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INLEIDING DOOR DE CEO 

het was een jaar van aanhoudende economische 
turbulentie, waarin eens te meer werd 
aangetoond hoe juist onze benadering is om 
duurzame ontwikkeling tot een kernpunt bij onze 
besluitvorming te maken. Dit houdt in dat wij 
veiligheid, milieu en het belang van omwonenden 
centraal stellen bij elk onderdeel van grote 
energieprojecten, van ontwerp en aanleg tot en met 
uitvoering. De energie waarin wij voorzien, moet op 
de juiste manier worden geproduceerd en geleverd.

De heersende economische omstandigheden 
zijn ongunstig en in sommige landen zijn grote 
maatschappelijke veranderingen gaande. Toch mag 
de wereld de uitdagingen voor de langere termijn 
niet uit het oog verliezen.

Er zijn nu zeven miljard mensen op de wereld 
en wij zijn op weg naar negen miljard in 2050. 
De komende decennia zullen grote economieën 
voor hun groei energie blijven verbruiken. In 
ontwikkelingslanden zullen veel mensen rijker 
worden en gaan zij hun eerste televisie, koelkast of 
auto kopen. Dit betekent kort gezegd dat de wereld 
meer energie nodig zal hebben.

Fossiele brandstoffen blijven in het merendeel van 
deze energiebehoefte voorzien. Daarbij zal naar 
ons oordeel een grotere rol zijn weggelegd voor het 
schonere aardgas. het aandeel van hernieuwbare 
energie, waaronder biobrandstoffen met een laag 
koolstofgehalte, zal eveneens gestaag groeien.

het tot stand brengen van werkbaar beleid 
en werkbare oplossingen voor een duurzaam 
energiesysteem vergt een nieuw niveau van 

samenwerking en leiderschap. Wat wij nodig 
hebben, is visie en actie. Grote bedrijven als het 
onze kunnen helpen om aanzetten te geven tot de 
wereldwijde samenwerking die tussen de publieke 
en de private sector en tussen bedrijfstakken 
onderling noodzakelijk is.

Bij Shell zijn wij ervan overtuigd dat verantwoord 
leveren van energie die schoner, betrouwbaarder 
en betaalbaarder is, de beste bijdrage is die wij 
nu kunnen leveren ten behoeve van een stabielere 
wereld waarin economieën kunnen gedijen. 
Hiertoe werken wij met anderen samen, waaronder 
omwonenden, andere bedrijven, overheden, 
consumenten en NGo’s.

Veiligheid blijft voor Shell topprioriteit. Wij 
hanteren strenge maatstaven. Gaat iets niet zoals 
gepland, dan reageren wij snel en doortastend. 
Wij onderzoeken alle incidenten zodat wij daarvan 
kunnen leren en onze prestatie kunnen verbeteren.

Duurzaamheid hangt af van ons vermogen om 
veerkracht in onze plannen en operaties in te 
bouwen. Wij moeten ervoor zorgen dat Shell 
in staat blijft om toekomstige uitdagingen op te 
pakken, zodat wij op onze beurt een positieve 
bijdrage aan de samenleving kunnen blijven 
leveren.

Peter Voser
Chief Executive Officer

“
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ONZE BENADERING

DUURZAME ONTwIKKELING EN 
ONS BEDRIjf 

Ons doel is om op economisch, milieu- en 
maatschappelijk verantwoorde manieren 
te helpen voorzien in de energiebehoefte 
van de samenleving.   

Wij weten uit ervaring dat samenwerking met 
omwonenden van projecten alle betrokkenen meer 
voordeel oplevert. ook uit commercieel oogpunt 
is dit verstandig. Door de standpunten van onze 
buren al in een vroeg stadium in de projectplanning 
in te bouwen, kunnen wij projecten doeltreffender 
ontwerpen en opleveren en kunnen wij vertraging 
voorkomen. Door vroegtijdig met omwonenden 
in overleg te treden, kunnen wij verstoring van 
bestaansvoorzieningen en handel voorkomen en 
het effect van onze operaties op de lokale natuur en 
biodiversiteit verminderen.

Behalve omwonenden, betrekken wij ook overheden, 
milieuexperts en NGO’s bij onze projecten, zodat 
wij die beter kunnen ontwerpen en uitvoeren. 
Voorbeelden van gevallen waarin vroegtijdig overleg 

met onze buren onze aanpak heeft verbeterd, zijn het 
verleggen van pijpleidingtracés of het verschuiven 
van het tijdstip van seismisch onderzoek om 
verstoringen van het leefgebied van mens en dier tot 
het minimum te beperken.

Als wij een nieuw project ontwikkelen of een 
bestaande installatie uitbreiden, houden wij ons 
aan een vastomlijnde procedure voor het in kaart 
te brengen van potentiële invloeden op mens en 
milieu. Daarin zitten kritieke beslissingsmomenten 
waarop wij bepalen of wij doorgaan of niet. Op 
elk van die momenten beoordelen wij de milieu- en 
de maatschappelijke effecten en het effect op de 
regelgeving in samenhang met commerciële en 
technische overwegingen.

Wij beoordelen milieu-, maatschappelijke en 
gezondheidseffecten om inzicht te krijgen in 
eventuele risico’s en kansen en hoe daarmee om te 
gaan. De aanbevelingen uit deze beoordelingen 
worden na grondige bestudering gedurende het 
gehele project overgenomen. Bij investeringsbesluiten 
nemen wij tevens de potentiële kosten van de  
co2-uitstoot van een project in aanmerking.
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 Onze mensen en hun welzijn zijn belangrijk voor ons vermogen om verantwoord energie te leveren.



Veiligheid is essentieel voor ons vermogen 
om verantwoord energie te leveren.

Veiligheid blijft voor ons topprioriteit en is een van 
de kernwaarden bij onze wijze van opereren. Ons 
doel is nul dodelijke ongelukken en nul incidenten die 
medewerkers, contractors of buren schaden of onze 
installaties in gevaar brengen. Wij blijven werken 
aan verbetering van de veiligheid van de mensen die 
voor ons werken (blz. 15) en van onze installaties. In 
2011 hebben wij echter enkele incidenten gehad die 
extra hebben benadrukt dat wij waakzaam moeten 
blijven en onze aandacht bij de veiligheid van onze 
operaties moeten houden.

Wij hanteren strenge veiligheidsprocedures 
en proberen ook in ons dagelijks leven een 
veiligheidscultuur in te bedden. Wij hanteren 

VEILIGHEID

PREVENTIE EN INTERVENTIE
Incidentpreventie en risicomanagement zijn van cruciaal belang voor onze business en voor de 
veiligheid van omwonenden. Shell hanteert een tweevoudige aanpak voor potentiële incidenten die 
onze medewerkers en aannemers, onze buren of het milieu zouden kunnen schaden. Wij brengen 
de risico’s in kaart die tot een incident kunnen leiden en treffen de noodzakelijke maatregelen om 
die risico’s te verkleinen of te elimineren. Tegelijkertijd zorgen wij dat wij op incidenten voorbereid 
zijn en staan wij klaar om bij een ongeluk direct te kunnen ingrijpen. Wij hebben uiteenlopende 
interventiemiddelen klaarstaan om schadelijke gevolgen voor mens en milieu tot het minimum te 
beperken. Onze medewerkers stellen noodplannen op voor situaties zoals olielekkage of brand en 
oefenen die. Om onze aanpak te blijven verbeteren, werken wij nauw samen met lokale hulpteams en 
overheidsorganisaties, met wie wij onze noodplannen en -procedures regelmatig testen.

een stelsel van normen die bij al onze operaties 
in acht moeten worden genomen. Deze normen 
betreffen gezondheid, veiligheid, welzijn, milieu en 
maatschappelijke prestatie.

Iedereen die voor ons werkt, ook bij de joint 
ventures waarvan wij de operator zijn, moet zich 
aan onze veiligheidsregels houden, bij onveilige 
situaties ingrijpen en onze buren en het milieu 
respecteren. Ook stimuleren wij onze aannemers en 
de joint ventures waarover wij geen overwegende 
zeggenschap hebben om onder hun personeel een 
veiligheidscultuur tot stand te brengen.

onze staat van dienst op het gebied van veiligheid 
is sinds de invoering van onze verplichte twaalf Life-
Saving Rules in 2009 sterk verbeterd. Deze zijn met 
name gericht op de aspecten met het hoogste risico 
bij onze dagelijkse activiteiten, waaronder veilig op 
hoogte werken en zich aan de snelheidslimiet houden.
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 Veiligheidsoefening op een platform in de Britse sector van de Noordzee. 



Ons streven is om een positief effect 
teweeg te brengen in de gemeenschappen 
waar wij werken.

onze operaties kunnen werkgelegenheid voor 
omwonenden opleveren en via aanvoerketens de lokale 
economische ontwikkeling bevorderen. Wij beseffen dat 
onze operaties ook tot bezwaren kunnen leiden. Wij 
werken met onze buren samen om deze bezwaren weg 
te nemen en hen in de voordelen van onze activiteiten te 
laten delen.

al onze grote projecten en installaties moeten een 
maatschappelijk prestatieplan hebben om eventuele 
nadelige effecten in te schatten en tot het minimum te 
beperken. Als wij nieuwe projecten ontwikkelen of een 
uitbreiding van een bestaande installatie plannen, doen 
wij dat in nauwe samenwerking met de lokale 
gemeenschap zodat wij kunnen vaststellen welke aanpak 
wederzijds voordeel oplevert en wij met lokale behoeften 
en verwachtingen rekening kunnen houden. Dit verbetert 
onze besluitvorming en onze werkwijze.

OMwONENDEN Wij blijven werken aan verbreding van het pakket van 
vaardigheden van personeel dat rechtstreeks met 
omwonenden werkt. In 2011 hebben wij een handboek 
over maatschappelijke prestaties uitgebracht met daarin 
praktische hulpmiddelen en adviezen voor onze 
specialisten. Via een uitwisselingsprogramma kunnen 
deze specialisten van elkaars ervaringen leren.

Onderdeel zijn van de gemeenschappen waarin wij 
opereren, betekent dat wij die laten meeprofiteren. Waar 
mogelijk kopen wij diensten en producten lokaal in. In 
2011 hebben wij circa twaalf miljard dollar besteed aan 
goederen en diensten van ondernemingen in landen met 
de lagere inkomens.

Wij investeren in maatschappelijke programma’s waarbij 
onze expertise een positief, blijvend effect kan hebben. 
Wij richten onze maatschappelijke investeringen vooral 
op projecten in het kader van de verkeersveiligheid, 
ontwikkeling van lokaal ondernemerschap en veilige en 
betrouwbare energievoorziening voor de omwonenden. 
De ontwikkeling van lokale bedrijven wordt bijvoorbeeld 
gestimuleerd door middel van bedrijfsadviezen aan 
jonge ondernemers in het kader van programma’s zoals 
Shell liveWIRe.
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 In Port Harcourt, Nigeria, helpt Shell LiveWIRE bij de ontwikkeling van lokale bedrijven.



KLIMAATVERANDERING

Met de snel groeiende wereldbevolking 
en de toenemende rijkdom in 
ontwikkelingslanden stijgt ook de vraag 
naar energie voor de lange termijn. 
Tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot 
aanzienlijk worden teruggebracht.  
Shell helpt bij die uitdaging door nu te 
doen wat zij kan.

onze aanpak van de mondiale co2-uitstoot heeft 
vier speerpunten: meer aardgas produceren, 
technologie voor het afvangen en opslaan van 
co2 helpen ontwikkelen, biobrandstof met een 
laag koolstofgehalte produceren en werken aan 
efficiënter energiegebruik bij onze operaties. 
Ook hebben wij een alomvattende governance-
structuur die toeziet op al onze co2-gerelateerde 
activiteiten, inclusief research en ontwikkeling van 
technologieën die de efficiëntie vergroten en de 
co2-uitstoot helpen verlagen.

Aardgas
een derde van de co2-uitstoot van het totale 
energiesysteem komt uit elektriciteitsopwekking.  
Als wij kolen door het schonere aardgas vervangen, 
kan een elektriciteitscentrale haar co2-uitstoot met 
ongeveer de helft verminderen. Voor veel landen 
is verhoging van het gebruik van aardgas voor 
stroomopwekking de snelste en goedkoopste manier 
om te voldoen aan de uitdaging om meer energie 
met minder co2-uitstoot te leveren. 

CO2 afvangen en opslaan
Door onze steun aan een aantal projecten over 
de hele wereld helpen wij technologieën voor het 
afvangen en opslaan van CO2 (CCS) vooruit te 
brengen. CCS bij grote industriegebieden zou de 
wereldwijde CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

Wij zijn betrokken bij een aantal projecten. Een 
daarvan is Gorgon (Shell-belang 25%), een project 
voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) voor de kust 
van Western australia, dat onder meer het grootste 
CCS-project ter wereld omvat. Als Gorgon eenmaal 
in bedrijf is, zal daar naar verwachting drie à vier 

miljoen ton co2 per jaar worden afgevangen en 
ondergronds worden opgeslagen. In Canada heeft 
ons project Quest, als dat doorgang vindt, een 
opslagpotentieel van ruim een miljoen ton co2 per 
jaar. In Noorwegen zijn wij met andere partners 
betrokken bij de grootste geplande demonstratie-
installatie voor het ontwikkelen en testen van  
co2-afvangtechnologie. Het centrum in Mongstad 
komt naar verwachting in 2012 in bedrijf.

Biobrandstoffen
Met de groei van de wereldbevolking zal ook het 
aantal auto’s op de weg blijven toenemen. Alle 
brandstofopties met een lager koolstofgehalte zijn 
nodig om in de vraag te voorzien en tegelijkertijd 
de co2-uitstoot te verlagen. Door benzine en diesel 
met duurzame biobrandstoffen te mengen, kunnen 
wij bijdragen aan verlaging van de CO2-uitstoot van 
transportbrandstof.

In 2011 hebben wij in Brazilië de Raízen-joint 
venture opgericht met als doel productie van de 
biobrandstof met het laagste koolstofgehalte die in 
de handel verkrijgbaar is: ethanol uit suikerriet. Ook 
proberen wij om biobrandstoffen nog duurzamer te 
maken en willen wij geavanceerde biobrandstoffen 
ontwikkelen die worden gemaakt uit niet voor 
voedsel bestemde gewassen.

Energie-efficiëntie
Wij zijn constant bezig om onze eigen operaties 
efficiënter te maken. Dat doen wij niet alleen om 
de co2-uitstoot te verlagen maar ook om beter 
kostenconcurrerend te zijn. Sinds 2005 werken wij 
volgens een miljardenprogramma dat de energie-
efficiëntie van onze bestaande operaties moet 
verhogen. Nieuwe projecten ontwerpen wij van 
aanvang af op efficiënt energiegebruik.

Daarnaast bieden wij producten en diensten 
die onze klanten helpen om minder energie 
te gebruiken. Voorbeelden zijn geavanceerde 
brandstoffen en smeermiddelen.
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INKOMSTENTRANSPARANTIE 
Met onze operaties genereren wij inkomsten in de 
vorm van belastingen en royalty’s voor regeringen 
overal ter wereld. Deze gelden kunnen de 
economie van een land ondersteunen en kunnen 
aan de nationale ontwikkeling bijdragen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat grotere transparantie 
bij dergelijke betalingen en in de besteding 
daarvan belangrijk is voor het opbouwen van 
vertrouwen tussen bedrijven als het onze en de 
gemeenschappen waarmee wij samenwerken.

In 2011 heeft Shell wereldwijd $ 22,6 miljard 
aan vennootschapsbelasting en $ 4,4 miljard 
aan royalty’s betaald en heeft zij namens de 
overheid $ 88,1 miljard aan accijnzen en 
omzetbelasting over onze brandstoffen en 
overige producten geïnd.

MILIEU

Wij werken hard aan minimalisering van 
het milieueffect van onze operaties.

Milieusparende maatregelen worden al in het 
allervroegste stadium van onze projectplannen en 
-besluiten opgenomen. Wij spannen ons in om de 
co2-uitstoot te beheersen, minder energie en water 
te gebruiken, lekkages te voorkomen, minder met 
aardolie meegeproduceerd gas af te fakkelen en de 
biodiversiteit in stand te houden.

Ons streven is om onze energie-efficiëntie te 
verbeteren, capaciteit te ontwikkelen voor het 
afvangen en diep ondergronds opslaan van 
co2-uitstoot, het voortdurend affakkelen bij onze 
operaties te verminderen en lekkages met strenge 
controles en normen terug te dringen.

Naarmate de waterreserves als gevolg van 
de bevolkingsgroei beperkter worden, wordt 
het belangrijker hoe grote industrieën hun 
zoetwatergebruik beheren. Wij gebruiken nieuwe 
technologieën en recycleprocessen om minder 
afhankelijk van zoet water te zijn. In gebieden met 
waterschaarste beschikken onze operaties over 
watermanagementplannen waarin staat hoe wij het 
watergebruik bewaken en verlagen.

Bescherming van de natuurlijke diversiteit is cruciaal 
wanneer wij nieuwe projecten of uitbreiding van 
bestaande installaties in overweging nemen. 
Biodiversiteitsstudies maken deel uit van de 
projectplanning om het potentiële effect van onze 
operaties te meten.

Wij werken nauw samen met vooraanstaande 
milieuorganisaties, waaronder de International 
Union for Conservation of Nature, Wetlands 
International, the Nature conservancy en 
earthwatch. Door hun toegevoegde expertise en 
praktische adviezen helpen deze partnerships ons 
om in de vroege projectontwerpstadia zowel milieu-
uitdagingen als verbeteringskansen vast te stellen 
en te managen. In 2011 werkten wij bij meer dan 
35 projecten met deze organisaties samen.
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 Les in biodiversiteit bij het “Business Skills for  
World Heritage”-programma van Earthwatch, in Kenia.



Shell is ervan overtuigd dat meer 
gebruik van het schonere aardgas, 
vooral bij stroomopwekking, essentieel 
is voor de opbouw van een duurzaam 
energiesysteem.  

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) 
is het schoner brandende aardgas in overvloed 
aanwezig, met genoeg reserves voor 250 jaar bij 
het huidige productieniveau. De co2-uitstoot van 
aardgas bij bijvoorbeeld stroomopwekking is circa 
50% lager dan die van kolen. Bovendien produceert 
het aanzienlijk minder luchtverontreinigende stoffen.

Shell verwacht dat zij in 2012 voor het eerst meer 
gas dan olie zal produceren. Terwijl onze 
gasproductie groeit, gebruiken wij geavanceerde 
technologieën en nieuwe benaderingen om 

AARDGAS

ONZE ACTIVITEITEN

OPERATIONELE PRINCIPES BIj SCHALIEOLIE EN -GAS OP HET VASTELAND 
Wij zijn van oordeel dat samenhangende en verantwoorde industrienormen essentieel zijn, nu Shell en 
andere grote bedrijven doorgaan met het ontwikkelen van deze reserves. Even essentieel is een open 
dialoog met diegenen die door het ontwikkelen van aardgasvoorkomens worden getroffen. In overleg 
met milieu-instanties en NGO’s hebben wij onze vijf wereldwijd geldende operationele beginselen 
voor schalieolie- en schaliegasvoorkomens op het vasteland opgesteld en gepubliceerd. Deze zijn 
toonaangevend binnen de olie-industrie en vermelden hoe wij bij het ontwikkelen van aardgasreserves 
te werk willen gaan.

Shell:
  ontwerpt, construeert en exploiteert putten en installaties op een veilige en verantwoorde manier;
  voert haar operaties zodanig uit dat het grondwater wordt ontzien en zij daarbij minder drinkbaar 

water gebruikt, voor zover dit redelijkerwijs praktisch mogelijk is;
  voert haar operaties zodanig uit dat de luchtkwaliteit wordt beschermd en vluchtige emissies worden 

tegengegaan;
  werkt aan verkleining van haar operationele footprint; en
  overlegt met omwonenden over de mogelijke sociaaleconomische effecten van haar operaties.

Ons doel is om deze beginselen bij al onze operaties, waar ook ter wereld, te hanteren. Wij zullen 
deze beginselen periodiek evalueren en bijwerken zodra zich nieuwe uitdagingen, technologieën of 
regelgevingseisen voordoen.

gasvoorraden te ontwikkelen en manieren te vinden 
om ons milieueffect te verlagen.

Schaliegas
In de Noord-Amerikaanse energiesituatie is de 
laatste jaren een omslag teweeggebracht nu het 
mogelijk is geworden om grote hoeveelheden 
aardgas uit de poriën van dicht opeengepakte 
aardformaties te produceren. Om dit zogeheten  
‘tight gas’ uit het gesteente te bevrijden is een 
productietechniek nodig die hydraulisch fractioneren, 
ofwel ‘fracking’, wordt genoemd. Deze methode 
wordt al tientallen jaren toegepast, maar dankzij 
nieuwe boortechnieken kunnen sinds kort grotere 
gasvolumes vanuit één enkele boorlocatie worden 
geproduceerd, waardoor onze operationele footprint 
kleiner wordt. Naar aanleiding van bezwaren rond 
het tot ontwikkeling brengen van schaliegasvelden 
op het vasteland, met name het hydraulisch 
fractioneren, hebben wij in 2011 een reeks 
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wereldwijd geldende beginselen voor 
vastelandoperaties gepubliceerd (zie inzet).

Voor ons staan veiligheid en milieubescherming bij 
onze operaties voorop. De schaliegasreservoirs die 
wij aanboren, zitten vrijwel altijd minstens een 
kilometer onder zoetwatervoerende lagen. onze 
putten worden met meerdere stalen mantels bekleed 
en worden vanaf het aardoppervlak tot ver onder het 
grondwaterpeil gecementeerd. Door hergebruik van 
water verminderen wij onze zoetwaterbehoefte.

Activiteiten op boorlocaties en het effect van 
vrachtverkeer kunnen bij de lokale bevolking tot 
ongerustheid leiden. Bij Pinedale en bij onze 
operaties bij Haynesville, in de Amerikaanse staat 
Louisiana, verstoren wij het land zo min mogelijk 
door vanuit één locatie meerdere putten te boren. 
Voor onze Marcellus-operaties, in de staat 
Pennsylvania, hebben wij plannen om water per 
spoor aan te voeren, zodat vrachtauto’s minder 
noodzakelijk zijn.

Vloeibaar gemaakt aardgas
Ruim veertig jaar geleden was Shell een pionier op 
het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). 
Sindsdien is LNG uitgegroeid tot een belangrijk 
middel om gas te leveren aan mensen en industrieën 
die zo ver van aardgasreserves verwijderd zijn dat 
transport ervan per pijpleiding niet praktisch is. Door 
het gas tot -162°C af te koelen, maken wij het 
vloeibaar. Daardoor krimpt het tot een zeshonderdste 
van zijn oorspronkelijke volume en kunnen wij het 

over de hele wereld verschepen. op de plaats van 
bestemming wordt het lNG voor onze klanten 
hervergast. Momenteel zijn wij een van de grootste 
LNG-leveranciers, met installaties over de hele 
wereld. ongeveer dertig procent van al het lNG  
is afkomstig van joint ventures waarbij Shell 
betrokken is.

Er wordt gewerkt aan een drijvende LNG-installatie 
die productie, verwerking en opslag combineert 
zonder dat op het vasteland installaties hoeven te 
worden gebouwd of op de zeebodem lange 
pijpleidingen moeten worden gelegd. Dit vermindert 
het milieueffect aanzienlijk.

LNG wordt al jaren als brandstof in LNG-tankauto’s 
gebruikt. In Canada biedt Shell vanaf 2012 LNG 
aan als transportbrandstof voor speciaal aangepaste 
vrachtauto’s op een drukke route van het noorden 
van alberta naar Vancouver, als vervanger van de 
diesel die de vrachtauto’s daarvoor gebruikten.

Windenergie
Het aandeel van windenergie in de wereldwijde 
energiemix blijft naar verwachting stijgen. Shell 
ontwikkelt al meer dan tien jaar windenergie en is 
betrokken bij windprojecten in Europa en Noord-
Amerika. Het Shell-aandeel in de energiecapaciteit 
uit windenergie bedraagt momenteel 507 mW, 
waarvan het merendeel afkomstig is van ongeveer 
720 turbines bij acht windenergieprojecten in de 
Verenigde Staten. Wij kijken ook naar andere 
potentiële projecten, alle in Noord-Amerika.
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 Door aardgas vloeibaar te maken, kunnen wij het van Sakhalin 2, in Rusland, naar de afnemers verschepen.



Naarmate de vraag naar energie voor 
de lange termijn stijgt, zal de wereld 
een beroep moeten doen op de enorme 
energievoorraden in het Arctisch gebied. 
Die moeten wel op een verantwoorde 
wijze worden gewonnen. In de 
ontwikkelingsplannen nemen milieu en 
maatschappelijk welzijn dan ook een 
centrale plaats in.

Volgens schattingen van de amerikaanse Geological 
Survey bevat het arctisch gebied als geheel wel 
dertig procent van het nog niet ontdekte aardgas en 
circa dertien procent van de nog op te sporen olie 
van de wereld. Men denkt dat deze voorraden voor 
meer dan tachtig procent offshore liggen.

Verantwoord opereren in arctisch en subarctisch 
gebied is voor ons niet nieuw. Wij zijn al bijna 
vijftig jaar actief in Alaska, zowel op het vasteland 
als offshore, en in Canada. Meer recent zijn wij 
betrokken bij grote projectontwikkelingen met 
partners in Noorwegen en in Sachalin en Salym, in 
Rusland.

Shell onderkent dat in de samenleving enig 
verzet bestaat tegen het verder ontwikkelen van 
energievoorraden in het Noordpoolgebied. om 
overal in deze regio veilig en doeltreffend te kunnen 
opereren, hebben wij onze plannen gebaseerd op 

HET NOORDPOOLGEBIED

ALASKA
Aan onze voorbereidingen om in 2012 in de Beaufort- en de Tsjoektsjenzee naar olie te gaan zoeken, zijn vele jaren 
voorafgegaan waarin wij het fundament hebben gelegd voor verantwoorde ontwikkeling van de potentiële reserves in 
dat gebied. In de aanloop naar de booractiviteiten zijn kritische bezwaren tegen onze plannen ingebracht en er blijft 
verzet tegen bestaan. Naarmate de startdatum van de verkenningsboringen dichterbij kwam, hebben wij in nauwe 
samenwerking met regelgevende instanties, de lokale bevolking en andere organisaties robuuste 
veiligheidsmaatregelen ontwikkeld. Mede hierdoor hebben wij onze boorplannen kunnen verfijnen.

De wateren aan de noordkust van Alaska zijn ondiep en in de olievelden onder de zeebodem heerst een relatief lage 
druk. Dit zijn dus heel andere omstandigheden dan in de diepe wateren van de Golf van Mexico. Als voorbereiding op 
de booractiviteiten voor de kust van Alaska hebben wij een degelijke interventiecapaciteit voor eventuele olielekkages 
tot stand gebracht, met onder meer afdekkings- en insluitingsapparatuur en olielekkage-interventieschepen. 

een strenge beoordeling van zowel de technische 
als de milieu-uitdagingen. Wij werken nauw 
samen met de lokale gemeenschap, inclusief de 
inheemse bevolkingsgroepen, en luisteren naar 
hen om te bepalen wat de beste manier is om 
hen van onze operaties te laten meeprofiteren 
en hun tradities te bewaren. Datzelfde doen wij 
met overheidsinstanties, wetenschapsmensen, 
academische instellingen en NGO’s, zodat wij hun 
oordeel over onze projecten begrijpen en kunnen 
meewegen.

Sinds 2005 voeren wij in de Arctische wateren 
en op het vasteland van Alaska een omvangrijk 
milieuonderzoekprogramma uit. De traditionele 
kennis van inheemse bevolkingsgroepen is van 
onschatbare waarde voor onze aanpak in die regio. 
Bij de planning van onze activiteiten worden wij 
geholpen door dorpsoudsten en lokale jachtexperts, 
die belangrijke soorten, kwetsbare habitats, plaatsen 
van archeologisch belang en bijzondere gebieden 
aanwijzen, zoals plaatsen waar kariboes hun 
kalveren krijgen of waar trekvogels zich verzamelen.

Wij hebben innovatieve technologieën ontwikkeld en 
veel wetenschappelijk onderzoek verricht zodat wij 
op verantwoorde wijze in deze uitdagende offshore-
omgeving kunnen werken. onderdeel hiervan is 
het gebruik van onbemande vliegtuigjes (‘drones’) 
en onderzeese geluidsopnameapparatuur en 
onderzoek van het ecosysteem, waarbij traditionele 
en wetenschappelijke kennis worden gecombineerd.
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Bij het aanboren van nieuwe reserves om aan de 
stijgende vraag naar energie te voldoen, opereren 
wij onder steeds moeilijker omstandigheden – zoals 
steeds dieper in zee. Geavanceerde technologieën 
en strenge normen helpen om dit veilig te doen. 
Onze grote exploratie- en productieprojecten 
in diep water helpen lokale economieën 
zich via aanvoerketens te ontwikkelen en om 
beroepsvaardigheden op te bouwen.

Shell loopt al meer dan veertig jaar voorop 
bij exploratie en productie in diep water 
en heeft wereldwijd meer dan twintig grote 
diepwaterprojecten veilig tot stand gebracht. Veel 
van de geavanceerde technologieën, processen 
en veiligheidsprocedures waarmee wij olie en 
gas uit bijna drie kilometer diep water kunnen 
opvoeren, hebben wij zelf ontwikkeld. Momenteel 
voeren wij projecten in diep water uit bij landen 
zoals Maleisië, Brazilië en de Verenigde Staten en 
hebben wij nog meer projecten in ontwikkeling.

De ramp met de Deepwater Horizon van 
oliemaatschappij BP in 2010 heeft de noodzaak 
versterkt om de veiligheid en de betrouwbaarheid 
van onze diepwateroperaties wereldwijd in 
stand te houden. Wij hebben uiteenlopende 
interventiemiddelen klaarstaan die een soortgelijk 
incident bij onze operaties moeten voorkomen.

DIEP wATER OLIEZANDEN 

De canadese oliezanden vormen een van de 
belangrijkste nog overgebleven energievoorraden. 
Zij kunnen een belangrijke rol in de energiemix 
spelen maar moeten op verantwoorde wijze worden 
geëxploiteerd. Wij werken aan verbetering van 
ons vermogen om de uitstoot van broeikasgassen 
te beheersen en om land en water doeltreffender te 
gebruiken.

Wij blijven werken aan efficiënter energiegebruik en 
ontwikkelen plannen voor het grootschalig afvangen 
en opslaan van co2 bij onze oliezandoperaties. 
Ook blijven wij naar mogelijkheden zoeken om meer 
water bij onze operaties te recyclen en gebruiken 
wij meer op de locatie zelf aanwezig grondwater, 
zodat wij minder rivierwater hoeven te gebruiken. 
In 2012 heeft Shell geholpen bij de oprichting van 
een consortium van energiemaatschappijen om 
kennis uit te wisselen en innovatieve technologieën 
te ontwikkelen met als doel de milieuprestatie van de 
oliezandindustrie als geheel te verbeteren.

Wij blijven werken aan betere 
verwerkingstechnologie voor de zogeheten 
‘tailings’ – een mengsel van water, zand, klei 
en koolwaterstofresten dat achterblijft nadat de 
bitumen is afgesplitst. Ook werken wij samen met 
de inlandse buren, zodat wij hun traditionele kennis 
in onze terreinbeheer- en  herstelwerkzaamheden 
kunnen integreren.

 Olie- en gasproductie in diep water bij Brazilië.  Oliezandoperaties in Alberta, Canada.
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‘HEALTH IN MOTION’
In de Nigerdelta is gezondheidszorg beperkt aanwezig. SpDc helpt op uiteenlopende manieren om 
die situatie te verbeteren. Het bedrijf steunt en bemant een net van 27 klinieken in de Delta en financiert 
een klein maar groeiend aantal lokale ziektekostenverzekeringen in het kader van haar door de 
gemeenschap aangestuurde maatschappelijke-investeringsmodel, het zogeheten ‘global memorandum 
of understanding’. Ook geeft het bedrijf financiële steun aan campagnes tegen ziekten zoals malaria 
en HIV/AIDS. Een van SPDC’s langst lopende inspanningen is het jaarlijkse gemeenschapsprogramma 
‘Health in Motion’, waarbij teams van artsen, verplegend personeel, apothekers en voorlichters uit de 
bedrijfsgezondheidsdienst afgelegen gebieden bezoeken om daar gezondheidszorg te brengen. In 
2011 heeft het team meer dan 87.000 mensen bereikt, waarbij het adviezen gaf, kwalen behandelde, 
kleine operaties verrichte en klamboes en brillen uitdeelde.

In 2011 heeft Shell Petroleum Development Company 
(SPDC) haar inspanningen voortgezet om de operaties 
weer op te bouwen en meer transparantie over onze 
activiteiten te verschaffen.

De productie van SPDC steeg voor het 
tweede achtereenvolgende jaar, wat meer 
inkomsten opleverde voor de overheid – die het 
meerderheidsbelang in SPDC heeft – en onze andere 
joint venture-partners. Stabiele financiering en betere 
beveiliging hebben de weg voor voortzetting van 
belangrijke projecten vrijgemaakt. In 2011 hebben wij 
nieuwe apparatuur geïnstalleerd voor het afvangen 
van gas dat met de olie wordt meegeproduceerd 
en dat anders zou worden verbrand; ook hebben 
wij bestaande installaties voor het afvangen van 
gas gerepareerd of verbeterd. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat het affakkelen bij SPDC-installaties 
in 2011 is verminderd, terwijl wij meer olie hebben 
geproduceerd dan in 2010.

Omdat onze pijpleidingen en andere apparatuur nu 
beter toegankelijk zijn, kunnen wij ons meer richten 

NIGERIA op het onderhoud daarvan. Hierdoor is het volume 
aan operationele lekkages uit SPDC-installaties op het 
vasteland in 2011 eveneens gedaald. Helaas is er 
bij Shell Nigeria Exploration & Production Company 
(SNEPCo) sprake geweest van een olielek tijdens 
laadoperaties bij het Bonga-veld, op 120 kilometer 
uit de kust. Ik vind dit zeer spijtig, maar gelukkig 
heeft het snelle ingrijpen door SNEPCo-personeel in 
samenwerking met de Nigeriaanse overheid ertoe 
geleid dat de weggelekte olie merendeels is verdampt 
of snel op zee is verstrooid.

Ook al zijn de militante aanslagen beëindigd, urgent 
ingrijpen blijft noodzakelijk tegen de criminele bendes, 
die met hun oliediefstal en illegale raffinage nog 
steeds het merendeel van de lekkages veroorzaken.

Het in augustus 2011 gepubliceerde UNEP-rapport 
over de olievervuiling in Ogoniland, in de Nigerdelta, 
laat zien hoe complex sommige van de uitdagingen 
zijn waarmee wij te maken hebben. SPDC verwelkomt  
het rapport en heeft de aanbevelingen aanvaard 
die daarin aan het bedrijf worden gedaan. Ik 
hoop oprecht dat dit rapport een katalysator voor 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de 
bevolking zal blijken.

Er zijn de afgelopen jaren in Nigeria uitdagingen 
geweest, maar ik heb goede hoop voor de toekomst.

Mutiu Sunmonu
De volledige brief staat in het Shell 
Duurzaamheidsverslag over 2011.
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Open brief van Mutiu 
Sunmonu, chairman van 
de Shell-maatschappijen in 
Nigeria - verkorte versie.



 Suikerriet oogsten voor de productie van  
ethanol in Brazilië.

Via onze joint venture Raízen produceren 
wij voor het eerst biobrandstof met een 
laag koolstofgehalte. 

Biobrandstoffen gaan naar verwachting een  
steeds grotere rol spelen om in de vraag naar 
transportbrandstof te voorzien. Shell voorspelt dat het 
bio-aandeel in de mondiale transportbrandstofmix 
gaat stijgen, van drie procent nu naar negen procent 
in 2030.

In 2011 zijn wij in de productie van biobrandstoffen 
met een laag koolstofgehalte gestapt. Samen met 
Cosan hebben wij Raízen (Shell-belang 50%) 
opgericht, een joint venture die in Brazilië jaarlijks 
meer dan twee miljard liter ethanol uit suikerriet 
produceert en verkoopt. Dit is de schoonste 
biobrandstof die in de handel verkrijgbaar is.  
over het gehele traject bezien, van suikerrietteelt  
tot gebruik van de ethanol als brandstof, is de 
co2-uitstoot ervan circa 70% lager dan van benzine.

Dankzij de grote jaarlijkse hoeveelheid neerslag in 
Brazilië heeft het suikerriet maar weinig kunstmatige 
irrigatie nodig. In 23 van haar 24 fabrieken recyclet 
Raízen ongeveer 90% van het water dat zij gebruikt 
om suikerriet in ethanol om te zetten. Zij is voornemens 
om uiterlijk eind 2012 ook het water in de resterende 
fabriek te recyclen.

De joint venture-overeenkomst van Raízen omvat 
onder meer een reeks principes om duurzame 
productie te bevorderen. Die eisen dat Raízen eerst  
de potentiële directe en indirecte effecten van het 
ontginnen van nieuwe landbouwgrond voor 
biobrandstofgewassen beoordeelt en dat zij land met 
een rijke biodiversiteit ongemoeid laat. Samen met 
haar toeleveranciers, aannemers en landeigenaren 
werkt Raízen eraan dat ook die de juiste praktijk op 
het gebied van watermanagement, arbeid en 
bodemgebruik hanteren.

BIOBRANDSTOffEN

DUURZAMERE PRODUCTEN  
LEVEREN

Het land dat Raízen voor de verbouw van suikerriet 
gebruikt, ligt honderden kilometers verwijderd van de 
regenwouden van het Amazonegebied. Raízen steunt 
de pogingen van de Braziliaanse overheid om 
doeltreffend beleid voor bouwlandgebruik in te voeren 
en om bezwaren als zou de rietsuikerproductie andere 
gewassen verdringen naar gebieden met een rijke 
biodiversiteit, weg te nemen. Ook steunt Raízen de 
pogingen van de overheid om op te komen voor de 
landrechten van inheemse bevolkingsgroepen.

Raízen is lid van het Bonsucro-initiatief, dat 
industrienormen voor certificering van biobrandstof  
uit suikerriet heeft opgesteld. Bonsucro certificeert de 
fabrieken waar suikerriet wordt omgezet en de 
fabrieken waar de ethanol wordt geproduceerd 
afzonderlijk. Bonsucro heeft in 2011 vier Raízen-
fabrieken gecertificeerd, waarvan een de eerste was 
die in het kader van het initiatief is gecertificeerd. Het 
streven van Raízen is om de komende jaren al haar 
fabrieken te laten certificeren. Ook wil zij certificering 
bereiken voor alle ethanol die uit haar eigen suikerriet 
wordt geproduceerd en voor ethanol uit suikerriet van 
haar toeleveranciers.
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BRANDSTOffEN EN PRODUCTEN nieuw smeermiddel voor de zeescheepvaart dat de 
brandstofefficiëntie kan helpen verbeteren.

Ook produceren wij petrochemische producten 
waarmee fabrikanten producten voor dagelijks gebruik 
maken die de consument helpen minder energie te 
gebruiken. Dergelijke producten zijn onder meer uiterst 
efficiënte gebouwisolatie, wasmiddelen voor gebruik 
met warm water en lichte plastics voor auto’s.

Wij zetten onze samenwerking met consumenten voort 
om hen te helpen energie te besparen. Sinds 2009 
hebben wij al meer dan 200.000 weggebruikers via 
directe training, rijsimulatoren en online cursussen 
geleerd hoe zij zuiniger kunnen rijden.

De Shell Eco-marathon is een wedstrijd waarbij teams 
studenten van overal ter wereld voertuigen bedenken 
en die uit allerlei lichte en veelal recyclebare 
materialen bouwen. Zij kunnen op biobrandstoffen, 
zonne-energie of waterstof lopen, maar ook op 
benzine of diesel. De winnaars zijn de teams die per 
brandstofcategorie met de minste energie de grootste 
afstand afleggen. In 2011 namen in totaal 342 teams 
aan de drie wedstrijden deel, die in Duitsland, 
Singapore en de Verenigde Staten werden gehouden.

Wij ontwikkelen geavanceerde 
brandstoffen en smeermiddelen die 
weggebruikers kunnen helpen brandstof 
te besparen. Wij werken ook samen met 
consumenten om hen te helpen energie te 
besparen.

Door de te verwachten toename van het aantal auto’s 
in de komende decennia wordt de uitdaging hoe het 
milieueffect daarvan moet worden aangepakt. Het 
wegtransport is verantwoordelijk voor ongeveer 
zeventien procent van de wereldwijde CO2-uitstoot van 
fossiele brandstoffen. Shell FuelSave benzine en 
diesel, onze zuinigste brandstoffen tot dusver, zijn 
gemaakt om weggebruikers te helpen brandstof te 
besparen doordat zij energieverliezen in de motor 
verminderen. Ook werken wij met een aantal 
fabrikanten, waaronder Audi, Chrysler, Daimler, 
Ducati, Ferrari en Volkswagen, aan het ontwikkelen 
van efficiëntere brandstoffen en smeermiddelen.

onze pogingen om transport duurzamer te maken, 
beperken zich niet alleen tot het wegverkeer. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld Alexia S4 ontwikkeld, een 
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 Bij de Shell Eco-marathon in Maleisië strijden studenten met elkaar wie het verst komt met de minste energie.
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ONZE PRESTATIE

In 2011 heeft Shell grote projecten gerealiseerd die 
nog jarenlang voor een grotere energietoevoer naar 
onze klanten zullen zorgen. Wij bleven werken aan 
verbetering van onze milieuprestatie op gebieden 
zoals emissies, energie- en watergebruik, affakkelen 
en lekkages. Onze veiligheidsprestatie blijft hoog, 
en wij blijven maatregelen ontwikkelen en invoeren 

om onze maatschappelijke prestatie nog verder te 
verbeteren. Nadere bijzonderheden hierover staan 
in het Shell Duurzaamheidsverslag over 2011.

  www.shell.com/sustainabilityreport
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AANDEEL IN   
DE wERELD- 
OLIEPRODUCTIE:  2% AANDEEL IN  

DE wERELD- 
GASPRODUCTIE: 3%

3,2 MILjOEN VATEN 
OLIE-EQUIVALENT PER DAG 
GEPRODUCEERD

RUIM   48%
VAN DE PRODUCTIE wAS AARDGAS

7,7%   
VAN DE wERELDOMZET AAN LNG

LNG-LEVERING MET 49  TANKERS, 
‘S-wERELDS GROOTSTE LNG-VLOOT

  RESULTAAT
 $30,9 

 MILjARD INVESTERINGEN EN 
EXPLORATIEKOSTEN$31
 MILjARD

$1,1  MILjARD  
BESTEED AAN R&D

90.000
wERKNEMERS

OPERATIES IN RUIM80 
LANDEN

Dit is een verkorte versie van het Shell 
Duurzaamheidsverslag over 2011. Nadere 
gegevens staan in het Shell Duurzaamheidsverslag 
2011. Bij tegenstrijdige informatie prevaleert het 
Shell Duurzaamheidsverslag 2011. Bij strijdigheid 
tussen de vertaling en de engelse versie van het 
Verkort Duurzaamheidsverslag prevaleert het 
engels. VERKRIjGBAAR VIA

  www.shell.com/sustainabilityreport
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including maps.

Shell apps 
Apps that provide company  
news, interactive stories about 
innovation, service-station  
locations and other information.
www.shell.com/mobile_and_apps
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