Advies CO2-opslag niet onafhankelijk.
PROEFPROJECT moet van de baan!
Het rapport van de Milieudienst Rijnmond over de veiligheid van
CO2-opslag onder Barendrecht is niet onafhankelijk. Op grond van
uitgerekend dit rapport wordt Barendrecht door TNO aangewezen
als geschikte locatie. Ook deze conclusie is dus niet onafhankelijk.
Beide rapporten zijn de basis van het besluit van ministers Van der
Hoeven en Cramer om de CO2-opslag onder Barendrecht doorgang
te doen vinden.
Het onderzoek naar de veiligheid
van de CO2-opslag onder
Barendrecht is gedaan door de
DCMR (Milieudienst Rijnmond).
De DCMR is één van de partners
in het Rotterdam Climate
Initiative (RCI). Eén van de
doelstellingen van het RCI is het
bevorderen van ondergrondse
CO2-opslag. Dat betekent dus, dat
de DCMR, door zich te verbinden
met deze doelstelling, per definitie
geen onafhankelijk advies kan
geven op dit gebied.
De voorzitter van de DCMR is de
heer Erik van Heijningen. In de
RCI is hij ook vertegenwoordigd,
maar dan als representant van het
provinciebestuur (gedeputeerde)
van
Zuid-Holland.
Als
gedeputeerde
zal
hij
de
provinciale
vergunningen
afgeven, zodra die zullen worden
gevraagd, op grond van het advies
dat de DCMR, onder zijn
voorzitterschap, heeft gegeven.
De heer Van Heijningen adviseert
dus zichzelf als gedeputeerde en
het zal geen verbazing wekken,
dat dit advies overeenkomt met

zijn ideeen over de CO2-opslag
onder Barendrecht (doen!).
Overigens zijn over de technische
inhoud van de rapporten nog vele
relevante vragen te stellen; vooral
m.b.t. de veiligheid. De vragen
worden echter niet gesteld want
alles is in één hand.
Het TNO-rapport m.b.t. de
lokatiekeuze van CO2-opslag
noemt Barendrecht in eerste
instantie
minder
geschikt.
Uiteindelijk wordt Barendrecht
toch geselecteerd op grond van de
bevindingen van het DCMRrapport, dat de opslag veilig
noemt.
De heer Pieter van Vollenhoven
stelde
kort
geleden
in
Pauw&Witteman
nog
dat
onderzoek
zonder
wettelijk
verankerde onafhankelijkheid niet
onafhankelijk
genoemd
mag
worden. De heer Pieter van
Vollenhoven
zou
in
deze
preventief werk kunnen verrichten.
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