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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Namens de inwoners van Barendrecht richten wij, het bestuur van de Stichting CO2isNEE, ons tot
u, onze volksvertegenwoordigers, voor sturing van het kabinetsbeleid.
Het kabinet overweegt om een experiment te bevorderen met opslag van CO2 in de grond onder
Barendrecht. Dit is onaanvaardbaar. Hieronder vermelden we de belangrijkste bezwaren hiertegen.
1. Het ondergronds opslaan van CO2 kost veel energie en leidt tot 25% meer brandstofverbruik
en CO2-productie. Dit is dus absoluut niet duurzaam, maar wel duur. De regering kan in
‘Kopenhagen’ moeilijk gaan pronken met het stimuleren van een 25% hoger energieverbruik.
2. De subsidie voor dit experiment kan niet meer worden aangewend voor energiebesparing en
het stimuleren van duurzame energieopwekking.
3. Het gaat om een nieuwe techniek die zich nog niet bewezen heeft. Zoals met elke nieuwe
techniek zijn alle risico’s nog niet bekend. Zeker niet de risico’s op langere termijn, terwijl
het gif voor eeuwig de bodem ingaat.
4. Het experiment wordt gehouden in een dichtbevolkt gebied. Daardoor wordt een ‘incident’ al
gauw een ‘ramp’. Er zijn alternatieve locaties, bijvoorbeeld onder de Noordzee.
5. Ook het transporteren en op druk brengen van het giftige CO2 levert risico’s op en is
kwetsbaar voor ontwerpfouten, voor menselijke fouten of omgevingsrisico’s.
6. Juist de eigen woning moet een maximale veiligheid bieden. Mensen willen wel een
onvermijdelijk klein risico accepteren in het verkeer of op de werkplek. Maar thuis niet! De
beleving van blijvende onveiligheid bedreigt dan ook de gezondheid.
7. Ruim 8000 gezinnen hebben recent in de Vinexwijk Carnisselande in een nieuwbouwwoning
geïnvesteerd. Ondergrondse CO2-opslag zal hun toekomstperspectief sterk beschadigen.
8. Wij nemen zorgen over het klimaat zeer serieus. Als de theorie klopt dat CO2 bijdraagt aan
een klimaatsverandering, dan dient de productie en uitstoot daarvan te verminderen. Dat kan
geen reden zijn om de 50.000 inwoners van Barendrecht in proefkonijnen te veranderen.
Op grond van het bovenstaande is het draagvlak voor dit experiment in Barendrecht vrijwel nihil
en hebben het gemeentebestuur van Barendrecht en de Provinciale Staten van Zuid-Holland de
CO2 opslag onder Barendrecht unaniem afgewezen.
Uit het oogpunt van nut en noodzaak, veiligheid en beleving (gezondheid) zijn geen deugdelijke
argumenten voor een dergelijke opslag aangevoerd. Wij vragen u, onze volksvertegenwoordigers
in de Tweede Kamer, een kabinetsbesluit om CO2 in Barendrecht op te slaan af te wijzen.
Met hoogachting,
Namens het bestuur van de Stichting CO2isNEE,
John Brosens MA, voorzitter

