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Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester
De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 28 juni 2021 voor o.a. bespreking
van Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel
Overwegende dat:
 Het ondergronds opslaan van de bij Tata vrijkomende CO2 weliswaar tijdelijk een bijdrage
levert aan het realiseren van de doelen van het klimaatakkoord, maar niet direct bijdraagt
aan het gezonder en leefbaarder maken van het IJmondgebied en meer specifiek Wijk aan
Zee;
 Het alternatieve plan van de FNV (Groen Staal/Zeester), waarbij gebruik wordt gemaakt van
nieuwe technieken (DRI en AEF), niet alleen leidt tot het versneld realiseren van
klimaatneutrale staalproductie, maar tevens op korte termijn een bijdrage kan leveren aan
de leefbaarheid in het IJmondgebied, o.a. door het sluiten van cokesfabriek 2
 Het gevaar dreigt dat bij het kiezen voor het tijdelijk ondergrondse opslaan van CO2, dit
alternatief voor een schonere en gezondere staal productie op de lange baan geschoven
wordt;
 Het daarom van het groot belang is dat op korte termijn een haalbaarheidsstudie naar het
alternatieve FNV/Zeester plan wordt gestart en er in afwachting van de uitkomsten van dit
onderzoek geen definitief besluit over ondergrondse CO2 opslag wordt genomen
 Ook Tata heeft aangegeven open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en er daarom in de
procedure een nader afwegingsmoment moet worden ingebouwd
 Er op 8 juli in de Tweede Kamer met de betrokken bewindslieden over dit onderwerp
gesproken wordt
Roept het Rijk, in het bijzonder de betrokken bewindslieden, en de Tweede Kamer op:
 Er alles aan te doen om op korte termijn samen met alle betrokkenen te komen tot een
haalbaarheidsonderzoek voor het FNV/Zeester plan
 Geen definitief besluit te nemen over ondergrondse CO2 opslag van Tata voor de
uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn
 De mogelijkheid open te houden dat gelden bestemd voor CO2 opslag (CCS regeling), ook
voor dit alternatieve plan kunnen worden ingezet.
Verzoekt het college van GS:
 De Tweede Kamer en betrokken bewindslieden voor 8 juli actief op de hoogte te brengen van
boven genoemde overwegingen en standpunt
 Zich maximaal in te spannen om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbaar besluit
genomen wordt met betrekking tot ondergrondse CO2 opslag zolang de resultaten van dit
onderzoek niet bekend zijn
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En gaan over tot de orde van de dag.
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