
  

 

 

MOTIE            
 

Geen CO2 - opslag in Barendrecht 
 

            Invullen door Statengriffier 

Agendapunt :   2  van gewijzigde agenda 11 november 2009 Algemene Beschouwingen  

  Voorstellen van GS; vaststelling van de Provinciale Begroting 2010   

Voordrachtnr. :  6103 

Onderwerp :  Locatiekeuze voor ondergrondse opslag van CO2  

 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2009  ter behandeling van 

bovenvermeld agendapunt; 

 

Gelezen: 

- het advies van het RIVM inzake gezondheidsklachten naar aanleiding van CO2  -opslag in Barendrecht 

dd. 12 oktober 2009; 

- het DCMR-rapport “Integrale veiligheidsbeoordeling ondergrondse CO2 -opslag in Barendrecht” 

dd. 28 oktober 2009; 

- het TNO-rapport “Inventory of potential locations for demonstration project CO2, dd. 28 oktober  2009; 

- het DNV-rapport “Review of report TNO-034-UT-2009-02024: Inventory of potential locations for 

demonstration project CO2 -storage” dd. 29 oktober 2009; 

- de Algemene Milieu Effecten Studie CO2 -Opslag (AMESCO) dd. 1 juli 2007;  

- het provinciaal toetsingskader CO2 - opslag te Barendrecht 

 

Constaterende dat: 

- In het RIVM-rapport met betrekking tot eventuele gezondheidsklachten wordt geconcludeerd dat 

er geen inschatting gemaakt kan worden van de omvang van de te verwachten klachten;  

- het AMESCO-rapport met betrekking tot het criterium “gebruik bovengronds” aan de locatie 

Barendrecht een “ongunstige score” toekent, vanwege het feit dat deze locatie onder bebouwd 

gebied gelegen is; 

- in het DCMR-rapport met betrekking tot zowel plaatsgebonden als groepsgebonden risico’s wordt 

vastgesteld dat er voor ondergrondse leidingen én de injectielocaties door het Rijk geen normen 

zijn vastgesteld; 

- blijkens het TNO-rapport naast de locatie Barendrecht er nog een geschikte locatie voorhanden is 

die aan de screening-criteria voldoet, de Noordzee locatie P06-Zuid; 

- in het DNV-rapport niet wordt uitgesloten dat -naast Barendrecht en P06-Zuid (Noordzee)- ook 

locaties die niet volledig aan de gestelde screening-criteria voldoen niettemin evenzeer geschikt 

zouden zijn voor geologische opslag van CO2; 

- er in Barendrecht zowel bestuurlijk als maatschappelijk geen draagvlak bestaat voor CO2 -opslag 

binnen die gemeente; 

 

 

Nummer: 

 

M……………… 



  

 

 

Overwegende dat: 

 

- de opslag van CO2 onverminderd wordt nagestreefd; 

- het niet uitgesloten is dat ondergrondse opslag van CO2 tot gezondheidsklachten zal leiden; 

- het niet de voorkeur geniet de CO2 opslag onder een woonwijk uit te voeren; 

- de gemeenteraad van Barendrecht definitief  “Nee” heeft gezegd tegen ondergrondse CO2 opslag in 

Barendrecht en dit een motie op 29 juni 2009 is vastgelegd; 

- er naast de locatie Barendrecht nog een aantal alternatieve locaties beschikbaar zijn, waartegen 

minder bestuurlijke en maatschappelijke weerstand bestaat; 

 

Roepen de ministers van Economische Zaken en VROM met klem op: 

 

- op grond van een totale afweging de locatie Barendrecht als mogelijke locatie voor ondergrondse 

opslag van CO2  af te wijzen; 

- te zoeken naar alternatieve locaties voor CO2-opslag, zoals onder meer door het DNV-rapport als 

realistisch wordt verondersteld. 

 

en dragen GS op 

 

deze boodschap vóór besluitvorming in de Ministerraad over te brengen aan het Kabinet en de Tweede en 

Eerste Kamer;  

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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