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plannen CO2-opslag locatie Barendrecht
Geachte heer Aboutaleb,
De Gemeente Rotterdam is partner in het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Het RCI
vermeldt als één van haar doelstellingen (doelstelling 13): “Een gefaseerde versnelling van de
CO2-afvang, -transport, -benutting en -opslag moet leiden tot een reductie van 20 Mton CO2
in 2025” en vermeldt als één van haar beoogde resultaten: “Shell heeft het initiatief genomen
voor ondergrondse opslag in een gasveld bij Barendrecht en deed proeven.”
Onze eerste vraag, op grond van het bovenstaande, luidt:
1. Is de Gemeente Rotterdam, als partner in het RCI, voorstander van de geplande CO2opslag onder Barendrecht? Zoals u ongetwijfeld zult weten, zijn de inwoners van
Barendrecht zeer verontrust, daar hun veiligheid in het geding is.
Alle fracties in de Gemeenteraad en B&W van de gemeente Barendrecht en Albrandswaard
hebben de CO2-opslag onder de gemeente Barendrecht verworpen. De Provinciale Staten van
Zuid-Holland hebben unaniem de keuze voor Barendrecht afgewezen in een motie. Uit zeer
betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat de heer dr. R.F.M. Lubbers, kwartiermaker bij
het RCI, heeft geprobeerd om diverse leden van Provinciale Staten tégen deze motie, dus vóór
CO2-opslag onder Barendrecht, te laten stemmen.
Onze tweede vraag, op grond van het bovenstaande, luidt:
2. Draagt de lobby van de heer dr. R.F.M. Lubbers vóór CO2-opslag onder Barendrecht,
namens RCI en dus mede namens de Gemeente Rotterdam, de goedkeuring van het
bestuur van de Gemeente Rotterdam?
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Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet.
Hoogachtend,
Het bestuur van de Stichting CO2isNEE,
John Brosens MA, voorzitter.
Dr. N.B.M. Brantjes, secretaris en woordvoerder,
Ir. Kees Pieters, penningmeester
Mw. Dieta Uyterlinde, lid.

NB Verzonden per brief en per email.
C.C. :
Fracties in de Gemeenteraad van Rotterdam
Provinciale Staten van Zuid Holland
Gemeentebestuur van Barendrecht
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