
Nexstepgelooftdat
over tien jaarhelft
vanplatformsuit
Noordzee isgehaald
De olie- en gasbedrijven moeten de
gasinfrastructuur opruimen. De ontmanteling
gaat jaren en miljarden kosten. Nexstep, een
advies- en overlegorgaan, helpt waar het kan.

Jacqueline Vaessen, directeur van
Nexstep. FOTO: ERIKVAN ‘TWOUDVOOR
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Daar stond ze, op22 februari vandit jaar,
middenopdeNoordzee. In eenhelikop-
terwas zeopgestegen vanuitDenHelder
en vervolgens gelandopeenplatformdat
zo’nhonderdkilometer tenwesten van
DenHaag lag.Nogmaar kort daarvoor
had JacquelineVaessenhaar veiligheids-
brevet gehaald: in eengeel pak, onder-
stebovenhangend, in een zwembad in
Badhoevedorp. Enopdezedonderdag
washet steenkoud, daarmiddenop zee,
indediepblauwe lucht.MaarVaessen
was verrukt.Dítwashaarwerkterrein.

Driewekeneerderwas zebegonnen
als directeur vanNexstep. Een samen-
werkingsverband tussenNogepa, de
branchevereniging vanolie- engas-
bedrijven inNederland, enEBN,het
staatsbedrijf dat eenbelangneemt van
40% in elkNederlandsolie- engasveld.
Nexstep is opgezet als een soort overleg-
en adviesorgaanomdeontmanteling
vangasinfrastructuur,waaronder ookde
gaswinningsplatforms indeNoordzee,
in goedebanen te leiden. Enomhet
hergebruik vandeplatformsende infra-
structuur inkaart te brengenen tebevor-
deren.Dat kaneenbelangrijke rol spelen
indeomslagnaar groene energie.

VandaagpubliceertNexstep zijn eer-
ste rapport over de sloopenhergebruik
vandie gasinfrastructuur indekomende
tien jaar.Dat speelt vooral opdeNoord-
zee.Daar staanhonderdvijftig gaswin-
ningsplatforms, en liggen zevenhonderd
putten en3000kilometer pijpleiding.

Degasvelden indeNoordzeeworden

al decennia geëxploiteerd en raken leeg.
Veel olie- engasbedrijvenkampenmet
leegstandop zee.Dertig platforms, 20%
vanhet totaal, staanbuitengebruik en
wachtenop verwijdering.Nexstep ver-
wacht dat over tien jaar dehelft vanalle
installaties inhetNederlandsedeel van
deNoordzee zal zijn ontmanteld.

‘Decommissioning’, heet dat in jar-
gon. Dat is eenherculestaak: 250.000
ton staal zal naar landwordengebracht.
Dat staat volgensNexstep gelijk aan
tweehonderdduizendauto’s. Enhet
moet gebeuren: er is eenwettelijke
opruimplicht. Volgens schattingen
zal het opruimen vanplatformsen lei-
dingen inhetNederlandsedeel vande
Noordzee zo’n €5mrdgaankosten.Drie-
kwart daarvankomt voor rekening van
debelastingbetaler.Ookop landmoet

Elkemaand één platform

Omde
Noordzee
met eni-
ge vaart

‘schoon te maken’,
zou er bijna maan-
delijks een plat-
form uit het water
gehaald moeten
worden. Ter verge-
lijking: afgelopen
jaren werd ongeveer
één platform per
jaar ontmanteld.
‘Het ontmantelen
van offshore-instal-
laties beslaat vaak
meerdere jaren’,
schrijft Nexstep in
het rapport. ‘Aller-
eerst worden de
putten afgesloten

gasinfrastructuurworden verwijderd.
Maardat is relatief eenvoudig endaar-
meeookgoedkoper: de kostenworden
geraamdop€2mrd.

Vaessenmoethet gezichtworden
vandezekolossale opruimoperatie. Zij
is ingenieur chemische technologie en
werkte eerder bij ondermeer Shell en
Syntens.Maar, zegt ze in eenkantoortje
bij EBN inUtrecht, tot een jaar geleden
had zeooknooit nagedacht over ‘plug&
abandonment’ vanputten, of het herge-
bruik vangasleidingen. ‘Al inmijn eerste
weekhier vloog iknaarNoorwegen voor
eengroot congres over ontmanteling en
hergebruik.Dus ikhebeen steile leer-
curve.’

Er zijn genoegmensenen schepenom
deNoordzeeop te ruimen, zegt Vaessen.
‘Ervaringuit Engeland leert dat er over-
capaciteit is van schepen’, die kunnen
worden ingezet voor ontmanteling.Wel
vereist het coördinatiemetdewindin-
dustrie: dehijskraanschependieworden
gebruikt omdekolossalewindturbines
in elkaar te zetten, zullenookworden in-
gezet omplatformsuit elkaar tehalen.

Maar, zo klinkt het vanuit de indus-
trie, het echteprobleem ligt bij de olie-
maatschappijen.Die zijnhuiverig om

deontmantelen. Sloopkost geld ener
staangeen verdiensten tegenover.Olie-
maatschappijenhebbengenoeg tedoen:
zoekennaar reserves, dividenduitkeren
aanaandeelhouders, onderhoud van
bestaande installaties.Ontmanteling
vandeplatforms indeNoordzeebungelt
onderaande lijstjes.

Dan ishetVaessendiededirecteuren
vanalle olie- engasmaatschappijen in
Nederlandhierover aanspreekt.Wordt
ze vijandig onthaald, als brenger van
een slechteboodschap? (‘Julliemoeten
ontmantelen!’) Ze lacht omde suggestie.
‘Zekerniet.Dezebedrijven zijn trots op
wat zedoen.Maar tegenmij zeggen ze:
als jij ons kanhelpenhoehet ontman-
telen slimmer engoedkoper kangebeu-
ren, dandoenwewelmee.’

Vaessen zalmetNexstepmedeaan
debasismoeten staan vanplannen voor
hergebruik. CO2-opslag in lege gasvel-
denwordt vaak genoemdals tweede
leven voorde infrastructuur op zee.
Alleen: de gasvelden zijn eerder leegdan
dat erCO2 grootschalig beschikbaar is.
Het zeeklimaat is onbarmhartig.Wie
onderhoudtdandeplatformsenpijplei-
dingenals er nietsmeegebeurt?En voor-
al: wiebetaalt daarvoor?

‘Dat antwoordhebbenwenogniet’,
zegt Vaessen. ‘Het is vooral eenpolitieke
keuze.’Maar zeherhaalt dewaarschu-
wingdie vanuit de industrie ookklinkt:
alle infrastructuurdienuwordt gesloopt,
komtnooitmeer terug. ‘En zonderde
CO2-afvang en -opslag geloof ikniet dat
wede energietransitie kunnenhalen.’

Nog eenmogelijkheid: elektrolyse.
Overtollige stroomuitwindenergie op
zeeomzetten inwaterstof opoudeboor-
platforms. Binnenkort is hiermee een
proefproject.Ookdat is een techniek van
de toekomst,waarNexstepbij betrokken
is, zegt Vaessen. ‘Enwekijkennaarnieu-
wemanierenomgasputten in te sluiten.
Dat gebeurt numet cement. Endat is
ookniet zoheelmilieuvriendelijk.’

Uiteindelijk zalmaar eenkleindeel
vandeplatformswordenhergebruikt:
het gros zal tochontmanteldmoeten
worden. Veel volgers vande industrie
zijn sceptisch. Al jarenwordt er over
gesproken,maardedaadwerkelijke
ontmanteling gebeurtmaarmondjes-
maat. ‘Uiteindelijk is het aandeolie- en
gasbedrijvenomhier eenbesluit over
tenemen’, zegt Vaessen. Zeheeft er ver-
trouwen in. ‘Ik geloof dat het daadwerke-
lijk gaat gebeuren.’

€2,6mrd

Het schip dat een
bovendek weghaalt,
kostte €2,6 mrd.

en de druk van de
leidingen en proces-
installaties gehaald.
In de meeste ge-
vallen wordt daar-
na het bovendek
schoongemaakt.’
Vervolgens kunnen
de onderzeese in-
stallaties en het bo-
vendek verwijderd

worden. Voor de
verwijdering van het
bovendek — in jar-
gon de ‘topside’ —
liet Allseas het schip
de Pioneering Spirit
maken, dat €2,6 mrd
kostte. Alleen zal dat
schip naar verwacht
nauwelijks een rol
spelen in het Neder-
landse deel van de
Noordzee, omdat de
platforms daar naar
verhouding klein
zijn. In sommige ge-
vallen moet er naast
het bestaande plat-
formwaarschijnlijk
een nieuw, mobiel
platformworden
neergezet.

❛❛‘Debedrijven
zeggentegen
mij: als jijons
kanhelpenhoe
deontmante-
lingslimmer
kan,doenwe
welmee’

Gasboorplatform (links) en
gaswinning platform (rechts)
in de Noordzee.
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