Mevrouw Cramer, mevrouw Van der Hoeven,
In tebruari van dit jaar was er veel commotie in Barendrecht over uw plannen om CO2 onder de grond te
stoppen. U heeft toen geoordeeld, dat het niet het moment was om het project door te drukken.
U gat toe, dat de keuze voor Barendrecht wei erg kort door de bocht was en beloofde een uitgebreide
lokatiestudie te doen..U gat toe, dat de communicatie met de bevolking onvoldoende was geweest en
besloot naar de bevolking te gaan luisteren. Dat terwijl u met Shell al rond was en moeilijk meer van het
project at kon.
Het veiligheidsonderzoek heeft u laten doen door de Milieudienst Rijnmond. Deze organisatie heeft het
bevorderen van ondergrondse CO2-opslag als één van zijn doelstellingen en is dus een lobbyciub vóór
CO2-opslag. Daarmee staat de uitslag van het onderzoek ai vast. "Veilig", natuurlijk! De voorzitter van de
Milieudienst Rijnmond, de heer Van Heijningen, groot voorstander van CO2-opslag, verleent op
provinciaal vlak de vergunningen. Hij heeft dus een dubbele pet op. Hoe niet-onafhankelijk kan een
onderzoek zijn? Hoeveel belangenverstrengeling kan er in het spei zijn? U noemt dit onafhankelijk
onderzoek. Hier, in Barendrecht hebben we daar een ander woord voor: Volksverlakkerij.
U liet een lokatiestudie doen. Met veel lokaties op zee. En toen uiteindelijk een lokatie op zee werd
geselecteerd, zei u: Nee, lokaties op zee, daar doen we niet aan. Waarom heeft u dat onderzoek dan
laten doen? Ik zal het u vertellen: Om de Barendrechters in slaap te sussen. En datzelfde TNOonderzoek noemt Barendrecht eerst ongeschikt, maar selecteert Barendrecht uiteindelijk t6ch, omdat het
niet-onafhankelijke onderzoek van de heer Van Heijningen stelt, dat CO2 veilig is. Daarmee is het TNOrapport ook niet onafhankelijk geworden. En ook dat noemen wij hier in Barendrecht: Voiksverlakkerij.
U ging luisteren naar de bevolking! Maar van die gesprekken heeft u erg weinig opgestoken. U heeft
selectief geluisterd, ot "selectiet gewinkeld", zoals u dat zelf noemt. U was ook helemaal niet van plan te
luisteren. U dacht: na een tijdje ebt die weerstand we! weg. U legde de Barendrechters zelfs uitspraken in
de mond, die zij niet hebben gedaan. Ook dat noemen we in Barendrecht: Volksverlakkerij.
Uw optreden in het afgelopen jaar was misleidend, ondemocratisch, regentesk en schaamteloos, kortom,
ministers onwaardig!
U komt nu hier om het de Barendrechters uit te leggen. Maar u hoeft helemaal niets meer uit te leggen.
We begrijpen precies hoe we zijn misleid en bedrogen. Het is nu niet het moment om iets uit te leggen. Er
past u, op dit moment, hier in Barendrecht, slechts een houding: een van diepe, diepe schaamte.
Tot slot nog dit. U geeft ons zogenaamde veiligheidsgaranties. Die garanties zijn boterzacht. Hier in
Barendrecht zijn we alleen geïnteresseerd in harde garanties. Daarom krijgt u vanavond van ons een
garantie.
Mevrouw Cramer, mevrouw Van der Hoeven, wij, de bevolking van Barendrecht, garanderen u en die
garantie is keihard -wij garanderen u dat er hier, in Barendrecht, geen liter, maar dan ook geen liter CO2
de grond in gaat. Nu niet, volgend jaar niet, nee, nooit niet.
Wij wensen u een veilige reis terug naar Den Haag!
ir. Kees Pieters,
Stichting CO2isNEE
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