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MOTIE CO2-opslag
Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 28-03-2018;
Agendapunt: Revisie Omgevingsvisie
Constaterende dat:
- sinds het vorige publieke debat over CO2-opslag in Drenthe en na het stopzetten
van de plannen voor CO2 demonstratieprojecten op land (maart 2013) wordt er nu
opnieuw door de regering ingezet op CO2-opslag op land;
- er nu meerdere kleine gasvelden in Drenthe worden leeggepompt waardoor er op
korte termijn concreet velden leegkomen waar CO2 in opgeslagen kan worden;
- in de Groninger en Friese gasvelden naar veruachting geen CO2-opslag zal plaats
vinden omdat Groningen al genoeg problemen heeft met de gaswinning en Friesland
nee heeft gezegd tegen CO2-opslag;
- er vorig jaar gemeentelijk en provinciaal zienswijzen* zijn ingediend op de nieuwe
Structuurvisie ondergrond (STRONG) over CO2-opslag op land;
- er nog geen reactienota van de minister op deze zienswijzen is gekomen;
- de definitieve Structuurvisie Ondergrond nog niet is opgesteld;
- op bestuurlijk niveau dit jaar afspraken worden gemaakt over het realiseren van
belangrijke ínfrastructurele projecten rond o.a. CO2-opslag;

Spreken uit dat:
- Provinciale Staten, de Gemeenteraden en de inwoners van Drenthe vroegtijdig
betrokken moet worden bij elke stap op het gebied van CO2-opslag in Drenthe, en
niet alleen op het moment dat een concreet akkoord of initiatief aan de orde is;
Draagt het college van Gedeputeerde Staten op:
- geen bestuurlijke toezegging te doen over CO2-opslag voordat Provinciale Staten
en de Gemeenteraden in een publiek debat hierover opnieuw hebben kunnen
spreken;
en gaan over tot de orde van de dag
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* IPO brief aan de minister van l&M
20 december 2016 Zienswijze Structuurvisie Ondergrond

2.4. COz opslag
ln de ontwerp Structuurvisie kondigt u een onderzoek naar de geschiktheid van lege gasvelden
voor C02-opslag op land aan. Wij constateren dat er vooralsnog weinig maatschappel'ljk draagvlak
is voor CO2-opslag op land. Mocht het onderwerp concreet gaan spelen, dan is het wenselijk om
ook te onderzoeken op welke wijze draagvlak voor deze functie in de ondergrond verkregen kan
worden. Het lijkt ons evident dat daarvoor in ieder geval duidelijk is op welke wijze deze functie
veilig en milieu hygiränisch verantwoord te realiseren is. Wij gaan ervanuit dat de provincies
vroegtijdig betrokken zullen worden b'rj onderzoeken en algemene beleidsontwikkelingen op het
gebied van C02-opslag, en niet alleen op het moment dat een concreet initiatief aan de orde is. ln
2010 hebben Provinciale Staten van Fryslán zich op het standpunt gesteld dat in de Friese bodem
geen C02 mag worden opgeslagen.
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januari 2017 Zienswijze Structuurvisie Ondergrond

Voor het klimaatverdrag van Parijs moet ons land de emissie van CO2 drastisch terugbrengen, Hierbij
moet, ook vanwege het geconstateerde gebrek aan draagvlak, het accent liggen op vermindering van
de emissie aan de bron of gebruik van CO2, zoals in de tuinbouw, in plaats van op opslag van
CO2 in de bodem. Wijwillen graag betrokken zijn bij alle stappen die u hier in zet, inclusief het
voorgenomen onderzoek.

