CHECKLIST RANDVOORWAARDEN
OLIE- EN GASWINNING
(in aanvulling op de Mijnbouwwet)
(in lijn met de nieuwe Omgevingswet)

Een klimaatneutrale energievoorziening zonder fossiele brandstoffen is noodzakelijk, ook volgens
Stichting Good Governance Monitor.
Maar als het echt niet anders kan:
Gebruik dan deze checklist om intern of extern de randvoorwaarden te bespreken waaraan de
mijnbouwactiviteiten van de olie- en gaswinningsbedrijven in uw omgeving moeten voldoen. De
olie- en gasbedrijven zijn verplicht om voor draagvlak te zorgen onder de omwonenden. Deze
checklist is ontstaan naar aanleiding van de effectmeting olie- en gaswinning in Woerden in 2015.
De “Groningse toestanden” hebben ons geleerd dat de wetten mens, milieu en samenleving
onvoldoende beschermen tegen nadelige gevolgen van olie- en gaswinning. Daarom is het de moeite
waard om onder andere de volgende aanvullende bescherming af te spreken:

r Aanvaarding van integrale aansprakelijkheid voor alle schade, direct en indirect op korte
en lange termijn
r Compensatie voor burger voor alle schade, direct en indirect op korte en lange termijn,
wordt gegarandeerd
r Instellen onafhankelijk beheerd waarborgfonds voor schade (het Mijnbouwfonds heeft nu
slechts 250K in kas!)
r Ter beschikking stellen gedetailleerde uitkomsten van integrale impactmeting van milieu,
mens en maatschappij
r Aanvaarde aansprakelijkheid geldt voor alle mijnbouw gerelateerde oorzaken, niet alleen
beweging van de bodem
r Veiligheid geldt als voorwaarde voor alle activiteiten
r Afwenteling op de samenleving van de gevolgen van onjuiste risico-inschatting zijn
uitgesloten
r Aanvaarding omgekeerde bewijslast
r Regelen dat schade nooit bewust of onbewust kan worden afgewenteld, ook niet door
eigendomsoverdracht
r Kredietwaardigheid van het mijnbouwbedrijf is zeer goed (AAA) in verband met wettelijke
aansprakelijkheid van 30 jaar
r Geen gebruik en lozing van chemicaliën
r Risicobeoordeling omvat totale waarde van het onroerend goed voor gehele
interferentiegebied
r Risicobeoordeling omvat totale waarde openbare infrastructuur en bouwwerken
r Onafhankelijke en integrale nulmeting voor onroerend goed en infrastructuur op kosten
van de olie- en gasbedrijven
r Winning onder woonwijken is uitgesloten.
De stichting kan desgewenst ondersteuning verlenen in de vorm van een enquête onder omwonenden over het belang van deze
voorwaarden en hun ideeën en inzichten. De overeengekomen voorwaarden publiceren wij graag op de Good Governance Wiki
(gogopedia.org).
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