
Kolencentrale wankelt
3 ’Nederlandse overheid had geen ver-
gunning mogen afgeven’
3 Uitstoot overschrijdt Europese regels

Brussel/Eemshaven De milieubeweging heeft een
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Brussel/Eemshaven De milieubeweging heeft een
belangrijk succes geboekt in de strijd tegen de kolen-
gestookte energiecentrale van RWE/Essent die in de
Eemshaven in aanbouw is.
De advocaat-generaal vanhet EuropeseHof van Jus-

titie stelt in een advies dat voor de centrale geen mi-
lieuvergunning afgegeven had mogen worden. Vol-
gens hem schaadt de uitstoot van de centrale de lucht-
kwaliteit meer dan de Europese regels toestaan. Het
advies wordt alom als zeer belangrijk beoordeeld.
Doorgaans volgt het hof in zijn oordeel het advies

van de advocaat-generaal. Zijn opvatting betreft ook
twee kolengestookte centrales die Electrabel en E.on
op de Maasvlakte in Rotterdam bouwen. Na de uit-
spraak van het Europese Hof heeft de Raad van State
het laatste woord over de milieuvergunningen.
Volgens Rolf Schipper van Greenpeace, dat met de

stichting Natuur en Milieu en enkele particulieren in
beroep ging tegen de milieuvergunningen, zal Essent
bij dat rechtsprekend orgaan moeten aantonen dat de
vervuilende uitstoot beperkter is dan het Europese
Hof en de bezwaarmakers menen. Het advies maakt
volgens hemookde procedure tegendemilieuvergun-
ning voor deNUON-energiecentrale in de Eemshaven,
waarvan de bouw ook is begonnen, kansrijk. Die moet
gaan draaien op kolen, gas en biomassa.
Essent vreest de uitkomst van de procedure niet.

Volgens het bedrijf is de door de Europa gestelde ver-
vuilingslimiet nog niet in het geding. "De bouw van de
centrale gaat gewoon door", aldus een woordvoerder.
De schadelijke stoffen waar het om gaat zijn stik-

stofoxiden (NOx) en zwaveldioxiden (SO2). Europa
heeft voor alle lidstaten een emissieplafond vastge-
steld; een maximum dat aan verzurende en lucht ver-
ontreinigende stoffen mag worden uitgestoten.
De vraag is aan de orde ofNederland dit bij de beoor-

deling van vergunningaanvragen van individuele be-
drijven moet bekijken of door afgifte rekening moet
houden met die richtlijnen. De Raad van State wilde
alvorens een uitspraak te doen het oordeel van het Eu-
ropese Hof weten. Dat komt waarschijnlijk in het eer-
ste kwartaal van 2011. Het beslissende oordeel van de
Raad van State valt vervolgens in de zomer. >> 37


