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De voorbereidingsfase kent de volgende elementen: 

 Geologisch onderzoek incl. kansinschatting aanwezigheid olie/gas 

 Opstellen basis voor putontwerp (uitgangspunten > basisontwerp > risicoanalyse) 

 Verificatie boortraject en kans op aantreffen olie/gas 

 Locatieonderzoek (bodemtechnische en milieutechnische aspecten i.r.t. de boorstelling, 
putbehuizing, technische ruimte, leidingtracés, voorzieningen en onderhoud) 

 Aanvragen van vergunningen buiten de Mijnbouwwet (zoals de Wabo) 

 Opstellen en indienen detailontwerp van putten 

 Selecteren boorfirma, materiaalleveranciers en servicebedrijven 

 Opstellen en indienen meet- en monitoringsprogramma, waarbij mudlogging verplicht is en 
nadere metingen moeten zijn vermeld welke zijn voorzien voor onvoorziene situaties, inclusief 
een risicoanalyse voor het uitvoeren van de metingen en het opstellen van de 
beheersmaatregelen 

 Opstellen testprogramma (incl. beheersing van effecten van thermische en/of hydraulische 
fraccing en het behandelen en/of afvoeren van het testwater) 

 Opstellen pompconfiguratie 

 Opstellen ontwerp aanleg boorlocatie en bovengrondse installatie inclusief regeltechniek 

 Opstellen organisatie en autorisatieprocedures boorfase 

 Geologische risk-assessment o.b.v. worst-case scenario 

 Toetsing boorontwerp door een independent well examiner (zie bijlage ‘richtlijn independent 
well examination’) 

 Opstellen boorprogramma (incl. toetsingsrapport van de well examiner, overzicht van 
competentie van stafpersoneel, toezicht, calamiteitenbeheersing) 

 Opstellen van de VG-documenten en het betrekken van alle relevante contractors en hun 
experts in de gevarenanalyses, risico-evaluaties en opstellen van beheersmaatregelen, rollen 
en verantwoordelijkheden, toezicht, coördinatie, communicatie en afstemming van systemen, 
etc. 

 Indienen van boorprogramma en VG-document uiterlijk vier weken vóór de boring 

 Inspectie van boorinstallatie door een externe inspectieorganisatie (wet en internationale 
standaarden, aanwezigheid veiligheids- en gezondheidsdocument) 

 Opstellen hoofdlijnen exploitatieplan (onderhoud, vervanging, monitoring, rapportage)Finale 
afstemming operator en contractors 

 
Of deze stappen goed en gedocumenteerd doorlopen zijn, is vast te stellen aan de hand van de 
bijlage ‘zelfevaluatie van het boorproces’ en de externe audit van het VG-zorgsysteem.  
Het verdient sterk de aanbeveling óók de ‘zelfevaluatie van het winningsproces’ door te nemen, 
(bij voorkeur zes maanden vóór de start van de winningsfase, om voldoende tijd te hebben voor 
aanpassingen, het indienen en de behandeling door de overheid.)  
 

 


