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In augustus 2011 heeft het United Nations Environment 
Programme (milieuprogramma van de Verenigde Naties - 
UNEP) ‘Environmental Assessment of Ogoniland’ gepubliceerd 
– een onderzoek naar de olievervuiling in Ogoniland, in 
Rivers State, een gebied in de Nigerdelta. Opdrachtgever van 
het rapport was de Federale regering van Nigeria, in het 
kader van een lopend verzoeningsproces met de Ogoni’s.

Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC) 
steunt het door de overheid geleide verzoeningsproces in 
Ogoniland. Op verzoek van de overheid hebben SPDC en 
haar joint venture-partners het UNEP-rapport gefinancierd en 
de gevraagde gegevens aangeleverd. Het rapport vestigt de 
aandacht op de grote milieueffecten als gevolg van 
olievervuiling in delen van Ogoniland en roept de overheid, 
de olie-industrie en de lokale leefgemeenschappen op tot actie 
om een eind te maken aan alle vormen van olieverontreiniging 
(inclusief diefstal en illegale raffinage van ruwe olie) en om 
met een grootscheepse schoonmaak te beginnen. SPDC is blij 
met het UNEP-rapport en pleit voor een meer gezamenlijke 
inspanning van alle betrokkenen, in de hoop dat het rapport 
echte verandering teweeg zal brengen in Ogoniland en in de 
Nigerdelta in het algemeen.

Uitvoering van de UNEP-aanbevelingen
Het UNEP-rapport is overhandigd aan de opdrachtgeefster,  
de federale regering van Nigeria. Veel van de belangrijkste 
UNEP-aanbevelingen – zoals de oprichting van een 
Environmental Restoration Authority en een Environmental 
Restoration Fund (Milieuherstelautoriteit en –fonds) voor 
Ogoniland – zijn aan de overheid gericht. Ze roepen de 
overheid op de leiding te nemen bij de coördinatie van de 
activiteiten van de vele betrokken partijen. 

De Presidentiële Commissie, die is opgericht om het rapport  
te beoordelen, heeft haar aanbevelingen in mei 2012 aan 
President Goodluck Jonathan aangeboden. Vervolgens 
kondigde de Minister van Aardoliereserves in juli 2012 het 
opzetten van het Hydrocarbon Pollution Restoration Project 
(herstelproject voor koolwaterstofvervuiling - HYPREP) aan, met 
de belofte van volledige uitvoering van de aanbevelingen uit 
het UNEP-rapport. SPDC is blij met deze aankondiging en 

heeft laten weten HYPREP te willen steunen bij het realiseren 
van de doelen in Ogoniland.

SPDC onderneemt actie
Al vóór de invoering van HYPREP heeft SPDC in Ogoniland 
een aantal activiteiten ondernomen gericht op enkele van de 
meest urgente kwesties die genoemd worden in het UNEP-
rapport. Zo werken SPDC en haar joint venture-partners 
bijvoorbeeld samen met de overheid van Rivers State (de 
RVSG) om de noodaanvoer te financieren van 250.000 liter 
schoon drinkwater per dag naar de zwaarst getroffen lokale 
leefgemeenschappen: Ogale, Okrika en Ebubu. Dit is een van 
de noodmaatregelen die de UNEP heeft aanbevolen. Deze 
transporten zijn twee weken na de publicatie van het rapport 
begonnen. Het water is afkomstig van het drinkwaterbedrijf 
van Rivers State en wordt door de RVSG in tankauto’s naar de 
dorpen gebracht. SPDC en de RVSG zijn ook begonnen met 
een project voor de aanleg van permanente waterverdeel-
stations voor het arrondissement Eleme, in Ogoniland.  
Er is voor ongeveer 25 kilometer aan nieuwe pijpleidingen 
aangelegd, die de bewoners van stromend water gaan 
voorzien. De drinkwatervoorziening is naar verwachting in  
het najaar van 2013 klaar. Lokale aannemers voeren het werk 
uit, zodat het economisch voordeel van het project  
aan de lokale gemeenschap toevalt.  

In juni 2012 heeft SPDC in Ogoniland een gezond-
heidsprogramma voor de lokale gemeenschap gelanceerd - 
‘Health in Motion’. Bij dit initiatief, dat in samenwerking met 
de RVSG, lokale leefgemeenschappen en lokale overheden 
wordt gerealiseerd, doen medische teams steden en dorpen in 
heel Ogoniland aan om de lokale leefgemeenschappen direct 
van eerstelijns gezondheidszorg te voorzien, inclusief 
oogonderzoek, tandheelkundige zorg, bloedsuikertests en 
kankeronderzoek, HIV/AIDS- en malariatests en kleine 
operaties. Ongeveer 35.000 volwassen Ogoni’s en 15.000 
kinderen zijn bij deze zorgexpedities geholpen. Afgezien van 
de directe voordelen van de geboden gezondheidszorg levert 
het programma waardevolle gezondheidsgegevens op voor 
de RVSG. Op soortgelijke manier zullen ook andere 
gemeenschappen gezondheidszorg aangeboden krijgen. 
Daar waar de lokale bevolking SPDC toelaat, ruimt het bedrijf 
uit SPDC-installaties weggelekte olie op en saneert zij de 
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in schoonmaak- en saneringstechnieken, en in schoonmaak 
en sanering gespecialiseerde leidinggevenden zijn bij een 
aantal projectlocaties gestationeerd om dagelijks 
doeltreffend toezicht te houden om te waarborgen dat de 
regels worden nageleefd; 

n  Er zijn ontmoetingen met betrokken 
overheidstoezichthouders georganiseerd om aspecten van 
de Environmental Guidelines and Standards for the 
Petroleum Industry in Nigeria (EGASPIN) te bespreken en te 
verhelderen. Momenteel beoordelen de toezichthouders 
EGASPIN in samenspraak met de oliemaatschappijen, 
waaronder SPDC. Naar verwachting zullen de wetgevende 
instanties een geactualiseerde versie publiceren.

n  SPDC heeft in 2012 een inventarisatie van zijn activa in 
Ogoniland voltooid en fysieke verificatie van de activa  
ter plekke in gang gezet. Deze exercitie vormt de aanzet 
voor een plan voor buitenbedrijfstelling en zal in 2013 
worden voltooid.

Verbetering van milieuprestaties en transparantie 
Sinds UNEP zijn rapport publiceerde, is SPDC tevens met twee 
organisaties gaan samenwerken om de milieuprestaties van 
SPDC te verbeteren en hierover meer openheid van zaken  
te geven: 
1. Bureau Veritas, een onafhankelijk internationaal bureau 

voor testen, inspecties en certificatie, is in februari 2012 
begonnen met het beoordelen van SPDC’s aanpak van de 
olielekken en de eerste schoonmaakwerkzaamheden. 
Volgens een eerder in 2012 ondertekend contract bezocht 
Bureau Veritas elk kwartaal samen met SPDC, 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en 
NGO’s een aantal weken de Nigerdelta om het lopende 
werk op de leklocaties te verifiëren. “Tier 
2-risicobeoordeling” van leklocaties geschiedt op plaatsen 
waar “tier-1-beoordeling” aangeeft dat er verontreinigingen 
zijn op meer dan twee meter onder het grondoppervlak. Dit 
geeft een volledig beeld van de diepte die de 
verontreiniging heeft bereikt. Op basis hiervan wordt een 
adequaat saneringsplan opgesteld voor zowel de bodem 
als het grondwater.

2. SPDC heeft de International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN) – een instantie van onder meer academici 
en milieu-organisaties – uitgenodigd om een onafhankelijk 
wetenschappelijk panel in te stellen om het bedrijf te 
adviseren en aanbevelingen te doen om de biodiversiteit en 
de habitats te helpen herstellen op leklocaties gerelateerd 
aan de SPDC-installaties. Dit panel is in januari 2012 met 
zijn werk begonnen. SPDC zal nauw met IUCN 
samenwerken om de aanbevelingen uit te voeren die 
specifiek op SPDC betrekking hebben en waarbij uitvoering 
door SPDC voor de hand ligt.

terreinen, ongeacht de oorzaak van de lekkage. Sinds 2004 
heeft SPDC in heel Ogoniland meer dan 140 getroffen 
locaties, met een oppervlak van ruim 110 hectare gesaneerd.  

In Ogoniland vindt schoonmaak en sanering plaats op een 
aantal locaties waar wij recht van toegang hebben en niet 
worden tegengehouden, waaronder plaatsen als B-dere, Yorla-
put 10, Akpajo, Biara, Gio en de leklocatie Ejama Ebubu. De 
medewerking van lokale leefgemeenschappen bij het verlenen 
van toegang tot de sites is en blijft de sleutel om verder te 
komen. Zoals het UNEP aangeeft, zal een grondige 
schoonmaak van Ogoniland, waar ook grote gebieden liggen 
die losstaan van SPDC-installaties, nog vele jaren in beslag 
nemen. Wil die schoonmaak effectief zijn, dan moet er eerst 
een eind komen aan de constante oorzaken van 
olieverontreiniging, inclusief diefstal en illegale raffinage van 
ruwe olie, want anders raken schoongemaakte gebieden 
steeds opnieuw verontreinigd. Dit geldt met name voor 
rivieroevers en moerasgebieden, waar met olie vervuild water 
van elders zich kan verspreiden, met hernieuwde besmetting 
en nieuwe vervuiling tot gevolg.

Reactie van SPDC op UNEP-bevindingen
Het UNEP-rapport bevat een aantal bevindingen inzake de 
manier waarop SPDC werkt en presteert. SPDC heeft deze 
bevindingen bestudeerd en heeft sinds de publicatie van het 
rapport de volgende specifieke maatregelen genomen:
n Het bedrijf heeft zijn saneringsbeheerssysteem (Remediation 

Management System) grondig geëvalueerd en op een 
aantal punten gewijzigd in lijn met de beste industriële 
praktijken;

n  Ook heeft SPDC zijn schoonmaak- en saneringstechnieken 
geëvalueerd en bevestigt dat het biologische reiniging als 
voornaamste techniek bij bodem- en 
grondwaterverontreiniging toepast. Andere methoden 
worden enkel of in combinatie voor verschillende 
verontreinings-stromen gebruikt, waaronder thermische, 
fysische (fixatie) en biochemische methoden;

n  SPDC maakt van dezelfde onafhankelijke externe partij 
(Fugro) als UNEP gebruik voor herbemonstering van de 
vijftien in het rapport aangewezen locaties. Daarbij is 
bevestigd dat de bodemsanering aan de reglementaire 
normen voldoet. SPDC heeft vervolgens professionele 
dienstverleners in de arm genomen om het effect op het 
grondwater op elk van deze sites te beoordelen. Bij zes 
locaties, 24-inch TNP bij Bera, Bomu put-18, Yola put 4/5, 
Yorla put 8, Yorla put 10 en Sibari - Gbe Bomu put 33, 
blijkt sprake te zijn van enige ondiepe 
grondwaterverontreiniging als gevolg van herbesmetting 
door sabotage. Corrigerende maatregelen zijn genomen; 

n  Contractors en hun leidinggevenden die zijn omgeschoold 


