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’Nog geen vergunning centrale’
3 RWE moet delen van
aanvraag voor centrale
beter onderbouwen

Door Gerdt van Hofslot
Groningen De onderbouwing van
natuurmaatregelen in de vergunning voor de kolencentrale in de
Eemshaven is onvoldoende. Dat
concludeert de commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen na de beoordeling van de
ruim zesduizend ingediende bezwaarschriften.
Ook vindt de commissie dat de
aanleg van de Noordkade van de
Wilhelminahaven ten onrechte uit
de vergunning is gehaald. De aanleg van die kade en de bijbehorende
afmeerzone in de haven zijn een
onderdeel van de plannen van
RWE/Essent in de Eemshaven.
Gedeputeerde Staten van Groningen, Friesland en Drenthe willen in februari volgend jaar een besluit nemen over de aanpassing van
de door het energiebedrijf gevraagde natuurvergunning voor de centrale. De colleges verleenden RWE
in juni van dit jaar een natuurvergunning, nadat de eerste vorig jaar
door de Raad van State werd vernietigd.
Tegen de vergunning is massaal
bezwaar gemaakt, onder meer door

de Natuur en Milieufederatie Groningen en Greenpeace. Inmiddels
heeft RWE aangekondigd meer
geld uit te trekken voor natuur, om
zo de negatieve effecten van de kolencentrale te verzachten. Er zijn
nieuwe plannen voor onder meer
Schiermonnikoog,
het
FriesDrentse Fochterloërveen en het
Drentse Aa-gebied. Allemaal gebieden waar stikstof afkomstig uit
de centrale kan neerdwarrelen.
"Een heel vreemde gang van zaken," zegt Erik de Waal van de milieufederatie. "Hoe kon de provincie
al op 29 juni dit jaar een vergunning verlenen? Een vergunning op
grond van een onvolledige aanvraag deugt volgens ons niet."
Ook wijst hij erop dat het besluit
over de uitdieping van de vaargeul
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in de Eems, nodig voor de zware kolentransporten, niet in de aanvraag
zit. "Die is ook gesneuveld bij de
Raad van State. Maar wij vinden dat
die vaargeul wel onderdeel van deze vergunning moet zijn."
Dat vindt Greenpeace ook. "Het is
schokkend wat de provincie Groningen doet", meent Albert ten Kate. De organisatie voert al geruime
tijd strijd met de provincie en RWE
om documenten over de bouw van
de kolencentrale openbaar te maken. In februari volgend jaar treffen
de partijen elkaar hiervoor bij de
rechter.

