dient te zijn gemotiveerd en
moet in tweevoud bij genoemde afdeling
worden ingediend.
Van de kaart bedoeld in artikel 3 van
het besluit kan desgevraagd inzage wor
den verkregen bij de griffier van de pro
vincie Friesland.

Toelichting

1 Inleiding
De besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid Elf Petro
land B.V., voorheen Petroland BV.,
Cofraland BV., Corexland BV. en
Eurafrep Nederland B.V., verder te
noemen Elf Petroland c.s., zijn de
houdsters van de bij beschikking van
de minister van Economische Zaken
van 17 januari 1979, nr. 379/111/
2/EM, Stcrt. 17 verleende en op 29
september 1979. Stcrt. 215 van kracht
geworden, nadien nog êénmaal gewij
zigde boorvergunning ‘Gorredijk’.
De vergunning strekt tot het verrichten
van boringen, waarmede wordt beoogd
het aantonen van de aanwezigheid van
aardolie en aardgas. Zij heeft betrek
king op een gebied Ier grootte van
ongeveer 71 000 hectaren, geheel gele
gen in de provincie Friesland.
Het gebied van de onderhavige boor
vergunning wordt in het westen
begrensd door de boorvergunning
Zuid-Friesland II’ van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij BV. c.s., de
noordwestelijke respectievelijk noord
oostelijke grens sluit aan op de zuide
lijke grens van de bij koninklijk besluit
van 17 februari l969, nr. 30 (Stcrt. 46)
verleende en nadien enkele malen
gewijzigde concessie ‘Akkrum van
‘Chevron USA [nc. es.’ alsmede de
zuidelijke grens van de aan Cluff Oil
plc. c.s. verleende boorvergunning
Donkerbroek’ en het gebied van de op
9 maart 1988 teruggegeven boorvergun
ning ‘Haulerwijk’ van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij BV.
De onderhavige aanvraag om concessie
voor de ontginning van aardgas en
aardolie is ingediend nadat de borin
gen ‘Weststellingwerf 1’. ‘Oldelamer t’
en ‘Noordwolde 1’ succesvol bleken te
zijn en gas in een economisch winbare
hoeveelheid aangetoond hadden.
Deze aanvraag heeft betrekking op
exact hetzelfde gebied als waarvoor de
boorvergunning ‘Gorredijk’ werd afge
geven.

Bezwarenprocedure
De aanvraag om concessie, door Gede
puteerde Staten van Friesland op 19
december 1985 ontvangen, is door de
zorg van dit college op 24 december
1985 — derhalve met inachtneming van
de termijn, bedoeld in artikel 22 van de
Wet van 21 april 18l0 (Bulletin des
Lois nr. 285), verder te noemen de
Mijnwet 1810 — openbaar gemaakt. De
openbaarmaking is conform hetgeen
bepaald is in artikel 23 van de Mijnwet
l810 geschied.
Ingevolge artikel 26 van de Mijnwet
1810 was het mogelijk om tot op de
laatste dag van de vierde maand na die
van de openbaarmaking der aanvraag
bij het provinciaal bestuur bezwaren en
eventuele concurrerende aanvragen in
te dienen.
Na verloop van evenbedoelde termijn
bestond op grond van artikel 28 van de
Mijnwet 1810 voor een ieder de gele
genheid om bij de minister van Econo
mische Zaken of — in laatste instantie —

bij de Raad van State verzet aan te
tekenen. Deze mogelijkheid is bij Wet
van 30juni1988 tot wijziging van de
Mijnwet 1903 en de Wet van 21 april
1810 (Bulletin des Lois 285) komen te
vervallen,
Over de consequenties van bovenge
noemde wetswijziging voor de onder
havige concessie volgt hierna meer.
Tegen de onderhavige concessie-aan
vraag zijn vier bezwaarschriften inge
diend, te weten door het Waterschap
‘Het Koningsdiep’, het Waterschap ‘De
Stellingwerven’, alsmede door de
gemeente Ooststellingwerf en de pro
vincie Drenthe.
De ingebrachte bezwaren komen in het
kort op het volgende neer.
— Er dienen voldoende waarborgen
geschapen te worden dat alle aanspra
kelijkheid voor eventuele schade door
bodemdaling ten gevolge van de olie-
en of gaswinning binnen het aange
vraagde gebied bij de concessiehouder
berust:
— het potentiële nationaal park Diever
Appelscha dient gevrijwaard te worden
van met de winning verband houdende
locaties. behanclelingsinstallaties. buis-
leidingen en toegangswegen.
— de in het bestemmingsplan van de
gemeente Ooststellingwerf als ‘Natuur-
monument’ en ‘Natuurgebied’ aange
duide gebieden alsmede een zone van
500 meter rondom deze gebieden die
nen als ‘van boorwerken te vrijwaren’
te worden aangeduid.
— ter zake van de bescherming van de
kwaliteit van het oppervlaktewater die
nen in de concessie de nodige voor
waarden te worden gesteld.
— aangetoond dient te worden dat con
cessieverlening uit een oogpunt van
energievoorziening absoluut noodzake
lijk is.
Ten aanzien van deze bezwaren zij het
volgende opgemerkt.
Met betrekking tot de aansprakelijk
heid voor schade ten gevolge van ont
trekking aan de ondergrond van delf
stoffen zij opgemerkt dat de concessio
naris voor eventuele schade als direct
gevolg van de winning van delfstoffen
waarvoor hem concessie is verleend
aansprakelijk is. Dit betreft een uit de
desbetreffende bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek voortvloeiende aan
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad,
waarover in de concessie geen bepalin
gen behoeven te worden opgenomen.
Daarnaast is in de concessie een bepa
ling opgenomen op grond waarvan de
minister van Economische Zaken. inge
val er met de ontginning verband hou
dende bodemdaling optreedt in zoda
nige mate, dat met betrekking tot de
oppervlakte een ongewenste situatie
dreigt te ontstaan, maatregelen kan
voorschrijven tot het zoveel mogelijk
beperken van de bodemdaling of het
zoveel mogelijk voorkomen van de
nadelige gevolgen daarvan voor de
oppervlakte. Voorts is in de concessie-
voorwaarden een bepaling opgenomen
dat voor de aanvang en gedurende de
ontginning van de delfstoffen, zo vaak
als de minister van Economische
Zaken dit nodig oordeelt waterpassin
gen en lengtemetingen dienen te wor
den verricht, zodat op basis van de
resultaten van deze metingen eventuele
nadere maatregelen kunnen worden
getroffen.
De bodemdaling welke in het aange
vraagde gebied verwacht wordt
bedraagt hooguit enkele centimeters na
beëindiging van de winning. Voor wat
betreft de ingebrachte bezwaren welke
in feite neerkomen op de vrees voor
aantasting vanuit een oogpunt van
natuur- en landschapsbehoud zeer
waardevolle gebieden zij het volgende
opgemerkt.
De commissie van advies inzake van
boorwerken te vrijwaren kwetsbare
gebieden heeft desgevraagd op 23 april
f987 advies aangaande de onderhavige
concessie-aanvraag uitgebracht.

Deze advisering heeft ertoe geleid dat
een aantal gebieden in het aange
vraagde gebied zijn voorgedragen voor
vrijwaring. een aantal als ‘aandachtsge
bied’ en de rest als zogenaamd ‘overig
gebied’. Daarbij heeft de ‘status’ van
de verschillende gebieden een belang-
rijke rol gespeeld. -

Bedacht dient te worden dat de status
‘aandachtsgebied’ met zich mee brengt,
dat de concessiehouder over plannen
met betrekking tot boringen in die
gebieden overleg dient te voeren met
de door de minister van Economische
Zaken ingestelde Planologische Werk-
commissie waar een afweging van de
belangen van planologie en milieu kan
leiden tot aanvullende specifiek op de
locatie toegesneden voorschriften. Er is
dan ook geen aanleiding voor de vrees
voor een ontoelaatbare mate van aan
tasting van de in het aangevraagde
gebied aanwezige uit een oogpunt van
natuur- en landschapsbehoud. waarde
volle gebieden.
Ten aanzien van de vrees voor veront
reiniging van het oppervlaktewater kan
worden opgemerkt, dat door het opne
men van een bepaling dienaangaande
in de concessie in de bescherming van
dit belang is voorzien.
Tenslotte zij ten aanzien van het met
concessieverlening gemoeide belang uit
een oogpunt van energievoorziening
het volgende opgemerkt.
Een van de hoofddoelstellingen van
het nationale energiebeleid is het maxi
maal benutten van de eigen olie- en
gasvoorraden ter vergroting van de
zekerheid van voorziening. Daarin past
het ontwikkelen van de kleinere zoge
naamde marginale velden.
Daarnaast vormen de balansfunctie en
de strategische functie van het Slochte
renveld welke zoveel en zolang moge
lijk vervuld moeten worden een reden
te meer om tot een snelle ontwikkeling
van de marginale velden te geraken.
Verwezen zij verder naar de inhoud
van de op 13 maart 1989 aan de Voor
zitter van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal toegezonden nota betref
fende ‘enkele hoofdlijnen van het ener
giebeleid nader bezien’ (TK. 1988,’89.
21061, nrs. 1 en 2).

Adviezen
Ingevolge artikel 27 van de Mijnwet
1810 adviseert de inspecteur-generaal
der Mijnen het provinciaal bestuur
omtrent een ingediende concessie-
aanvraag.
Het advies aangaande de concessie-
aanvraag ‘Gorredijk’ is binnen de daar
voor bij artikel 2 van het Koninklijk
besluit van 11 februari 1827. nr. 188.
gestelde termijn en met inachtneming
van het in artikel 3 van voornoemd
besluit gestelde aan het College van
Gedeputeerde Staten van Friesland uit
gebracht.
De inspecteur-generaal der Mijnen
constateert dat de behandelingsproce
dure van de concessie-aanvraag bij de
provincie in lijn met de wettelijke voor
schriften heeft plaatsgevonden. Binnen
de daarvoor bepaalde termijn van vier
maanden na de maand waarin de con
cessie-aanvraag is bekendgemaakt zijn
geen aanvragen in concurrentie inge
diend, doch wel vier bezwaarschriften
afkomstig van het Waterschap ‘Het
Koningsdiep’, het Waterschap ‘De Stel
lingwerven’, de gemeente Ooststelling
werf en de provincie Drenthe.
ln het voorgaande is op deze bewaren
reeds ingegaan.

Geologie
Binnen het door Elf Petroland c.s. in
concessie gevraagde gebied worden 3
structurele trends onderscheiden name
lijk in het zuiden rond de boringen
Oldelamer-l en ‘sVeststellingwerf’-l, in
het centrale deel de strook tussen de
boringen Oppenhuizen-1. Heeren
veen-l en Weststellingwerf-l en in het
noorden de strook tussen de boringen
Oppenhuizen-f en Gorredijk-l.
In het zuidelijke en centrale deel is gas
aangetroffen terwijl er indicaties zijn
voor de aanwezigheid van gas in het
noorden van het aangevraagde gebied.
In het oostelijke deel van het aange
vraagde gebied zijn tot nu toe nog geen

exploratieboringen gezet. De resultaten
van seismische verkenningen duiden
wel op het daar aanwezig zijn van
enkele potentiële gasvoorkomens. De
inspecteur-generaal der Mijnen acht
aanvullende boringen noodzakelijk om
meer zekerheid te verkrijgen omtrent
de voorkomens in het noordelijke en
oostelijke deel van het in concessie
gevraagde gebied. Met betrekking tot
de na verlening te verwachten ontgin
ningswerken zij het volgende opge
merkt.
Het ontwikkelingsplan voorziet in eer-
ste instantie in de ontwikkeling van de
aangetoonde gasvoorkomens. te weten
Weststellingwerf. Oldelamer en Noord-
wolde. Op de putlokaties zal het gas
worden gedroogd en worden afgevoerd
door middel van pijpleidingen naar de
reeds bestaande centrale gasbehande
lingsinstallatie in Garijp welke is gele-
gen binnen het gebied van de in 1969
aan Elf Petroland BV. verleende con-
cessie ‘Leeuwarden’.
Het aangetoonde gas van de horing
Weststellingwerf is zwavelwaterstof
houdend. De zwavelwaterstof dient
door middel van een wassvsteem ver
wijderd te worden.

Advies van Gedeputeerde Staten van
Friesland
Overeenkomstig het bepaalde in artikel
27 van de Mijnwet 1810 hebben Gede
puteerde Staten binnen de daarvoor hij
artikel 6 van het Koninklijk besluit van
II februari 1827 gestelde termijn hun
advies uitgebracht.
Het college bevestigt, dat binnen de
daarvoor gestelde termijn vier bezwaar
schriften zijn ingediend.
Het college deelt mee geen bezwaren te
hebben tegen verlening van de
gevraagde concessie. Het adviseert mij
te bevorderen dat de voorwaarden
welke aan de te verlenen concessie ver
bonden worden identiek zijn aan die
welke opgenomen zijn in de aan Elf
Petroland verleende concessie
‘Oosterend’.
Het college vraagt speciale aandacht
voor de problematiek van de bodemda
ling en pleit voor een in de te verlenen
concessie op te nemen schaderegeling.
Voorts stelt het college voor nog een
bepaling in de concessie op te nemen
welke betrekking heeft op het in van
boonverken te vrijwaren gebieden leg
gen of verleggen van een pijpleiding
voor het transport van aan de diepe
ondergrond onttrokken delfstoffen dan
wel andere stoffen ten dienste van of
verband houdende met de opsporing of
ontginning van de delfstoffen.
Tenslotte wijst het college nog enkele
gebieden aan welke naar zijn mening
van zodanige kwaliteit zijn dat daaraan
de kwalificatie aandachtsgebied dient
te worden gegeven.
Ten aanzien van de ingebrachte bezwa
ren merkt het college op dat over de
verwachte hodemdaling vôôr de con
cessieverlening een zo groot mogelijke
duidelijkheid dient te bestaan.
De voordracht van de gemeente Oost
stellingwerl om een zone van 500 meter
rondom eveneens te vrijwaren gebieden
met bestemming Natuurmonument’ en
‘Natuurgebied’ te vrijwaren wordt door
het college niet overgenomen.
Aan het verzoek van het Provinciaal -

Bestuur van Drenthe om een gebied
san een kilometer rond het potentiële
nationale park ‘Drents-Friese Woud’
als aandachtsgebied aan te merken
dient tenslotte naar de mening van het
college tegemoet te worden gekomen.

De Rijks Geologische Dienst (RGD)
De directeur van de RGD heeft op
mijn verzoek advies omtrent de onder
havige concessie-aans raag uitgebracht.
Het advies bevat een omschrijving van
de door Elf Petroland verrichte explo
ratie inspanningen, de onderkende geo
logische situatie binnen het aange
vraagde gebied. de berekening van de
gasreserves in het aangetoonde gebied,
de prospectiviteit van het aangevraagde
gebied waar nog geen exploratieborin
gen zijn verricht en de begrenzing van
het gebied waarvoor concessie wordt
gevraagd.
Ten aanzien van de drie aangetoonde

Verlening aardgas- en olie-
concessie ‘Gorredijk’ Mauretanië

Deel 5/1985 in de serie Landendocumentatie

van hot Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Veezendkosten

Specifieke problemen van één van de armste

ookvei*rijgbaar bij landen, gelegen midden in de Sahel.

de boekhandel.
Koninklijk Instituut voor de Tropen
ISBN9O 12051886

urrosvasij f16,50



Staatscouraift 145

gasreservoirs Noordwolde 1, Oldela
mer 1 en Weststellingwerf 1 worden de
winbare reserves door de RGD geschat
op te zamen ongeveer 3 miljard m3, bij
een temperatuur van l5C en 1,01325
bar.
Naast het door boringen verkende
gebied zijn ndg 14 prospectieve struc
turen te onderscheiden. De RGD merkt
op dat de structuren in het algemeen
klein tot zeer klein zijn.
Een positieve schatting van de gasre
serve in de voornaamste prospectieve
structuren komt uit op een hoeveelheid
van 5.8 miljard m3.
Aangaande de begrenzing van het aan
gevraagde gebied wordt opgemerkt dat
Elf Petroland het midden en zuiden
door middel van boringen heeft geëx
ploreerd. Met de resultaten van deze
exploralie inspanning, gecombineerd
met de uitkomsten van omringende
gebieden, konden een zuidelijke, een
middelste en een noordelijke prospec
tieve trend onderscheiden worden.
Alhoewel Elf Petroland in het noorden
geen gas heeft aangetoond bestaat er
wel een geologische samenhang met de
middelste en zuidelijke trend en ligt
het in de rede de concessie zich ook te
laten uitstrekken over het noordelijke
deel. De RGD constateert dat Elf
Petroland in het oostelijke deel van het
aangevraagde gebied geen exploratie
boringen heeft gezet, waardoor in dat
deel geen aantoning heeft plaatsgehad
en adviseert het oostelijke deel van het
in concessie gevraagde gebied geen
deel te laten uitmaken van de eventueel
te verlenen concessie.

Commissie van advies inzake van hoor-
werken te vrijwaren kwetsbare gebieden
(Commissie Boorwerken)
1-let advies van deze interdepartemen
tale commissie bevat een afweging van
de belangen van natuur- en land
schapsbehoud alsmede de bescherming
van andere in het geding zijnde belan
gen.
Deze afweging heeft ertoe geleid dat
een aantal verspreid liggende gebieden
zijn voorgedragen als van boorwerken
te vrijwaren en weer andere gebiedsde
len als ‘aandachtsgebied’.
De commissie gaat er daarbij van uit
dat met betrekking tot plannen voor de
aanleg van boorlokaties en de oprich
ting van met de opsporing en winning
verband houdende installaties binnen
aandachtsgebieden in de concessie de
verplichting zat worden opgenomen tot
het voeren van overleg met een door de
minister van Economische Zaken inge
stelde Planologische Werkcommissie
(PWC).
De commissie is van mening dat voor
vrijwaring van boringen en boven-
grondse installaties in aanmerking
komen gebieden die voldoen aan de
volgende criteria:
— het gebied vertegenwoordigt één of
meer zeldzame of zeldzaam wordende
milieutypen, dan wel herbergt zeld
zame dier- en/of plantensoorten of
levensgemeenschappen, waarvan de
laatstgenoemden onder meer door hun
plaatsgebondenheid veelal moeilijk of
in het geheel niet vervangbaar zijn;
— het gebied bezit een bodemgesteld
heid of oppervlaktereliëf van grote
geo(rorfo)logische of bodemkundige
waarde;
— het gebied is uit archeologisch of
historisch-geografisch oogpunt van
grote waarde:
— het gebied bezit door een combinatie
van onderling verweven kwaliteiten
van natuurwetenschappelijke en cul
tuurhistorische aard, alsmede door een
karakteristiek beeld en niet verstoorde
samenhang een grote landschappelijke
waarde.
De commissie heeft bij haar afweging
betrokken de door het Provinciaal
Bestuur van Friesland ter vrijwaring
voorgedragen gebieden alsmede de
aanbevelingen ter zake van de zijde
van het ministerie van Landbouw en
Visserij. De door dit ministerie voorge
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dragen gebieden beslaan in detail ver
geleken een iets grotere oppervlakte
dan door de provincie Friesland is
voorgesteld.
De commissie heeft de hierboven ver
melde voordrachten getoetst aan eer
dergenoemde criteria en daarbij tevens
in de beschouwing meegenomen het in
1978 ter zake van de aangevraagde
boorvergunning ‘Gorredijk’ uitge
brachte advies.
Deze toetsing heeft ertoe geleid dat de
commissie heeft besloten alle voorge
dragen kwetsbare gebieden te vrijwaren
en de voorgedragen gebieden die een
meer dan gebruikelijke zorg vergen, als
‘aandachtsgebied’ aan te wijzen.
Het advies van de commissie vindt zijn
weerslag in de bij het besluit gehechte
kaart alsmede in de artikelen 3. eerste
lid, en 21, eerste lid, onder b. sub l
van dat besluit.

Rijks Pbnologische Commissie (RPC)
Over de onderhavige concessie-aan
vraag zijn de belangrijkste ministeries,
welke zitting hebben in de RPC, gecon
sulteerd.
De concessie-aanvraag benevens de ter
zake uitgebrachte adviezen van de
inspecteur-generaal der Mijnen, het
Provinciaal Bestuur van Friesland als
mede de Commissie van Advies inzake
van boorwerken te vrijwaren kwetsbare
gebieden zijn in de RPC aan de orde
geweest.
De RPC komt na bespreking van de
hiervoor genoemde adviezen tot de
slotsom dat indien het advies van de
Commissie Boorwerken wordt gevolgd.
voldoende wordt tegemoet gekomen
aan de belangen van natuur en land
schap. Tevens is de RPC van mening
dat met het advies van de Commissie
Boorwerken ook in voldoende mate
aan de bezwaarschriften van de
gemeente Ooststellingwerf en de pro
vincie Drenthe wordt tegemoet geko
men.
Zij gaat er daarbij vanuit dat conform
de huidige planologische overlegrege
ling PWC-overleg verplicht wordt
gesteld in geval van voorgenomen
boor- of produktiewerkzaamheden in
aandachts- of waterwingebieden. Naar
het oordeel van de RPC biedt het over
leg in en met de PWC voldoende waar
borgen voor de bescherming van deze
gebieden.
De RPC deelt het standpunt van de
provincie Friesland dat de van hoor-
werken te vrijwaren gebieden ook
zoveel als mogelijk van pijpleidingen
gevrijwaard dienen te blijven.
Hierover zij het volgende opgemerkt.
De op basis van een concessie of hoor-
vergunning aan te leggen leidingen
worden voor zover zij van nationaal
belang zijn of in een aandachts- c.q.
drinkwatergebied geprojecteerd zijn in
de Planologische Werk Commissie
behandeld. In de Planologische Werk
Commissie vindt een afweging plaats
van alle bij de aanleg van pijpleidingen
betrokken belangen.
Als leidraad daarvoor moge dienen de
definitie uit het Structuurschema Buis-
leidingen aangaande de op rijksniveau
te behandelen onderwerpen (PKB
paragraaf 4.2, 4.5 en 4.9).
In overige gevallen zal de afweging met
betrekking tot aan te leggen leidingen
op provinciaal niveau dienen plaats te
vinden, tenzij de betreffende leidingen
in aandachtsgebied of drinkwaterge
bied zijn geprojecteerd. Er mag van
uitgegaan worden dat eveneens op pro
vinciaal niveau een evenwichtige afwe
ging van de diverse daarbij betrokken
belangen plaatsvindt.
Tenslotte is de RPC dit in tegenstelling
tot het Provinciaal Bestuur van Fries
land van mening dat gelet op de rela
tief geringe omvang van de aange
toonde reserves, de inhoud van het
advies van de inspecteur-generaal der
Mijnen inzake bodemdaling en de aan
sprakelijkheid van de eventueel daaruit
voortvloeiende schade, dat deze aan
sprakelijkheid niet meer regeling
behoeft dan nu reeds — op grond van
het civiele recht — bestaat en dat der
halve in de concessie ‘Gorredijk’ geen
bepaling met betrekking tot het instel
len van een garantiefonds behoeft te
worden opgenomen.
Gelet op het voorgaande komt de RPC
tot de conclusie dat er vanuit het oog
punt van ruimtelijke ordening geen
bezwaren bestaan tegen verlening van
de door Elf Petroland B.V. gevraagde
concessie.
Onder toezending van het RPC-advies
heeft de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
mij laten weten zich met het advies te
kunnen verenigen.
Mijn overige ambtgenoten, die in ver
band met de onder hen ressorterende
belangen zijn geraadpleegd, hebben
zich daarbij aangesloten.

Mijnraad
De Mijnraad kan zich verenigen met
het advies van de Rijks Geologische
Dienst om het oostelijk deel van het in
concessie gevraagde gebied, dat in het
advies van de RGD nader wordt aan
geduid, niet voor concessieverlening in
aanmerking te doen komen.
Wel geeft de Raad mij in overweging
om Elf Petroland c.s. de mogelijkheid
voor te leggen alsnog nader onderzoek
in het oostelijk deel te verrichten. In
dat geval zou de behandeling van de
concessie-aanvraag kunnen worden
opgeschort.
Voorts vraagt de Raad aandacht voor
het volgende.
Gelet op de Wet van 30juni1988 tot
wijziging van de Mijnwet 1903 en de
Wet van 21 april 1810 (Stb. 1988. 327)
moet het tijdvhk waarvoor concessie
wordt verleend nader worden bepaald:
De concessie-aanvraag ‘Gorredijk’
welke dateert van een tijdstip geruime
tijd ‘öér de inwerkingtreding van voor-
noemde wetswijziging, is, nu in de Wet
van 30juni1988, 327. geen overgangs
recht ter zake is opgenomen. de eerste
waarvoor dit nieuwe regime zal gelden.
De Raad stelt voor dat de minister van
Economische Zaken met Elf Petroland
in overleg treedt ten einde gezamenlijk
een passende termijn te bepalen.
Belangrijke factoren bij de vaststelling
van de tijdsduur acht hij de tijd die de
concessionaris nodig acht om tot een
goede ontginning van de concessie te
komen, de geschatte hoeveelheid aan
wezige delfstof, de bereikbaarheid, de
aard van 4e delfstof, het ingediende
winningsplan.
Voor het overige ziet de Mijnraad geen
aanleiding over de uitgebrachte advie
zen opmerkingen te maken.
In lijn met het advies van de Mijnraad
heb ik Elf Petroland BV. verzocht mij
een voorstel te doen ten aanzien van de
tijdsduur van de aan haar te verlenen
concessie. Tevens heb ik Elf Petroland
verzocht mij te informeren over haar
eventuele exploratieplannen voor het
oostelijk deel van het in concessie
gevraagde gebied.
Elf Petroland B.V. heeft mij een ont
wikkelingsplan voorgelegd waar ik mij
mee kan verenigen. De met de uitvoe
ring van dit plan gemoeide tijd wordt

door de maatschappij op ongeveer 37
jaar geschat.
Met inachtneming van het hierboven
gestelde kan ik met de voorgestelde
tijdsduur van de concessie instemmen.
Ten aanzien van de begrenzing van het
in vergunning gevraagde gebied zij
opgemerkt dat ik — tegen de achter
grond van de ter zake uitgebrachte
adviezen van de Rijks Geologische
Dienst en de Mijnraad — besloten heb
niet tot concessieverlening over te gaan
voor zover de aanvraag van Elf Petro
land B.V. het oostelijk deel daarvan
betreft.

Concessievoorwaarden
De bij dit besluit gestelde voorwaarden
komen materieel overeen met de voor
waarden zoals deze aan in de laatste
tijd verleende concessies zijn verbon
den. Ik meen dan ook dat met onder
staande summiere toelichting op enkele
artikelen kan worden volstaan.

Financiële voorwaarden
De voorwaarden inzake de financiële
verplichtingen van de concessionaris
sen zijn opgenomen in de artikelen 4, 5
en 6 van de akte van concessie, als
mede de bij de akte van concessie
behorende ontwerpovereenkomst.
De Staatsdeelneming in de ontginning
wordt geregeld bij artikel 14 der akte.
De bepalingen inzake de jaarlijks aan
de Staat verschuldigde cijns en
winstaandeel, welke in de ontwerp-
overeenkomst zijn uitgewerkt, komen
in materieel opzicht overeen met de
voorwaarden, zoals die krachtens het
Koninklijk besluit van 6 februari 1976
(Stb. 102) worden verbonden aan win
ningsvergunningen voor blokken of
blokdelen van het continentaal plat,
waarvoor na het van kracht worden
van dat besluit een opsporingsvergun
ning is verleend.

Dit geldt evenzeer met betrekking tot
de voorwaarde inzake Staatsdeelne
ming. In tegenstelling tot de voor het
continentaal plat geldende regeling
wordt niet voorzien in een éénmalige
uitkering aan de Staat, berekend naar
de oppervlakte van het concessieveld —

de zogenaamde bonus .- om hierna ver
melde redenen.
Artikel 4 Van het heffen van een
bonus als vorenhedoeld is afgezien op
grond van de overweging, dat de con
cessionarissen ingevolge artikel 6 van
de akte van concessie reeds een uitke
ring aan de onderscheiden eigenaren
van binnen het concessieveld gelegen
grond verschuldigd zijn. zomede inge
volge artikel 5 der akte een lokatiever
goeding aan elk der gemeenten. binnen
het grondgebied waarvan een terrein
met faciliteiten ten behoeve van de ont
ginning in gebruik is genomen.
Wat betreft het jaarlijkse oppervlakte-
recht, verschuldigd ingevolge het eerste
lid, onder a, van het onderhavige arti
kel juncto artikel 2, eerste lid, van de
bij de akte van concessie behorende
ontwerp-overeenkomst, zou het in
beginsel niet redelijk zijn dit eveneens
te heffen over de van boorwerken
gevrijwaarde kwetsbare gebieden. Niet
temin is om praktische redenen voor
zien in een uitkering over de t,ehele
oppervlakte van het concessieveld,
doch is het bedrag voor de berekening
van de uitkering afgestemd op de ver
houding tussen de omvang van het niet
van boorwerken gevrijwaarde gebied
en die van het gehele concessieveld.
Artikel 5 Zoals gebruikelijk is ook in
deze akte van concessie een regeling
inzake lokatievergoedingen aan de
gemeente opgenomen, binnen wier
grondgebied met de ontginning van de
in deze akte bedoelde delfstoffen ver
band houdende putten, bovengrondse
installaties en terreinen worden opge
richt, uitgebreid, dan wel aangelegd.
Artikel 6 Bij het eerste lid van dit arti
kel zij volledigheidshalve opgemerkt,
dat ingevolge artikel 6 onderscheiden-
lijk artikel 42 van de Mijnwet 1810 de
akte van concessie de rechten van de
grondeigenaren op de opbrengst van
de in concessie gegeven mijn regelt en
wel tot een bedrag als in die akte vast
gesteld. Het bedrag van zowel de uitke

ring ineens als de jaarlijkse uitkering is
gelijk aan het bij de tot dusverre voor
ons land verleende bitumina-concessies
aan grondeigenaren toegekende recht.
Artikel 14 Overeenkomstig de hoger-
bedoelde regeling, geldende voor het
continentaal plat, voorziet dit artikel in
staatsdeelneming via Energie Beheer
Nederland B.V., voorheen DSM-Aard
gas BV. in de ontginning van zowel
aardgas als aardolie. Het deelnemings
percentage van 50% is gelijk aan dat,
wat voor het continentaal plat geldt.

Bescherming natuurwetenschappelijke,
landschappelijke en milieu-hygienische
waarden
Wat de voorwaarden in het kader van
deze bescherming aangaat moge wor
den verwezen naar de op het voorko
men van verstoringen en verontreini
gingen gerichte artikelen 3, 16, 18, 19
en 27, naar de specifiek op de veilig
heid van de drinkwaterwinning
gerichte artikelen 24, 25 en 26 en naar
de op de planologische in- c.q. aanpas
sing der werken gerichte artikelen 20 —

23 van het hierbij toegelichte besluit.
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt,
dat de tekst van genoemde artikelen,
althans in materiële zin, in overeen
stemming is met die der overeenkom
stige voorwaarden in andere bitumina
concessies.
Artikel 3 Dit artikel houdt de meest
vergaande bescherming uit een oog
punt van natuur- en landschapsbehoud
in. Immers, binnen de desbetreffende
kwetsbare gebieden mogen geen borin
gen worden verricht of bovengrondse
installaties worden gevestigd. Deze
vrijwaring houdt echter niet in, dat het
bij de concessie verleende ontginnings
recht zich niet tevens zou uitstrekken
tot een koolwaterstofvoorkomen, voor
zover onder een kwetsbaar gebied aan
wezig. In zodanig geval kan het delf

stofvoorkomen, indien mogelijk met
toepassing van de methode van het
schuin gericht of wel gedevieerd boren,
van buiten het kwetsbare gebied wor
den aangeboord en gedraineerd. Is
zulks om technische redenen niet
mogelijk dan komt toepassing van het
onderhavige artikel, tweede lid, onder
a of b, in beeld. Een dergelijke toepas
sing zal uiteraard niet plaatsvinden dan
nadat een uitvoerige afweging der
daarbij betrokken belangen heeft
plaatsgehad. Daarbij komt nog dat de
eventuele toepassing van met name
genoemd lid, onder b, onverlet laat de
verplichting tot planologisch overleg
als bedoeld in artikel 21 van de akte
van concessie.
Artikel 18 Nog afgezien van de moge-
lijkheid om in het kader van het hierna
uitvoerig ter sprake komend plariolo
gisch overleg additionele voorwaarden
overeen te komen of — zo het overleg
niet binnen redelijke tijd tot overeen-
stemming leidt — te stellen, biedt dit
artikel in samenhang met hoofdstuk
xx van het Mijnreglement 1964 (Stb.
538) voldoende waarborgen ter voorko
ming van verontreinigingen. Ingevolge
dat hoofdstuk artikel 336, eerste lid) is
in het kader van het voorkomen van
gevaar, schade of hinder door bij mij-
nen behorende bovengronds gelegen
inrichtingen voor het oprichten, in wer
king hebben, uitbreiden dan wel wijzi
gen van dergelijke inrichtingen vergun
ning vereist. Bij de totstandkoming van
zodanige vergunning zijn met name het
bestuur van de gemeente, binnen het
grondgebied waarvan de inrichting
geheel of in hoofdzaak zal worden
opgericht of is gelegen, en de regionale
inspecteur van de volksgezondheid,
belast met het toezicht op de hygiëne
van het milieu, betrokken, terwijl op
die totstandkoming de ter zake rele
vante voorschriften van de Wet alge
mene bepalingen milieuhygiëne (Stb.
1981, 1) van overeenkomstige toepas
sing zijn. Dit laatste houdt in tervisie
legging van en openbare inspraak op
zowel de vergunningsaanvraag als ont
werp-beschikking, alsmede de moge
lijkheid van beroep tegen de definitieve
beschikking.
.4rtikel 20 De gewijzigde opzet van
het planologisch overleg welke voor
het eerst zijn weerslag heeft gevonden
in de tekst van de bij koninklijk besluit
van 23 maart 1985, nr. 100 verleende
concessie ‘Oosterend’ is ook in de
onderhavige akte van concessie opge
nomen.
Artikel 2] Het tweede lid van het
onderhavige artikel beoogt aan te
geven dat niet aan elke uitbreiding,
wijziging of verlegging zodanige ruim
telijke consequenties verbonden zullen
zijn, dat planologisch overleg noodza
kelijk moet worden geacht.
Te denken valt hierbij bij voorbeeld
aan de situatie dat de voorgenomen
uitbreiding, wijziging of verlegging
geen strijd met het bestemmingsplan
oplevert dan wel het bestemmingsplan
op eenvoudige wijze kan worden aan
gepast.
Bezien tegen de achtergrond van het
hierboven toegelichte artikel 3 der akte
van concessie, moge het duidelijk zijn
dat, waar alle kwetsbaar geachte delen
van het concessieveld van boringen en
bovengrondse installaties gevrijwaard
zijn, uitgangspunt bij het planologisch
overleg krachtens het hier besproken
artikel moet zijn, dat het niet als zoda
nig aangewezen deel van het concessie-
veld, dus inclusief de zogenaamde aan
dachtsgebieden, in beginsel te allen
tijde voor het verrichten van boringen
of vestigen van — bijbehorende — instal
laties in aanmerking komt. Het feit, dat
de mogelijkheid van keuze der plaats
voor het verrichten van boringen of
vestigen van bovengrondse installaties
wordt bepaald door de geologische
omstandigheden in de diepe onder
grond ter plaatse, geeft aan dat de keu
zemogelijkheid beperkt is. Dit neemt
niet weg, dat de techniek van het gede
vieerd boren, hoewel wat de mate van
deviatie aangaat uit een oogpunt van
veiligheid gelimiteerd, zoals uit de
praktijk blijkt, toch voldoende ruimte
schept om zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan bezwaren van ruimtelijke
en milieuhygiënische aard.
Afgezien van de invloed, die op de
plaatskeuze van de uit te voeren wer
ken kan worden uitgeoefend, volgt uit
het voorgeschreven planologisch over
leg tevens dat additionele voorwaarden
kunnen worden overeengekomen. Deze
kunnen ook beperkingen inhouden,
met name aangaande de tijd, waarin de
werkzaamheden mogen worden ver
richt. Zo kunnen de uit een oogpunt
van natuurbehoud gevoelige seizoenen,
zoals het broedseizoen, worden ont
zien. Het planologisch overleg vormt
aldus (mede) een belangrijk instrument
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in het kader van de bescherming van

natuur en milieu.
Artikel 22 Voor het, naar verwachting

overigens theoretische, geval dat het

planologisch overleg niet binnen een
redelijk ruime tijd tot overeenstemming
leidt, voorziet het onderhavige artikel

in de mogelijkheid het desbetreffende
plan aan de ministers van Economi
sche Zaken en van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ter beslissing voor te leggen. Tegen
hun, na een adviesprocedure op hoog

niveau genomen, beslissing kan op
basis van artikel 8 van de Wet admini

stratieve rechtspraak overheidsbeschik
kingen (Stb. 1975, 284) in beroep wor

den gekomen bij de Afdeling recht
spraak van de Raad van State.
Artikel 23 Het onderhavige artikel is

een logisch uitvloeisel van de artikelen

21 en 22.
Artikelen 24 — 26 In het onderhavige

gebied zijn een drietal beschermde
waterwingebieden aanwezig, aan de

ondergrond waarvan drinkwater wordt

onttrokken.
De onderhavige artikelen strekken
ertoe voldoende waarborgen te schep

pen ter bescherming van de in die
gebieden aanwezige belangen van de

drinkwatervoorziening.

Overige concessievoorwaarden
Artikel 8 Dit artikel geeft de minister

van Economische Zaken de mogelijk
heid invloed uit te oefenen op de ver
koop- en verrekenprijzen welke de con

cessionarissen hanteren ten aanzien
van het uit het concessieveld beschik
baar gekomen aardgas of de aardolie.
Een juiste beoordeling van met name
het te leveren aardgas kan enkel op
bevredigende wijze plaatsvinden in het
licht van de overige leveringsvoorwaar
den.
Derhalve is gekozen voor goedkeuring
van de gehele leveringsovereenkomst.
Artikel 9 Dit artikel komt materieel
volledig overeen met de bepalingen
welke gelden op grond van de Konink
lijke besluiten van respectievelijk 27
januari 1967 (Stb. 24) en van 6 februari
1976 (Stb. 102) ter zake van winnings
vergunningen verleend voor
blok(delefl) van het continentaal plat.
Artikel 13 Met betrekking tot het in
concessie gevraagde gebied is sprake
van enkele de zuidelijke grens van het
gebied overschrijdende gasvoerende
structuren.
Daarnaast is het mogelijk dat er zich

nog elders — tot nu toe onbekende —

gasvoerende structuren die de grens
van het concessieveld overschrijden,
bevinden.
Derhalve voorziet dit artikel in de
daarvoor gebruikelijke regeling met
betrekking tot een koolwaterstofhou
dend voorkomen dat zich onder een
aangrenzend concessieveld van een of
meer andere of van dezelfde gerechtig
den in casu de Elf Petrolandgroep uit-
strekt.
Het tweede lid is opgenomen aange
zien zich het geval zou kunnen voor
doen dat de samenstelling van de
groep van gerechtigden aan de ene
zijde van de grens van het concessiege
bied gedeeltelijk afwijkt van de samen
stelling van de groep van gerechtigden
aan de andere zijde van eerderge
noemde grens. In dat geval dient een
overeenkomst aangegaan te worden als

in het eerste lid, onder a, van het
onderhavige artikel bedoeld.
In het geval dat aan beide zijden de
groep van gerechtigden dezelfde is
dient een regeling getroffen te worden,
krachtens welke de toerekening van de
produktie en van de produktiekosten
en -opbrengsten naar rato van de in elk
der betrokken delen van de koolwater
stofhoudende, de grens van het conces
siegebied overschrijdende structuur
aanwezige reserve zal geschieden.
Indien zou blijken dat een aangetoond
koolwaterstofvoorkomen zich tot ander
gebied uitstrekt waarvoor nog geen
concessie voor de winning van bitu
mina is verleend is het verboden om
aan dat desbetreffende voorkomen
aardgas of aardolie te onttrekken. Dit
leidt tot uitzondering in de situatie dat
redeljkerwijze aangenomen kan wor
den dat met die onttrekking enkel het
onder het concessieveld aanwezige deel
van de betrokken aardgas- of aardolie-
reserve ontgonnen wordt.

Ontwerp-overeenkomst
De bepalingen van de akte van conces
sie inzake de financiële verplichtingen
van de concessionarissen aan de Staat
zijn in de bij de akte van concessie

behorende ontwerp-overeenkomst uit
gewerkt.
Afgezien van een aantal afwijkende
formuleringen, met name nodig in ver

band met de voor het territoir van ons
land geldende wetgeving, is daarmee
een analoog regime van financiële
voorwaarden gerealiseerd als hetgeen

sinds 1976 voor het continentaal plat

geldt. De hoogte van het oppervlakte-
recht is berekend aan de hand van de
verhouding tussen de omvang van het
niet van boorwerken gevrijwaarde
gebied, groot ongeveer 53.524 hectaren
en die van het gehele concessiegebied,
groot ongeveer 62.852 hectaren. Hieruit

volgt dat ongeveer 9.328 hectaren van

boorwerken is gevrijwaard, dat wil zeg

gen ongeveer 14.8% van de totale
oppervlakte van het concessiegebied.
De minister van Economische Zaken,

R. W. de Korte.

Ontwerp-overeenkomst
De Staat der Nederlanden, te dezen
vertegenwoordigd door de minister van

Economische Zaken,
hierna te noemen ‘de Staat’,
en
de Besloten Vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid ‘Elf Petro

land B.V.’, gevestigd te ‘s-Gravenhage.
en ‘Cofraland B.V.’, ‘Corexiand B.V.’

en ‘Eurafrep Nederland B.V., alle
gevestigd te Rotterdam, hierna te noe

men ‘de concessionarissen’,
verklaren te zijn overeengekomen als
volgt:

Definities

Artikel 1
Voor de toepassing van deze overeen
komst wordt voorts verstaan onder:
de minister: de minister van Economi
sche Zaken;
akte van concessie: het Koninklijk
besluit van 10juli1989
nr. 89.016529;
concessieveld: de oppervlakte, waarvoor

de bij de akte van concessie verleende
aardgas- en aardolieconcessie ‘Gorre
dijk’ geldt;
delfstoffen: bitumina, zoals aardgas en
aardolie, alsmede andere daarmede te
zamen in dezelfde afzetting voorko
mende delfstoffen, waarvan de samen
hang met even genoemde bitumina
haar gelijktijdige winning naar het oor

deel van de minister onvermijdelijk
maakt.

Oppervlakterecht

Artikel 2
1 De concessionarissen zijn jaarlijks
met ingang van de dag na de datum,
waarop deze overeenkomst is aange
gaan, aan de Staat een oppervlakte-
recht verschuldigd, berekend naar de
oppervlakte van het concessieveid op
de volgende grondslag, waarbij het
laatstelijk vôér die dag van het betrok
ken jaar door het Centraal Bureau voor

de Statistiek berekende en in het ‘Sta
tistisch bulletin van het Centraal
Bureau voor de Statistiek’ gepubli
ceerde indexcijfer van de regelingsio
nen per week en per maand van vol
wassen werknemers (totaal, inclusief
spaarloon, vakantietoeslag en bijzon
dere uitkeringen) wordt aangegeven
met de letter a:
a

x f7,29 per gehele hectare.
lOO
2 Indien artikel 2 van de akte van
concessie toepassing heeft gevonden,
blijft de oppervlakte van de ingevolge
dat artikel aangewezen terreinen, te
rekenen van het jaar volgend op dat,
waarin de desbetreffende aanwijzing
van kracht is geworden, tot het jaar
volgend op dat, waarin die aanwijzing
wordt ingetrokken of vervalt, voor de
toepassing van het eerste lid van dit
artikel buiten beschouwing.
3 De concessionarissen zijn verplicht
het ingevolge het eerste lid verschul
digde bedrag te voldoen jaarlijks bin
nen drie weken nadat dit bedrag ver
schuldigd is geworden.

Artikel 3
1 Nadat, te rekenen van de dag,
waarop deze overeenkomst is aange
gaan, tien jaren zijn verstreken, hebben

de concessionarissen het recht één
maal gedurende een periode van vijf
jaar de minister te verzoeken om toe te

staan, dat de delen van het concessie-
veld, niet zijnde gebieden, waarop arti

kel 3, eerste lid, van de akte van con
cessie van toepassing is, welke niet
voor de opsporing of ontginning van
delfstoffen worden gebruikt of waaruit

geen delfstoffen worden ontgonnen,

voor de toepassing van artikel 2 buiten

beschouwing blijven. De toestemming
wordt door de minister verleend,
indien hij van oordeel is, dat de in het
verzoek vermelde delen van het conces
sieveld inderdaad niet voor de opspo
ring of ontginning van delfstoffen wor

den gebruikt of dat daaruit geen delf

stoffen worden ontgonnen.
2 In de toestemming wordt de opper
vlakte vermeld, welke voor de toepas
sing van artikel 2 geldt.
3 De toestemming vervalt zodra door
de concessionarissen de delen van het

concessieveld, waarop het verzoek
betrekking had geheel of gedeeltelijk
alsnog of weder voor de opsporing of
ontginning van delfstoffen in gebruik
worden genomen of daaruit alsnog of
weder delfstoffen worden ontgonnen.

Cijns aardgas en aardolie

Artikel 4
1 De concessionarissen zijn jaarlijks

aan de Staat een bedrag (cijns) ver
schuldigd, bestaande uit een percen
tage van de totale waarde van alle in
het voorafgaande kalenderjaar uit het
concessieveld ontgonnen en beschik
baar gekomen aardgas, daaronder niet
begrepen de hoeveelheden van dat gas,
welke door de concessionarissen ten

behoeve van de ontginning in eigen
bedrijf zijn verbruikt en die, welke
elders in Nederland of in het Neder
landse deel van het continentaal plat in
de ondergrond zijn gebracht ten
behoeve van de ontginning van aard
olie.
2 Het in het eerste lid bedoelde per

centage wordt vastgesteld op de grond
slag van de volgende schaal:

Bij een jaarlijkse hoeveelheid

aardgas — bij een druk van 1

atmosfeer en een temperatuur van

0’ C — over welke hoeveelheid de

cijns verschuldigd is, van:

Artikel 5
1 De concessionarissen zijn voorts
jaarlijks aan de Staat een bedrag (cijns)

verschuldigd, bestaande uit een percen

tage van de totale waarde van alle in

het voorafgaande kalenderjaar uit het

concessieveld ontgonnen en beschik

baar gekomen aardolie, daaronder niet

begrepen de hoeveelheden van die olie,

welke door de concessionarissen ten

behoeve van de ontginning in eigen

bedrijf zijn verbruikt.
2 Het in het eerste lid bedoelde per

centage wordt vastgesteld op de grond
slag van de volgende schaal:

Bij een jaarlijkse hoeveelheid

aardolie. waarover de cijns

verschuldigd is. van:

3 Voor de toepassing van dit artikel

en de artikelen 6 en 7 wordt onder
aardolie tevens begrepen condensaat.

Artikel 6
1 Voor zover de concessionarissen uit

het concessieveld ontgonnen en
beschikbaar gekomen aardgas of aard

olie hebben verkocht, geldt voor de

toepassing van artikel 4 onderscheiden-
lijk 5 en van de artikelen 8 en 9 als

waarde van iedere van zodanige delf

stof verkochte hoeveelheid de verkoop

prijs van die delfstof, verminderd —

voor zover deze voor rekening van de

concessionarissen blijven — met:
a de kosten van de ontginning van de

desbetreffende delfstof;
h de kosten van behandeling, opslag

en
c de rechten en belastingen, ter zake

van de invoer en levering daarvan door

enige Staat geheven.
2 Voor zover de concessionarissen het

aardgas of de aardolie niet hebben ver
kocht, geldt voor de toepassing van
artikel 4 onderscheidenlijk 5 en van de

artikelen 8 en 9 als waarde van de des

betreffende deifstof de waarde, welke

wordt verkregen door de verrekenprijs
van die delfstof, goedgekeurd krach

tens artikel 8, eerste lid, van de akte

van concessie, te verminderen op over
eenkomstige wijze. als in het eerste lid,

onder a — c, van dit artikel aangegeven.

Artikel 7
Binnen drie maanden na het einde van

een kalenderjaar zenden de concessio
narissen aan de minister een op dat
jaar betrekking hebbende opgave —

overeenkomstig een door deze vastge
steld model — van:
a de hoeveelheden aardgas, bij een
druk van 1 atmosfeer en een tempera
tuur van 0°C, en de hoeveelheden
aardolie. die uit het concessieveld zijn

ontgonnen en beschikbaar gekomen;
b de hoeveelheden van dat aardgas
en van die aardolie, welke:
1°. door de concessionarissen ten
behoeve van de ontginning in eigen
bedrijf zijn verbruikt, voor wat het
aardgas betreft onder vermelding van

de hoeveelheden daarvan, welke elders

in Nederland of in het Nederlandse
deel van het continentaal plat in de
ondergrond zijn gebracht ten behoeve
van de ontginning van aardolie;
2°. zijn verkocht:
3°. anderszins aan het ontginningsbe
drijf zijn onttrokken;
c de in artikel 6 bedoelde verkoop
prijs onderscheidenlijk verrekenprijs
van zowel het aardgas als de aardolie:
d de in artikel 6, eerste lid, onder a —

c, bedoelde bedragen, welke op elk van

die verkoopprijzen onderscheidenlijk
verrekenprijzen in mindering kunnen

worden gebracht;
e elk der bedragen aan cijns, welke
de concessionarissen naar hun oordeel
ingevolge de artikelen 4 en 5 verschul
digd zullen zijn.

Artikel 8
Een op grond van een ingezonden
opgave ingevolge artikel 4 of 5 te beta
len bedrag is verschuldigd nadat na het
einde van het betrokken kalenderjaar
drie maanden zijn verlopen en moet
worden voldaan binnen drie weken
nadat het bedrag verschuldigd is
geworden.

Artikel 9
1 De minister stelt nadien elk der ver
schuldigde bedragen definitief vast.
2 Hij deelt die bedragen aan de con
cessionarissen hij aangetekende brief
mee en, indien een definitief vastge
steld bedrag hoger is dan dat, wat op
grond van de ingezonden opgave ver
schuldigd is, met opgaaf van redenen.

Artikel 10
De definitief als verschuldigd vastge
stelde bedragen zijn — onder aftrek van
het reeds betaalde — verschuldigd met
ingang van de dag na die, waarop die
bedragen aan de concessionarissen zijn
meegedeeld en moeten binnen drie
weken na die dag worden voldaan.
Indien reeds meer is betaald dan de
definitief vastgestelde bedragen, wordt
het verschil zo spoedig mogelijk terug
betaald.

Uitkering over met de ontginning
behaalde winst

Artikel 11
1 De concessionarissen zijn jaarlijks
aan de Staat verschuldigd een bedrag
van 7O°b van het voordelige saldo van
een met inachtneming van de artikelen
12 en 13 over het afgelopen boekjaar
op te maken resultatenrekening, welke
omvat de volgens goed koopmansge
bruik aan dat jaar toe te rekenen en
cor rekening van de concessionarissen
komende kosten en opbrengsten van
binnen het concessieveld verrichte

mijnbouwkundige onderzoekingen en
het binnen het concessieveld ontginnen
van delfstoffen.
2 Indien het overeenkomstig het eer-
ste lid vastgestelde bedrag lager is dan

het bedrag, dat wordt verkregen door

bij de toepassing van dat lid in plaats

van 70% te lezen 50% en artikel 12,

tweede lid. onder g en h, buiten
beschouwing te laten, is in plaats van

het eerstbedoelde bedrag het laatstbe
doelde verschuldigd.
3 Een boekjaar als in het eerste lid
bedoeld is een kalenderjaar. De minis

ter kan een andere termijn als zodanig
boekjaar aanwijzen.

Artikel 12
1 Bij het opmaken van een resultaten-
rekening als bedoeld in artikel 1 1, eer-

ste lid, worden in het credit daarvan
gebracht:
a de opbrengst van de uit het conces

sieveld ontgonnen en beschikbaar
gekomen delfstoffen:
b de opbrengst van verkochte pro-
duktiemiddelen. die ten behoeve van

de ontginning in het concessieveld wer

den aangeschaft, dan vel de waarde in

het economisch verkeer van anderszins

aan het ontginningsbedrijf onttrokken

zodanige produktiemiddelen, een en

ander voor zover zij de aanschaffings

waarde, vermeerderd met de kosten

van verbetering en verminderd met de

tot de datum van verkoop ten laste van

een resultatenrekening gebrachte
afschrijvingen, te boven gaan. echter

onder aftrek van bedragen, die uit deze

opbrengst dan wel waarde tot afschrij

ving op andere. ter vervanging die

nende, produktiemiddelen strekken;
c andere met of door het verrichten
van mijnbouwkundige onderzoekingen
in het concessieveld en de ontginning

van delfstoffen in dat veld verkregen
voordelen, zoals vergoedingen voor ter

beschikking gestelde kennis en dien
sten. dan wel de waarde in het econo
misch verkeer van anderszins aan het
bedrijf onttrokken kennis en diensten,
met uitzondering van bedragen, welke
de concessionarissen van de Besloten
Vennootschap met beperkte aansprake- t
lijkheid ‘Energiebeheer Nederland
BV.’ ontvangen ter verkrijging van een

aandeel in de eigendom van de werken,

die door het doen van investeringen

vôôr het van kracht worden van de
ingevolge artikel 14 van de akte van
concessie te sluiten overeenkomst van
samenwerking tot stand zijn gekomen,
daaronder begrepen de daarvéôr
gemaakte kosten, welke naar redelijk
heid kunnen worden toegerekend aan
de werkzaamheden, welke tot het aan-

tonen van een aardgas- of aardolie-
voorkomen in het concessieveld heb-

ben geleid, na aftrek van de daarmee in

verband staande opbrengsten.
2 Bij het opmaken van een resultaten-
rekening als bedoeld in artikel II, eer

ste lid, worden in het debet daarvan
gebracht:
a de kosten van het binnen het con
cessieveld verrichten van mijnbouw-
kundige onderzoekingen, gemaakt na

de dag, waarop de akte van concessie
van kracht is geworden. en de kosten
van de ontginning in het concessieveld
en van de aflevering van de daaruit

ontgonnen en beschikbaar gekomen
delfstoffen, een en ander zowel wat d

directe als de naar redelijkheid vast te

stellen indirecte en algemene kosten

betreft:
b de kosten van mijnbouwkundige
onderzoekingen ten behoeve van de

opsporing en ontginning van delfstof
fen in het gebied waarop de Mijnwet
1810 van toepassing is anders dan
onder a bedoeld, gemaakt na de dag,
waarop de akte van concessie van
kracht is geworden, voor zover die kos

ten niet reeds ten laste zijn gebracht
van een resultatenrekening als bedoeld

in artikel 13 van de op 27 februari 1969
tussen de Staat en concessionarissen
gesloten overeenkomst, gewijzigd bij
overeenkomst van 20 januari 1976, of
artikel 10 van de op 7 november 1984

tussen partijen gesloten overeenkomst,
welke overeenkomsten in ontwerp zijn

gehecht aan onderscheidenlijk de
Koninklijke besluiten van 17 februari

Verlening aardgas- en olie-
concessie ‘Gorredijk’ Overheid, godsdienst en

levensovertuiging

Verzendkoslon
worden In rekening gebracht.

Ook verkrijgbaar bij
de boekhandel.

Eindrapport van de commissie Hirsch Ballin

over criteria voor steunverlening aan

kerkgenootschappen en andere organisaties

op geestelijke grondslag.
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en vervoer daarvan binnen Nederland
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1969, no. 31 (Stcrt. 46), 11juli1975, no.
16 (Stcrt. 149), en 28 augustus 1984, no.
35 (Stcrt. 190) en 23 maart l’)S5, no.
100 (Stcrt. 84):
c de afschrijvingen op de niet reeds
ten laste an een resultatenrekening als
onder b bedoeld gebrachte kosten an
met betrekking tot het concessieveld
verrichte mijnhouwkundige onderzoe
kingen. welke zijn gemaakt vôôr de
dag, waarop de akte van concessie van
kracht is geworden:
d de afschrijvingen op de aanschaf
fings- of voortbrengingskosten van alle
ten behoeve van de ontginning in het
concessieveld in gebruik zijnde duur
zame produktiemiddelen:
e de niet reeds ten laste van een
resultatenrekening als onder b bedoeld
gebrachte afschrijvingen op de aan
schaffings- of voortbrengingskosten
van alle in gebruik zijnde duurzame
produktiemiddelen anders dan onder d
bedoeld:

de door ieder der concessionarissen
aan de Staat verschuldigde belastingen
en andere Nederlandse publiekrechte
lijke lasten, voor zover deze als
bedrijfslasten van de onder a of b
bedoelde activiteiten zijn te beschou
wen, met uitzondering van de belastin
gen en lasten, welke reeds ten laste van
een andere resultatenrekening zijn
gebracht, de naar inkomen, winst of
vermogen van ieder der concessionaris
sen geheven belastingen en hun voor-
heffingen en de naar met de ontginning
binnen het concessieveld behaalde
Winst berekende bedragen, verschul
digd ingevolge deze overeenkomst:
g een bedrag van 20% der kosten
bedoeld onder a — c:
h een bedrag van 70% der kosten
bedoeld onder d en e.
3 Voor de toepassing van het eerste
lid gelden als opbrengsten of voorde
len:
a mede de waarde van de uit het con
cessieveld ontgonnen en beschikbaar
gekomen delfstoffen, die anders dan
door verkoop aan het ontginningsbe
drijf zijn onttrokken, zomede de naar
goed koopmansgebruik gewaardeerde
verschillen tussen begin- en eindvoor
raden:
b niet de waarde van uit het conces
sieveld ontgonnen en beschikbaar
gekomen delfstoffen, die door de con
cessionarissen in eigen bedrijf ten
behoeve van het verrichten van mijn-
bouwkundige onderzoekingen of de
ontginning zijn verbruikt.
4 Voor zover de concessionarissen uit
het concessieveld ontgonnen en
beschikbaar gekomen aardgas of aard
olie anders dan door verkoop aan het
ontginningsbedrijf hebben onttrokken,
geldt voor het bepalen van de in het
eerste lid, onder a, bedoelde opbrengst
als waarde van het aardgas of de aard
olie de door de minister krachtens arti
kel 8, eerste lid, van de akte van con
cessie goedgekeurde verrekenprijs.
5 Voor de toepassing van het tweede
lid gelden als kosten niet:
a de bedragen, betaald voor uit mijn-
bouwkundige onderzoekingen of de
ontginning van bitumina, verricht door
derden, verkregen kennis, voor zover
niet aannemelijk wordt gemaakt, dat
deze kennis is verworven ten behoeve
van activiteiten als in het tweede lid,
onder a, b of c, bedoeld en, voor zover
zulks wel aannemelijk wordt gemaakt,
de bedragen als even bedoeld, die
reeds ten laste van een andere resulta
tenrekening zijn gebracht:
b de rente over eigen vermogen van
de concessionarissen;
c de waarde van uit het concessieveld
ontgonnen en beschikbaar gekomen
delfstoffen, die door de concessionaris
sen in eigen bedrijf ten behoeve van
het verrichten van mijnbouwkundige
onderzoekingen of de ontginning zijn
verbruikt;
d de uitgaven, waarvan niet aanneme
lijk is, dat zij zijn gedaan ter verkrij
ging van de in artikel 11, eerste lid,
bedoelde opbrengsten.
6 Kosten of opbrengsten, welke blij
ken niet te zijn opgenomen in de vast
gestelde resultatenrekening over het
jaar, waarop zij betrekking hebben,
worden opgenomen in de resirltatenre
kening over het jaar, waarin van die
kosten onderscheidenlijk die opbreng
sten is gebleken.

Artikel 13
i 1 Indien een resultatenrekening over
enig boekjaar — artikel 12, tweede lid,
onder g en h, buiten beschouwing gela
ten — een nadelig saldo aanwijst, wordt
dit naar het debet van de resultatenre
kening van het volgend boekjaar over
gebracht.
2 Indien Elf Petroland B.V., Cofra
land B.V., Corexiand B.V. of Eurafrep
Nederland B.V. voornoemd tevens
houdster is van één of meer andere
aardgas- of aardolieconcessies dan die,
waarop ten aanzien waarvan de in arti

kel 12, tweede lid, onder b, eersthe
doelde overeenkomst betrekking heeft
onderscheidenlijk geldt, kan ten aan
zien an de desbetreffende concessie
‘.elden door de betrokken onderneming
een samengeoegde resultatenrekening
worden opgemaakt.

Artikel 14
Voor de toepassing van de artikelen IS.
16 en IX sordt onder belasting ver
staan de vennootschapsbelasting
onderscheidenlijk de inkomstenbelas
ting, die over het betrokken boekjaar
van ieder der concessionarissen is
gehesen krachtens de Wet op de ‘.en
nootschapsbelasting 1969 (Stb.

479)

onderscheidenlijk de Wet op de inkom
stenbelasting 1964 (Stb. 519), dan wel
enige andere wettelijke helastingrege
ling, die voor genoemde wetten in de
plaats zal treden, naar winst, die met
activiteiten als in artikel 12, tweede lid.
onder a, b of c, bedoeld is behaald,
met dien verstande, dat nimmer meer
wordt verrekend dan de naar het voor
dat jaar geldende tarief berekende ven
nootschapsbelasting bij een belastbaar
bedrag, enkel bestaande uit hetgeen
door de belastingplichtige aan zoda
nige winst is verkregen. Met over zoda
nige winst geheven belasting wordt
gelijkgesteld de belasting, die achter
wege blijft ten gevolge van door de
belastingplichtige uit anderen hoofde
in enig jaar geleden verliezen. Als over
zodanige winst geheven belasting
wordt daarentegen niet beschouwd de
belasting, die is geheven ten gevolge
van door de belastingplichtige uit
anderen hoofde in enig jaar behaalde
winsten.

Artikel 15
1 De concessionarissen zijn telkens
met ingang van het tijdstip, waarop zes
maanden na het begin van een boek
jaar zijn verstreken, aan de Staat als
eerste vooruitbetaling op het ingevolge
artikel 11 verschuldigde bedrag een
bedrag verschuldigd, dat namens de
Staat door de minister en de minister
van Financiën wordt vastgesteld, welke
vooruitbetaling moet worden voldaan
binnen drie weken na de dag waarop
zij verschuldigd is geworden.
2 De minister en de minister van
Financiën stellen zodanig bedrag vast
op de helft van het bedrag, dat naar
hun redelijke schatting op grond van
artikel II over het betrokken boekjaar
verschuldigd zal zijn, verminderd met
de helft van de belasting, welke naar
hun redelijke schatting over dat boek
jaar in totaal van de concessionarissen
zal worden geheven.

Artikel 16
1 De concessionarissen zijn telkens
met ingang van het tijdstip, waarop één
maand na het einde van een boekjaar
is verstreken, aan de Staat als tweede
vooruitbetaling op het ingevolge artikel
11 verschuldigde bedrag een bedrag
verschuldigd, dat namens de Staat door
de minister en de minister van Finan
ciën wordt vastgesteld, welke vooruit-
betaling moet worden voldaan binnen
drie weken na de dag waarop zij ver
schuldigd is geworden.
2 De minister en de minister van
Financiën stellen zodanig bedrag vast
op het volle bedrag, dat naar hun rede
lijke schatting op grond van artikell 11
over het betrokken boekjaar verschul
digd zal zijn, verminderd — voor zover
mogelijk —:

a met de belasting, welke naar hun
redelijke schatting in totaal van de con
cessionarissen over dat boekjaar zal
worden geheven, en vervolgens
b met het bedrag, dat de concessiona
rissen over dat boekjaar als eerste
vooruitbetaling hebben betaald.
3 De eerste vooruitbetaling wordt,
voor zover de in het tweede lid, onder
b, bedoelde vermindering niet mogelijk
is. zo spoedig mogelijk terugbetaald.

Artikel 17
De concessionarissen zijn verplicht
binnen zes maanden na het einde van
een boekjaar aan de minister en de
minister van Financiën te zenden een
over dat boekjaar opgemaakte resulta
tenrekening als in artikel II. eerste lid.
bedoeld, alsmede een balans, vermel
dende de aan het einde van het boek
jaar tot het ontginningsbedrijf in het
concessieveld behorende activa en pas
siva.

Artikel 18
1 De minister en de minister van
Financiën stellen na ontvangst van de
resultatenrekening deze namens de
Staat zo spoedig mogelijk vast.
2 De minister en de minister van
Financiën stellen tegelijkertijd namens
de Staat vast het ingevolge artikel 11
verschuldigde bedrag, verminderd —

voor zover mogelijk -:

a met de belasting, welke de conces

sionarissen over het betrokken boek
taar in totaal per saldo hebben betaald,
en vers olgen
b met de bedragen, die de concessio
narissen als eerste en tweede vooruitbe
taling — indien artikel 16, derde lid,
toepassing heeft gevonden, per saldo —

hebben betaald.
3 De minister deelt de vastgestelde
resultatenrekening en het krachtens het
tweede lid vastgestelde bedrag aan de
concessionarissen bij aangetekende
brief mee en, indiende vastgestelde
rekening hoger is dan de ingezonden
rekening, met opgaaf van redenen.

Artikel 19
1 De concessionarissen zijn het
krachtens artikel 18. tweede lid, vastge
stelde bedrag verschuldigd met ingang
van de dag na die, waarop dat bedrag
aan hen is meegedeeld: dit bedrag
moet, tenzij het tweede lid toepassing
vindt, worden voldaan binnen drie
weken nadat het verschuldigd is gewor
den.
2 De eerste en tweede vooruitbetaling
worden, voor zover de in artikel 18,
tweede lid, onder b, bedoelde vermin
dering niet mogelijk is, zo spoedig
mogelijk terugbetaald.

2 De minister deelt zodanige herzie
ning aan de concessionarissen bij aan-
getekende brief en met opgaal’van te water
redenen mee.
3 Hetgeen blijkens zodanige herzie
ning te veel is betaald, wordt zo spoe
dig mogelijk terugbetaald.
4 De concessionarissen zijn hetgeen
blijkens zodanige herziening te weinig
is betaald verschuldigd met ingang ‘an
de dag na die. waarop die herziening
aan hen is meegedeeld en moeten het
desbetreffende bedrag voldoen binnen
drie weken na de dag, waarop het ver
schuldigd is geworden.

Arbitrage

Artikel 21
1 Alle geschillen, welke naar aanlei
ding van of in verband met deze over
eenkomst mochten ontstaan, zullen
worden beslecht door arbitrage over
eenkomstig het reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut.
2 Een geschil als in het eerste lid
bedoeld wordt mede geacht te bestaan,
indien de concessionarissen zich niet
kunnen verenigen met een ingevolge
deze overeenkomst gegeven beslissing,
houdende vaststelling van aan de Staat
verschuldigde bedragen of van de in
artikel 11, eerste lid, bedoelde resulta
tenrekening.

Artikel 20
1 Indien na de betalingen of terugga
ven van belasting. welke bij de toepas
sing van artikel 18, tweede lid, onder a, Slotbepaling
reeds in aanmerking zijn genomen, nog
betalingen of teruggaven van belasting
over het betrokken boekjaar hebben
plaatsgehad, herzien de minister en de
minister van Financiën dienovereen
komstig het krachtens die bepaling
vastgestelde bedrag.

Vw
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De minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat is gebleken dat het
Besluit aanwijzing categorieën zendin
richtingen en vaststelling toelatingscri
teria (Stcrt. 1988, 254) leemten bevat en
derhalve dient te worden gewijzigd:

Besluit:

,4rtikel 1
Het Besluit aanwijzing categorieën
zendinrichtingen en vaststelling toela
tingscriteria wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
De woorden ‘dan wel rechtspersonen’
vervallen.
B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1. De aanduiding van onderdeel d
wordt gewijzigd in ‘e’.
2. Na het onderdeel c wordt ingevoegd
een nieuw onderdeel d:
d. zendinrichtingen die door onderne
mers worden vervaardigd, verhandeld,
geëxporteerd, gerepareerd of geïnstal
leerd;
C. Na artikel 7 wordt een nieuw arti
kel 7a ingevoegd luidende als volgt:
Artikel 7a
Zendinrichtingen die door onderne
mers worden vervaardigd, verhandeld,
geëxporteerd, gerepareerd of geïnstal
leerd worden verdeeld in subcatego
rieën van de klasse 1, II en III, over
eenkomstig de indeling in de Onderne
mersregeling zendinrichtingen (Stcrt.
1988, 254).
D. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel ‘1’ vervalt.
2. De aanduiding van de onderdelen
m, n, o en p wordt gewijzigd in respec
tievelijk ‘1, m, n en o’.
3. Aan het artikel wordt een nieuw
onderdeel p toegevoegd:
p. overig gebruik, waarvan de aard van
dat gebruik in de aan de machtiging te
verbinden voorschriften en beperkin
gen nader is aangegeven.
E. Na artikel II wordt een nieuw arti
kel 1 la ingevoegd luidende als volgt:
Artikel Ila
Een machtiging voor zendinrichtingen
die door ondernemers worden vervaar
digd, verhandeld, geëxporteerd, gere
pareerd of geïnstalleerd kan alleen aan
ondernemers worden verleend indien
zij als zodanig zijn ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken en kunnen
aantonen dat zij een redelijk belang
hebben bij de gevraagde machtiging.
F. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
De vvoorden ‘bij het gebruik van zend-
inrichtingen’ worden vervangen door:
‘bij de gevraagde machtiging’.

Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met
ingang van t augustus 1989.

Artikel 22
Deze overeenkomst wordt uitsluitend
geregeerd door Nederlands recht.

Dit besluit zal worden geplaatst in de
Nederlandse Staatscourant.

ç-Gravenhage, 27juli 1989.
De minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes.

27juli 1989/S/J 31.262’89
Directoraat-Generaal Scheepvaart
en Maritieme Zaken

De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 9. derde lid, van de
Wet op de zeevaartdiploma’s (Stb.
1935, 456) jo. artikel 23 van het Besluit
zeevaartdiploma’s (Stb. 1988, 260):

Besluit:

Artikel 1
De modellen van de diploma’s bedoeld
in artikel 8, derde lid, onderdeel a, van
de Wet op de zeevaartdiploma’s wor
den als volgt vastgesteld:
a. het dienstdiploma als stuurman voor
de kleine handelsvaart volgens het
model, opgenomen in de bij deze rege
ling behorende bijlage 1;
b. het dienstdiploma als motordrijver
volgens het model, opgenomen in de
bij deze regeling behorende bijlage 11.

Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 augustus 1989.

Deze regeling zal, zonder de bijlagen,
worden geplaatst in de Staatscourant.

‘s-Gravenhage. 27juli 1989.
De minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes.
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Nr. 1/1989 — Verbod aanmeren voor
schepen met gevaarlijke stoffen aan
Pakkettensteiger te Dordrecht

De directeur van de Dienst Openbare
Voorzieningen van de gemeente Dor
drecht;
Gelet op artikel 5.02 van het Binnen
vaartpolitiereglement (Stb. 1983/682);
Overwegende:
a. dat het in verband met bebouwing
niet langer gewenst is dat schepen, met
gevaarlijke stoffen geladen, (tijdelijk)
afmeren aan het zogenaamde Pakket
tensteiger, benedenstrooms de Han
deiskade aan de Oude Maas binnen de
gemeente Dordrecht;
b. dat het Pakkettensteiger en de aan-
liggende strook water in beheer is bij
de gemeente Dordrecht;
c. dat elders in de gemeente ligplaats-
faciliteiten voor deze schepen zijn
(Mallegat-Zuid en 2de Merwedeha
ven);
d. dat overleg is gepleegd met de vaar
wegbeheerder en andere belanghebben
den;

1. Door het aanbrengen van het ver
keersteken E.5.8 uit bijlage 7 van het
Binnenvaartpolitiereglement (Stb.
1983/682) aan te geven dat aan het
Pakkettensteiger m.i.v. 1 augustus 1989
geen schepen met gevaarlijke stoffen
mogen afmeren.
II. Dit besluit in de Nederlandse
Staatscourant te plaatsen.

Dordrecht, 1juli1989.
De directeur voornoemd,
namens deze,
De Havenmeester.

consulaire vertegen
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Bekendmaking algemeen
verbindendverklaring
cao-bepalingen

Kruiswerk en Tuberculosebestrijding
1989 (gewijzigd)
De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, maakt het volgende
bekend:
1. Op 25 juli 1989 zijn gewijzigde bepa
lingen van de c.a.o. Kruiswerk en
Tuberculosebestrijding algemeen ver-
bindend verklaard.
2. Het besluit tot algemeen verbindend
verklaring zal worden gepubliceerd
door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Nederlandse Staatscourant, te weten
op 31juli1989 (Stcrt.146) onder DCA
rir. 6770
Het besluit ligt vanaf die datum ter
inzage bij de Dienst Collectieve
Arbeidsvoorwaarden, Muzenstraat 30,
‘s-Gravenhage.
3. Het besluit tot algemeen verbindend
verklaring treedt in werking met ingang
van de dag na die van publicatie van
het besluit.

Vrijdag 28 juli 1989
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Besluit:

‘s-Gravenhage,

Wijziging Besluit aanwijzing zendinrichtingen
en vaststelling toelatingscriteria
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Vaststelling
modellen diploma’s
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‘s-Gravenhage, 25 juli 1989.
De minister van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid,
Namens de minister,
De directeur van de Dienst Collectieve
Arbeidsvoorwaarden,
G. G. A. den Duik.

Prijs (0,30 per pagina exclusief verzendkosten. Bij
bestelling DCA-nummer aangeven. Het bijvoegsel is
ongeveer twee weken na de oîficiele publikatiedatum
beschikbaar.


