Ministers in Barendrecht en CO2 eronder
John Brosens, Barendrecht.
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Kloof
De verschillende journaals en kranten signaleerden het meteen: het
bezoek van de ministers Cramer en Van der Hoeven toonde aan dat de
kloof tussen regering en volk opnieuw groter is geworden. Het publiek
ziet dat de regering in grote haast een plan doorzet dat als
milieuvriendelijk wordt gepresenteerd maar in feite één groot
energieverspillend stimuleringsproject voor het bedrijfsleven is. Beide
ministers komen ‘uitleg geven’ over een een plan waaraan niet meer te
tornen valt. Het moet en zal doorgaan, wat er ook tegenin wordt gebracht.
Gevolg: de inwoners van Barendrecht zien dat ze bedrogen worden en
langzamerhand dringt ook in de rest van het land het besef door dat er iets
niet klopt. Nu Barendrecht - morgen elke gemeente met uitgeputte
gasvelden waar het giftige CO2 opgeslagen kan worden. Misschien zelfs
met afvalgassen die vanuit het buitenland worden aangevoerd.
Liever geen feiten
Met name Maria van der Hoeven maakt zich schuldig aan
machtspolitiek: zij intrigeert, misleidt en manipuleert. In de vorige eeuw
kwam een minister daar misschien mee weg, maar tegenwoordig beschikt
het publiek over de middelen zich goed te (laten) informeren. De
waarheid achterhaalt haar wel.
De ‘uitleg aan Barendrecht’ zou plaats vinden op 1 december tijdens een
buitengewone raadsvergadering. Burgers hebben daar geen spreekrecht
en dat kon opgevangen worden door vier burgers te selecteren die hun
woordje zouden doen. Maar ook tijdens een officiële vergadering met een
gemeenteraad die frontaal tegen is worden notulen gemaakt. Raadsleden
komen wellicht met feiten en cijfers die de minister onwelgevallig zijn.
Zij zijn gemotiveerd, kennen hun zaakjes en zorgen ervoor goed
voorbereid te zijn.
Monddood
De minister van Economische Zaken vond een sluwe uitweg. In het
voortraject was er slecht gecommuniceerd en dat geeft ze toe. En waarom
zou je het publiek dan niet meer ruimte geven om tijdens de uitleg vragen
te stellen en kritiek te spuien? Dus zette zij de gemeente Barendrecht
voor het blok: ik kom alleen als het een publieksavond wordt. En
daarmee kreeg zij precies wat ze wilde: een gemeenteraad die monddood

en met kromme tenen op rij 1 zat en een zaal vol emotionele
Barendrechters. En aan het slot van de avond zei ze: ‘Het spijt me, maar
al die emotie.... Ik begrijp het wel, maar ik kan er niets mee.’ Dat is een
valse voorstelling van zaken.
Onderbouwing onbetrouwbaar
Gelukkig legden de drie insprekers glashard en zonder schroom de
vingers op de zwakke plekken in het ‘masterplan’ om ondergronds CO2
op te slaan. De uitgebrachte rapporten zijn NIET onafhankelijk en beide
ministers citeren daaruit wat in hun kraam te pas komt. De veiligheid van
de wijken bovenop de gasvelden is, in tegenspraak tot wat beide ministers
blijven beweren, WEL in het geding.
De gedeputeerde die vergunningen moet afgeven en die op dit punt
de hele Provinciale Staten tegen zich heeft, Erik van Heijningen, blijkt
ook voorzitter van de instantie die een rapport met de conclusie ‘veilig’
produceerde. En dezelfde gedeputeerde is óók ‘board member’ van
Rotterdam Climate Initiative, een lobbyclub die voor de ondergrondse
opslag van CO2 pleit; ook onder Barendrecht. Weg objectiviteit!
Geen stap tot elkaar gekomen
Van der Hoeven hoorde het allemaal aan zonder te luisteren. Het
publiek joelde en floot beide ministers uit. Wethouder Zuurbier en de
insprekers (waarvan twee van de Stichting CO2isNEE) verlieten het
toneel onder luid applaus. Zij sleepten die avond de publieksprijs met
glans in de wacht.
Het is te hopen dat de Tweede Kamerleden van CDA, PVDA en
D’66 – die nu nog vóór zijn – de handelwijze van beide ministers onder
het vergrootglas leggen en afkeuren. De veiligheidsbeleving van
bewoners gaat voor de economische belangen van het bedrijfsleven in het
algemeen en dat van Shell in het bijzonder.
Zie ook: www.co2isnee.nl

