Persbericht :

Oprichting Stichting CO2isNEE

Geen embargo.

Barendrecht. Maandag 26 oktober 2009
Vandaag om 12:00 wordt ten kantore van notaris Van Spreeuwel te Barendrecht
de oprichtingsakte van de Stichting CO2isNEE getekend.
Het aantal sympathisanten en medewerkers dat schriftelijk bij de Stichting CO23isNEE is
gemeld verdubbelde het afgelopen weekeinde. De teller staat nu op 250 personen.
Bij een eigen straatenquète op 25 oktober waren gemiddeld op iedere 10 mensen 9 tegen
ondergrondse opslag, en maar 1 ervoor.
De Stichting CO2isNEE werkt inmiddels samen met verontruste inwoners in Groningen.
Het verzet tegen de plannen voor ondergrondse opslag van koolzuurgas wordt steeds
breder.
Minister Cramer noemt CO2 een inert gas. Dat is onjuist. Het koolzuurgas is zuur: het
reageert wel degelijk met de omgeving. Het is giftig, ook in een lage concentratie van 3 tot
5 procent. In dat geval wordt alle leven bedwelmd en gaat iedereen dood. Dat gebeurt niet
met een echt inert gas, zoals stikstof. Dat de officiële instanties volhouden dat CO2 een
ongevaarlijk gas zou zijn versterkt onze bezorgdheid. Want wellicht houdt men dan ook
onvoldoende rekening met de nog onbekende reacties onder de grond - waar het gas met
een druk van honderden atmosfeer wordt ingeperst. Ter vergelijking: in een autoband zit
maar anderhalve atmosfeer.

Hoe onveilig is ondergronds opgeslagen CO2? Niemand weet het. We weten wel
dat het gevaarlijk is als het vrijkomt. Door een breuk in een leiding, een
onvoorzien lekje in een oud gasveld, door de foutief ingeschatte drukbestendigheid van een kleilaag, of door bijvoorbeeld een sabotageactie.
Barendrecht is recent opgeschrikt door een treinbotsing, terwijl de Betuweroute
toch optimale veiligheidsvoorzieningen kent. Er ontstaat zo weinig vertrouwen in
officiële risicoberekeningen. Barendrecht wil er niet nog meer extra risico’s bij
krijgen. Het is genoeg.
De ondergrondse opslag wordt vooral gekozen om economische redenen. Het
bespaart Nederland de noodzaak om dure emissierechten te kopen. De Shell en
toekomstige kolencentrales komen anders met grote lasten te zitten.
In geval van twijfel moet je de veiligste keuze maken: geen ondergrondse opslag
van CO2 dus. De veiligheid van burgers gaat voor het economisch belang.
De inwoners van Barendrecht mogen geen proefkonijn worden.
De stichting wil ervoor zorgen dat de Nederlandse bodem geen dumpplek wordt voor
schadelijke stoffen - en zeker niet voor het dodelijk CO2. Verder wil de stichting de
belangen van bewoners veilig stellen als Den Haag en Shell toch gaan opslaan. De
stichting is onafhankelijk van iedere politieke richting, maar werkt wel samen met alle
groeperingen die tegen CO2 opslag zijn. Bijvoorbeeld met alle lokale politieke partijen en
het gemeentebestuur. Als onafhankelijke organisatie kan de Stichting CO2isNee
aanvullend werken op de mogelijkheden die het gemeentebestuur heeft.
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Voorzitter: John Brosens MA, 0180-616561, Tjalk 122, 2991 PR Barendrecht,
johnbrosens@solcon.nl
Vicevoorzitter / woordvoerder: Dr. Klaas Brantjes, 0180-531431, Binnenlaantje 2,
2991 EC Barendrecht, klaasbrantjesbio@hotmail.com

