
‘Oliemaatschappij-
enworstelenmet
desloopvanboor-
platforms’,kopte

hetFDop22februari.Ontman-
telingvanverlatenboorplat-
formsiseenwettelijkeverplich-
tingwaaroliemaatschappijen
geldvoorhebbengereserveerd:
in totaal$144mrd.Alleen,zo
wordtnugeconstateerd,kosten
sloopenverwijderingookécht
miljardendollars.Daarhikken
deolie-engasmaatschappijen
indezemagere tijdentegen-
aan.Maximaaluitstellen isdus
hetcredo.

Olie- engasmaatschappijen
wordenerg gemakkelijk inhet
hoekje vande ‘stoute jongens’
geduwd.Na lezing vandit arti-
kel zou je geneigd zijndat zelf
ook tedoen.

Met rasse schredennadert
het einde vanhetolietijd-
perk.De verwachtingen
voordeolieprijs zijn
voordeproducenten
niet rooskleurig.Blijven
zehunaandeelhouders
voorzien vaneen royaal
dividendmaar verzakenze
hierhunplicht?

Endeaandeelhouder zelf,
hoort die ookniet te zeggen: ik
heb er goed vangeleefd, nu is
het tijd ommijn verantwoor-
delijkheid tenemen?Natuur-
lijk, ontmantelingkost enorm
veel geld ener staangeen
opbrengsten tegenover. Stel je
het besluit zo langmogelijk uit
onderhetmotto:wiedan leeft,
dan zorgt?Enworden straks
de volledige kosten vandeont-
manteling afgewenteld opde
maatschappij?

Hethoort bij je rol als be-
drijf en als aandeelhouder om
integraal de verantwoordelijk-
heid tenemenvoorde levens-
cyclus van jeproduct.Niet
alleendeopbouwengroei van
eenproduct,maar ookde af-
bouwenhet ‘overlijden’. Een
kerkhof vanolieplatforms is
gevaarlijk, schadelijk voorhet
milieu enbelemmertnieuwe
ontwikkelingen.Deputten
moetennetjes enduurzaam
wordengedicht. Er is geld voor
gereserveerd enaandewette-
lijke verplichtingontkom je
niet.Maar je zouookdemore-
le verplichtingmoeten voelen.
Demorele verplichtingom
niet anderenhiervoor op te
latendraaien, en al helemaal
niet de volgendegeneratie.

Het einde vaneen tijdperk
markeert ookdemogelijkheid
vaneenkansrijkedoorstart.
Hetwasmooi geweest alsmen
vanafhet begin een volledige
integrale benadering—van

T ER Z A K E

Niet zeuren over geld, gewoon
opruimendie boorplatforms

start tot einde—hadontwik-
keld voor eenboorplatform.
Daar is het nuwat te laat voor,
maar ‘decommissioning’ is
een terreinwaarnog veel inno-
vatiemogelijk is. EnwaarNe-
derlandkoploper kanworden.

Ontmantelen is een com-
plexe activiteit, in vaakbarre
omstandigheden.Reikhal-
zendwordt uitgekekennaar
technologischeontwikkelin-
genomprojecten sneller en
dus goedkoperuit te kunnen
voeren.Datbiedt niet alleen
kansen voor onzemarinesec-
tor,maar ook voor onzehaven-
gebieden.Die liggenopeen lo-
gistiek aantrekkelijke afstand.
Enuit eenboorplatformkomt
een schat aan recyclebarema-
terialen. Zowordt geschat dat
bij de ontmanteling van vier
platformsuit hetBrent-veld
97%vandematerialen recy-

clebaar is.
Nederlandheeft forse

ambities voordeTop-
sectorWater. Koploper
zijnweal ophet gebied

vanwaterveiligheid.Op
het terrein vandecommissio-

ning ligt hier een fantastische
kans voor onze ingenieurs- en
marinesector.Demarktper-
spectieven zijnmetmeerdan
vijfhonderd installaties in
hetNoordzee-gebieddiede
komendedertig jaar het einde
vanhun levensduurbereiken
erg interessant.

Envoordeoliemaatschap-
pijen ishet eenkansomte la-
ten ziendat zeweldegelijk een
gebalanceerdeafwegingma-
ken tussenmilieu, veiligheid,
innovatie eneconomische
belangen.

Leiders indeoudewereld,
leiders indenieuwewereld.
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procesautomatisering).

pagina 15, 12-03-2016 © Het Financieele Dagblad


