
 
 

Wat is NEARCO2? 
NEARCO2 staat voor NEw pARticipation and communication strategies for neighbours of CO2 capture and 
storage operations (CCS). Oftewel: Nieuwe participatie- en communicatiestrategieën voor omwonenden 
van CO2-afvang en -opslag locaties. 
 
Het Europese NEARCO2 project onderzoekt de publieke opinie over CO2-afvang en -opslag. Het doel van 
dit onderzoek is om effectieve strategieën te ontwikkelen voor: 

• Objectieve (eerlijke en betrouwbare) communicatie voor belanghebbenden (stakeholders) en 
publiek. 

• Het betrekken van belanghebbenden en het publiek bij lokale besluitvormingsprocessen over 
CCS-projecten.(CO2-afvang en –opslag). 

 

CO2-afvang en -opslag (CCS) en het publiek 
CO2-afvang en -opslag wordt in toenemende mate gezien als een serieuze mogelijkheid voor het beperken 
van klimaatverandering. De industrie en overheden, voornamelijk uit Noord West Europa, zetten zich in om 
CCS-projecten op te zetten. Alhoewel CCS-projecten meer en meer in de belangstelling komen te staan 
van het brede publiek, blijkt uit onderzoek dat in het algemeen de publieke aandacht voor CCS-
technologieën en de implicaties nog beperkt is en verschilt tussen de verschillende EU-landen. Het publiek 
zal echter geïnteresseerd raken in CCS-projecten op het moment dat dergelijke projecten in de nabije 
omgeving gepland staan. 
 
Om het publiek de gelegenheid te geven om zich een weloverwogen mening te kunnen vormen over deze 
complexe materie, is het nodig dat het publiek toegang krijgt tot feitelijke, begrijpelijke en betrouwbare 
informatie. Bijvoorbeeld: Het publiek zou in staat moeten zijn om zichzelf adequaat te informeren over de 
mogelijke gevolgen die hen raken als gevolg van een CCS-project. 
 
Met effectieve communicatie- en participatiemethoden, bedoelen wij methoden die voldoen aan de 
behoeften van het  publiek. Deze informatiebehoefte kan verschillen per groep. Dit is onder meer 
afhankelijk van de nabijheid van de locatie van een CCS-project. Om deze reden is het belangrijk om zowel 
de informatiebehoefte van het publiek te identificeren als om de mechanismen te begrijpen die van invloed 
zijn op het ontstaan van een publieke opinie. 
 

Begunstiger 
Het project NEARCO2 wordt gesubsidieerd door het DG (directoraat Generaal) Onderzoek van de 
Europese Commissie in het kader van het zevende Framework programma. De projectpartners zijn 
gerenommeerde wetenschappelijke onderzoeksinstituten in EU-landen en beschikken over expertise op 
het terrein van energie en/of sociaal wetenschappelijk onderzoek. De betrokken partners staan objectief 
tegenover CCS-projecten. Geen van de betrokken partners heeft belangen in CCS of andere 
energietechnologieën. Het is echter wel zo dat de gezichtspunten van nationale beleidsmakers over CCS 
in de adviescommissie van het project worden ingebracht. Dit om de beleidsrelevantie van het project te 
garanderen. 
 


