
Collegepartij D66 wil ook
af van kolencentrale
3 Partij wil bouwstop en
herbezinning op ’vervui-
lende energieproductie’

Na GroenLinks is D66

Door Johan de Veer
Groningen Na GroenLinks is D66

de tweede partij in het provincie-

bestuur die de bouw van de kolen-

centrale van RWE/Essent wil stil-

leggen. De partij betreurt dat des-

tijds door diverse overheidsinstan-

ties is ingestemd met de bouw van

de kolencentrales is de Eemshaven.

Nu de natuurvergunningen door

de Raad van State zijn vernietigd,

omdat natuur- en milieuschade

onvoldoende duidelijk zijn, is het

tijd voor een herbezinning. "Als het

aan D66 ligt, legt de provincie een

bouwstop op en kan de tijd worden

benut om te kijken naar mogelijke

minder milieubelastende vormen

van energieproductie. Met Gronin-

gen als voorloper", aldus D66-sta-

tenlid Tim Zwertbroek.

D66wil vanhet provinciebestuur

op korte termijn een uitgebreide

toelichting op de uitspraak van de

Raad van State. Hoe verder? Wat

zouden de gevolgen kunnen zijn

van een eventuele bouwstop? Ge-

deputeerde staten van Groningen

willen de natuurvergunningen re-

pareren opdat de bouw van de ko-

lencentrale van RWE/Essent door-

gang kan vin-

den.

In provinciale

staten lijkt

hiervoor, on-

danks het ge-

sputter van

twee college- en

drie oppositie-

partijen (Lijst

Veerenhuis-

SP), samen goedLens, PvdD en SP), samen goed

voor 14 van de 43 zetels, voldoende

steun. "Onze fractie is en blijft te-

gen kolencentrales en tegen ver-

vuilende energiebronnen", zegt

Zwertbroek. "Duurzame energie in

de vorm van zonne-energie, wind-

energie of biogas heeft de toe-

komst."

Volgens D66 is de huidige situ-

atie rond de kolencentrales in de

Eemshaven eengoed voorbeeld van

waarom milieuvergunningen ver-

leend zouden moeten worden op

Europees niveau.

"Kolencentrales zijn grensover-

schrijdend vervuilend en de ver-

gunningen zouden door een grens-

overschrijdende instantie moeten

worden verleend. Energiepolitiek

kun je niet als provincie alleen voe-

ren. Hier heb je een overkoepelend

overheidsorgaan voor nodig, zoals

de Europese Unie", aldus Zwert-

broek.

Lens, PvdD en

¬ Zwertbroek


