
Gedragscode  gaswinning  kleine  velden
Ondersteunen  ontwikkelings-‐ en  stakeholdertraject  gedragscode

Gaswinning  in  Nederland  staat  onder  druk,  vooral  door  de  situatie  in  
Groningen,  de  discussie  rondom  schaliegas  en  klimaatverandering.  De  
gasproducenten,  verenigd  in  NOGEPA,  hebben  in  oktober  2016
het  initiatief  genomen  voor  een  gedragscode  om  zich  een  betrouwbare,  
benaderbare  en  betrokken  speler  te  tonen  bij  de  winning  van  aardgas  uit  
kleine  velden.
MSG  werd  gevraagd  NOGEPA  te  ondersteunen  bij  het  ontwikkelen  van  de  
gedragscode.  Dat  betekende  enerzijds  een  uitgebreide  stakeholder  consultatie  
bij  zoveel  mogelijk  betrokkenen  en  specialisten  op  nationaal,  regionaal  en  
lokaal  niveau.  Want  een  gedragscode  kun  je  niet  van  achter  je  eigen  bureau  
schrijven,  het  moet  passen  bij  de  ervaringen,  wensen  en  ideeën  van  de  
betrokkenen.  MSG  heeft  samen  met  NOGEPA  een  40-‐tal  gesprekken  gehad  
door  het  land  en  heeft  ervoor  gezorgd  dat  alle  input  is  meegenomen  in  de  
afwegingen  van  de  leden  van  de  NOGEPA  om  te  komen  tot  de  gedragscode  
zoals  hij  in  september  2017  is  gepubliceerd.  Daarbij  is  vastgesteld  dat  
gedragscode  een  startpunt  is.  De  gedragscode  zal  regelmatig  geëvalueerd  
worden  en  waar  nodig  aangepast  en  aangescherpt  om  hem  passend  en  up  to
date  te  houden.  De  omgeving  wordt  ok  dan  weer  nadrukkelijk  uitgenodigd  om  
mee  te  denken.  Naast  de  externe  stakeholder  consultatie  was  de  interne  
afstemming  en  voortgang  een  belangrijk  onderdeel  van  de  MSG-‐activiteiten.  
Wij  hielpen  NOGEPA  en  haar  leden  met  de  interne  afstemming  en  strategie  
waardoor  het  mogelijk  werd  voor  de  betrokken  producenten  gezamenlijk  om  
deze  gedragscode  te  ondertekenen.  MSG  bereidde  de  publiekscommunicatie  
rondom  de  publicatie  voor.  

MSG  ondersteunde  de  NOGEPA  bij  de  interne  
en  externe  stakeholder  activiteiten  die  

noodzakelijk  waren  voor  een  gedragen  code.    

Periode Oktober  2016    -‐ september  2017
Opdrachtgevers NOGEPA
Betrokken  partijen: EBN,  Tulip  Oil,  TAQA,  NAM,  

SHELL,  Vermilion.


