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Onderzoeksvraag: “In hoeverre biedt het huidige publiekrechtelijke kader voldoende waarborgen
om de milieurisico’s van schaliegaswinning – naar de stand van zaken in juli 2015 – voor
drinkwaterbronnen ex-ante op een adequate wijze te beheersen?”
– Ex ante; voordat schade intreedt;
– Alleen adequate risicobeheersing wordt als voldoende beschouwd;
– Adequaatheid: bescherming van het milieu (1), proactiviteit (2), adaptiviteit (3) en
legitimiteit (4);
– Bescherming milieu en het bestaan van onzekere risico’s vraagt om proactief handelen.
Alleen het bestaan van reactieve instrumenten (herstel en compensatie) wordt als
inadequaat gezien;
– Bescherming milieu en bestaan van onzekere risico’s vraagt ook om adaptiviteit; vraagt om
instrumenten die kunnen inspelen op het beschikbaar komen van nieuwe wetenschappelijke
informatie waarmee kans- en gevolgbeperkende maatregelen genomen kunnen worden;
– Legitimiteit; de mate van draagvlak die de verantwoordelijkheidsverdeling bij
schaliegaswinning onder overheden geniet;
– Beheersen; wegnemen, terugdringen, reguleren en verdelen van milieurisico’s.
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Context schaliegaswinning;
Europeesrechtelijke eisen bescherming drinkwaterbronnen en relevantie voor schaliegaswinning;
Nationaalrechtelijke eisen bescherming drinkwaterbronnen aan de hand van proces
schaliegaswinning (bijv. aanleg boorinstallaties, boren, fracken, verwerken afvalwater, nazorgfase),
bescherming via:
– Ruimtelijk spoor (o.a. STRONG);
– Milieuspoor (o.a. opsporingsvergunning, m.e.r., milieutoestemmingen, werkprogramma,
winningsvergunning, winningsplan, sluitingsplan winning, buiten gebruik stellen putten).
Milieurisico’s (verticale migratie van vloeistoffen, falende putconstructies of calamiteiten aan het
maaiveld), maatregelen om risico’s te minimaliseren (o.a. goed vooronderzoek, monitoring, goede
organisatie, voorbereiding en uitvoering van de put) en onzekerheden die nader onderzoek
vergen (o.a. ligging breuken);
Proces schaliegaswinning als uitgangspunt genomen, vervolgens te nemen maatregelen bezien
vanuit huidig recht en wetsvoorstel Mijnbouwwet a.h.v. toetsingskader;
Op basis daarvan aanbevelingen gedaan;
Nu: publicatie met nieuwe ontwikkelingen.

