
 

 

 

 

 

OPEN BRIEF: EERSTE SCHIP MET NOORDPOOLOLIE 
 

Amsterdam, 24 februari 2014 

 

Excellentie, Geachte heer Rutte, 

 

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de inzet van de Nederlandse regering voor de vrijlating van 

mij en mijn collega’s uit de Russische gevangenis. Sindsdien geniet ik met volle teugen van mijn 

herwonnen vrijheid en een paar weken rust.  

 

Helaas dwingt de realiteit mij om weer aan de slag te gaan. Op de dag dat ik vrij kwam, is de eerste 

Noordpoololie omhoog gepompt door het gammele boorplatform Prirazlomnaya van Gazprom. In 

september voerde ik actie tegen deze hachelijke onderneming en werd toen door Rusland 

opgepakt. Gazprom heeft onlangs bekend gemaakt dat het de olie naar een raffinaderij in 

Rotterdam zal verschepen.1 Ik ben geschokt door dit nieuws en wil u vragen om deze transporten 

Nederland niet binnen te laten.  

 

Naar olie boren op open zee in het onherbergzame Noordpoolgebied is gekkenwerk. Door 

ronddrijvend zee-ijs is de kans op lekkages groot. Door het vaak slechte weer en de overheersende 

duisternis is het zeer lastig een gat te dichten en de olie op te ruimen. Bedrijven als Gazprom en 

Shell nemen dus een onverantwoord risico: ze kunnen een milieuramp van ongekende proporties 

veroorzaken, die dit kwetsbare natuurgebied ernstig zal schaden.  

 

Daarnaast werken boringen bij de Noordpool de opwarming van de aarde in de hand. Volgens het 

Internationaal Energieagentschap (IEA) moeten we minstens tweederde van de nu bekende 

fossiele voorraden in de grond laten zitten, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.2 

Naar nog meer olie boren op zo’n riskante plek is dan het laatste waar we aan moeten beginnen. 

Het is op z’n minst ironisch dat de nu al smeltende Noordpool door oliemaatschappijen wordt 

aangegrepen om meer olie op te pompen, waardoor dit kostbare gebied nóg sneller zal smelten.  

 

                                                        
1 http://www.platts.com/latest-news/oil/moscow/gazprom-neft-in-talks-with-european-refineries-
26685470?sf1715451=1  
2 International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-
2013/ 
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Ik vind het dan ook niet uit te leggen dat de Nederlandse regering in het consortium Project Delta 

Group actief samenwerkt met het bedrijfsleven om olieboringen op open zee in het Russische 

Noordpoolgebied te faciliteren. Dit is niet alleen onverantwoord, het gaat ook recht in tegen de 

klimaatdoelstelling van de Nederlandse regering, de EU en de VN om de opwarming van de aarde 

te beperken tot maximaal twee graden Celsius.  

 

Bescherming tegen olievervuiling alleen is niet genoeg om de Noordpool te redden. Daarvoor is ook 

goed klimaatbeleid nodig. Momenteel worden er in Europa plannen gemaakt voor het beleid tot 

2030. Uw kabinet wil een ambitieuze duurzame energiedoelstelling tot op heden niet steunen. Dat 

kan natuurlijk niet. Wat mij betreft stappen we zo snel mogelijk uit de huidige neerwaartse spiraal. 

We moeten zo snel mogelijk van onze olieverslaving af en over op duurzame energie. 

 

Meer dan vijf miljoen mensen wereldwijd hebben ondertussen onze ‘Bescherm de Noordpool’-

petitie getekend. Namens deze mensen en de ‘Arctic 30’ wil ik u vragen om te voorkomen dat de 

olie van Prirazlomnaya gelost wordt in Nederland en u hard te maken voor het beschermen van de 

Noordpool in plaats van de vernietiging ervan. Een vooruitstrevende klimaatdoelstelling voor 2030 

hoort daar onlosmakelijk bij. 

 

Ik zie uw reactie met interesse tegemoet. 

 

Hoogachtend,  

 

mede namens Sylvia Borren, directeur Greenpeace Nederland, 

 

 
Faiza Oulahsen 

Campagneleider klimaat & energie 

Stichting Greenpeace Nederland 

 

 

PS: Deze open brief is op 24 februari 2014 verzonden naar de opinieredacties van NRC 

Handelsblad en NRC Next. 

 

 


