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Gemeenteraad Rotterdam wil CO2-experiment in buurgemeente niet
tegenhouden.
De zorgen van Barendrechters over ondergrondse opslag van CO2 worden deels veroorzaakt
door de buurgemeente Rotterdam. De burgemeester Aboutaleb is voorzitter van het door de
gemeente gerunde “Rotterdams Climate Initiative”, een lobbygroep voor ondergrondse
opslag, CCS genoemd. Toen de Provinciale Staten enkele weken geleden tegen de opslag
onder Barendrecht wilde stemmen, heeft de oud premier Ruud Lubbers (CDA) namens
Rotterdam getracht dit tegen te houden.
De Stichting CO2isNEE informeerde per brief bij de burgemeester wat het officiële standpunt
van Rotterdam is ten aanzien het dumpen van CO2 onder buurgemeente Barendrecht. Daarop
kwam nog geen antwoord.
Tijdens de gemeenteraadvergadering op 3 december diende Leo de Kleijn (SP) een motie in,
zodat de raad van Rotterdam zich tegen een experiment met CO2 onder een dichtbevolkt
gebied kon uitspreken. De CO2 is afkomstig uit Pernis, Het is dus Rotterdams afval.
Leefbaar Rotterdam steunde de motie omdat zij de relatie tussen CO2 en klimaat effecten
betwijfelen, en liever discussie willen over alternatieve energie en kernenergie. De SGP
steunde de motie wegens gebrek aan draagvlak voor dit experiment.
De fracties van PvdA, CDA en VVD weigerden de motie te steunen, omdat zij geen
uitspraken wilden doen over zaken buiten het grondgebied van de gemeente. Daarmee
ontweken zij een inhoudelijk standpunt. Leefbaar constateerde dat deze partijen in andere
dossiers nogal eens over de gemeentegrens heen beslisten.
Groen-Links steunde de motie ook niet, want hun wethouder Rik Grasshoff neemt deel aan
het Rotterdam Climate Initiative. D66 stemde tegen de motie, want zij kende de hele CO2problemen van Barendrecht niet.
Daarmee geeft de gemeenteraad van Rotterdam groen licht aan de eigen lobby-club RCI om
het experiment in de buurgemeente te steunen. Enige weken geleden spraken alle partijen van
Provinciale Staten en de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk zich helder uit tegen de
experimenten in Barendrecht.
Informatie van De stichting CO2isNee, zie: http://www.CO2isNee.nl
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 06 142 66 147

