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Water gevaar voor energiecentrales
3 Energiecentrales RWE
en Nuon in toekomst niet
laten verzuipen
3 Groningen dringt bij
minister en Deltacommis-
sie aan op maatregelen

De energiecentrales

Door Johan de Veer
Groningen De energiecentrales

van RWE/Essent en Nuon in de

Eemshavenmoeten in de toekomst

beter worden beschermd tegen

aardbevingen en stormvloeden. Als

dat niet gebeurt, kunnen de ener-

giecentrales bij een dijkdoorbraak

verzuipen en zit een derde van de

Nederlanders zonder gas en elek-

tra.

"We tamboeren daar stevig op",

zegt secretaris-directeur Arike

Tomson van waterschap Noorder-

zijlvest. Bij de Deltacommissie die

honderd jaar vooruit kijkt, pleit ze

voor brede sterke dijken. Gisteren

waarschuwde het waterschap mi-

nister Henk Kamp ook op het ge-

vaar van een mogelijke dijkdoor-

braak bij een zwaardere aardbeving

als gevolg van gaswinning.

Afgelopen week bevestigde de

Deltacommissie in Provinciale Sta-

ten dat voor de Eemshaven minder

zware veiligheidsnormen gelden.

"De vraag is of we dat wenselijk

vinden", stelde een woordvoerder.

Al in 2009 hamerde Tomson bij

Tweede Kamerleden op de nood-

zaak van een optimale waterkering

in de Eemshaven. "Voor demeesten

is Groningen leeg land. Dat daar

een Eemshaven is dringt nog niet

tot iedereen door."

Tomson is blij dat toch enige

vooruitgang is geboekt. "Het rijk

neemt de gaswinning mee in een

studie. Nu de energiecentrales

nog." De Deltacommissie erkent

het nationaal belang van de Eems-

haven. "We moeten daar apart naar

kijken."

Gedeputeerde Mark Boumans

benadrukt dat de energiecentrales

op dit moment geen gevaar lopen.

"Ze liggen echt niet op zeespiegel-

niveau." Waterschap Noorderzijl-

vest onderhoudt de dijkendie bij de

zesjaarlijkse controle zijn goedge-

keurd.Uit voorzorg zijn de energie-

centrales van RWE en Nuon op een

hoogte van vijf meter gezet. Een

woordvoerder van RWE/Essent

zegt dat in combinatie met het on-

derhoudde veiligheid vandedijken

rond de energiecentrale op dit mo-

ment voldoende is gewaarborgd.

"Er zijn hierover harde afspraken

gemaakt met Groningen Seaports."

Boumans betreurt dat de econo-

mische schade bij een eventuele

dijkdoorbraak en overstroming in

Groningen lager is getaxeerd dan in

de Randstad. "Of belanghebbenden

in de energiesector met ons lobby-

en voor een betere waterkering? Ik

ben blij dat de NAM en de Gasunie

na de wateroverlast van vorig jaar

wakker zijn geworden", verklaarde

Boumans.

Statenleden Stieneke van der

Graaf (ChristenUnie) en Bert Die-

ters (PvdA) betoogden tegenover

de Deltacommissie dat het niet al-

leen om economische zaken moet

gaan. "Er wonen hier ook mensen!"


