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Duits verzet tegen centrale groeit
Zorgen over schade aan
natuur, rook en uitzicht
3

Door Gerdt van Hofslot
Eemshaven De
protesten
uit
Duitsland tegen de bouw van de
RWE-kolencentrale in de Eemshaven nemen toe. "Er is duidelijk een
nieuw elan in het Duitse verzet",
zegt campagneleider Albert ten
Kate van Greenpeace.
Ten Kate denkt dat de protesten
mede aan kracht winnen door de
heftige strijd tegen een Eon-kolencentrale in Datteln in het Ruhrgebied. De bouw daarvan begon in
2007, maar stagneert al jaren door
fel verzet. "Die centrale is iets kleiner dan die in de Eemshaven, maar

de kritiek van de omgeving is hetzelfde." Onlangs verzamelde zich
opnieuw een groep Duitse demonstranten bij de poort van de al jaren
in aanbouw zijnde RWE-kolencentrale in de Eemshaven. Onder hen
waren ook twee Duitse Bondsdagleden, Hans-Josef Fell en Thilo
Hoppe.
Volgens de politici zijn er op de
Duitse Waddeneilanden grote zorgen over de schadelijke rook van de
kolencentrale, die door de heersende westenwind straks meestal richting Duitsland zal waaien. Bovendien ontsiert de kolossale centrale
het uitzicht vanaf kuureiland Borkum.
"Veel Duitsers zijn verrast en

boos dat de bouw van de Eemscentrale doorgaat, ook al loopt bij de
Raad van State nog een procedure
van twintig organisaties tegen de
natuurvergunning van de centrale.
Ze vinden dat schaamteloos", zegt
Hoppe, die onderdeel uitmaakt van
de fractie van de Grünen. Volgens
hem ontbreekt er nog steeds een
onderzoek naar de gevolgen voor de
natuur door de komst van de kolencentrale.
Volgens Albert ten Kate van
Greenpeace is de procedure tegen
de natuurvergunning voor RWE
zeker niet kansloos. De eerste natuurvergunning werd in 2011 door
de Raad van State vernietigd. De bezwaren tegen de tweede werden

door de provincie Groningen en het
departement van EZ voor het
grootste deel ongegrond verklaard.
"Maar er zitten zwakke punten in
de nieuwe vergunning. Zo was het
volgens de provincie niet nodig bij
het verstrekken van de vergunning
te kijken naar de gevolgen voor de
natuur, ook niet naar de verder weg
gelegen natuur in Duitsland. Wij
vinden dat die zogeheten ADCtoets naar natuureffecten en compensatie wel degelijk noodzakelijk
is", aldus Ten Kate.
De zaak voor de Raad van State
dient eind dit jaar of begin volgend
jaar. "Tot die tijd bouwt RWE dus
voor eigen risico", aldus de medewerker van Greenpeace.

