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Partij voor 
de Dieren 
Statenfractie Groningen 

O 7 APR 2016 
(?M 

Groningen, 7 april 2016 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 
RvO betreffende de kolencentrale van RWE in Eemshaven; 

Geacht college, 

In de Statenvergadering van 16 maart Jl.\ omstreeks tijdsindex 3:29:00 stelde gedeputeerde N. Homan: 

"Waar we ook in gesprek moeten gaan met het Rijk (...) is de kolencentrale. Want we kunnen natuurlijk 
niet ontkennen dat de kolencentrale een enorme C02 uitstoot heeft en als je hebt over de C02 
beperking en we hebben het over het afwegingskader van C02 uitstoot, dan kunnen we niet ontkennen 
dat daar enorme C02 uitstoot uit komt. Maar wij zitten hier niet aan de lat. Dus als u vraagt, wilt u dat 
gesprek voeren, jazeker, we hebben dat gesprek over die verduurzaming, en als je het dan niet over 
sluiting hebt, dan klopt dat volgens mij niet. Maar we moeten wel realiseren, op nationaal niveau dus 
bij het Rijk wordt ook gekeken naar dat nationaal afwegingskader over die kolencentrales, en wij zijn 
hier om het belang van de provincie duidelijk te maken daar, en dat zullen we doen, maar uiteindelijk is 
het niet ons beleid en ni et onze mandaat om daar een keuze in te maken, maar het zou wel bijdragen 
aan onze energieprogramma als die C02 uitstoot daar beperkt zou worden. (...) Dan hebben we het 
over die C02 uitstoot. Een gedeelte - groot gedeelte - daarvan komt in de provincie Groningen uit de 
kolencentrale. En ik zeg erbij, het is niet onze rol om die te sluiten." 

Inmiddels blijkt dat de C02 uitstoot in Nederland voor het tweede jaar op rij toeneemt, en dit geheel te danken 
is aan kolencentrales/ In november 2015 werd er al, naar verluid, in Den Haag gesproken over de 
mogelijkheden om deze ce ntrale te sluiten/ Nederlandse en Duitse natuurbeschermingsorganisaties hadden 
eerder tot aan de Raad van State geprocedeerd, omdat zij van mening waren dat de centrale een ernstige 
aantasting van de natuur rondom de Waddenzee bewerkstelligde/ Nuon heeft inmiddels aangekondigd, af te 
zien van de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven, en haar gascentrale in een superbatterij te 
veranderen om groene stroom op te slaan/ 

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het helemaal de verkeerde kant uit gaat als C02 
uitstoot toe- in plaats van afneemt? 

2. U zegt in uw woordvoering dat de kolencentrale een enorme uitstoot heeft. Kunt u ons vertellen om 
welke emissies het gaat, of die uitstoten binnen de afgesproken grenzen blijven en wie dat dan 
controleert? Hoe vaak vindt er door wie controle plaats en heeft u zicht op de resultaten van de 
metingen? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe hoog de jaarlijkse emissies zijn? 

3. Is GS bereid de milieuvergunning te herzien binnen de bandbreedte van de wet, waarbij zij aan RWE  
de maximale eisen zal stellen als het gaat om de uitstoot van Co2 en kwik? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, op welke termijn? 

^ http://gronlngen.stateninformatie.nl/vergadering/244916/Provinclale%20Staten%2016-03-2016  
^ http://www.nu.nl/economie/4239974/meer-co2-uitstoot-nederlandse-energiebedrijven-in-2015-.html  
^ http://www.nu.nl/groningen/4165363/kolencentrale-rwe-in-eemshaven-mogelijk-weer-gesloten.html  
'' http://www.dvhn.nl/groningen/Groen-licht-Raad-voor-kolencentrale-21026511.html  
^ http://fd.nl/economie-politiek/1145188/nuon-stopt-met-kolen-in-energiecentrale-eemshaven  
en http://groenecourant.nl/wetenschap/nuon-wil-energiecentrale-eemshaven-co2-vrij-maken-ammoniak/ 
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4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het sluiten van de kolencentrale van RWE In de 
Eemshaven een onontkoombare stap Is voor het verbeteren van het leefklimaat In onze provincie en 
voor het milieu rond de Waddenzee In het bijzonder? Zo nee, waarom niet? 

5. Wie Is volgens u bevoegd om de centrale van RWE te sluiten dan wel om door middel van het 
Intrekken van bestaande vergunningen of ontheffingen deze fe itelijk stil te leggen, en onder welke 
voorwaarden? 

6. Bent u bereid om bij de Minister (van Economische zaken of een andere minister, mocht die bevoegd 
zijn of worden) en bij RWE schriftelijk en mondeling aan te (blijven) dringen op het sluiten van de 
kolencentrale? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons van uw acties op de hoogte houden? 

Met vriendelijke groet. 

Ankle Voerman 

Partij voor de Dieren 


