Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2017, te Haarlem, ter
behandeling van de kadernota
constaterende dat:
-

-

In Noord-Holland één kolencentrale actief is, de Hemweg 8 van NUON/Vattenfall;
In de afgelopen 2 PS-vergaderingen is gesproken over het initiatief #hemweg, dat
tot doel heeft deze kolencentrale zo snel mogelijk te sluiten;
Inmiddels een bedrag van ruim 5.000.000,-- is bijeengebracht door burgers,
bedrijfsleven én overheden;
Verschillende deskundigen inschatten dat een bedrag van tien miljoen euro voor
een sluiting zou volstaan;i
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland o.a geen financiële ruimte ziet (PS 10
april 2017) en zich bovendien op het standpunt heeft gesteld dat provinciale inzet
in dit kader ‘prematuur’ is (PS 29 mei 2017);
Greenpeace op 26 juni 2017 een rapport heeft gepresenteerd waaruit de
gezondheidseffecten van de Hemweg blijken en dat die alarmerend zijn: jaarlijks
sterven 30 mensen vroegtijdig, krijgen 20 mensen chronisch bronchitis en zijn
er 740 astma-aanvallen bij kinderen, de centrale leidt daarbij tot aanzienlijke
maatschappelijke en economische schade: De Hemwegcentrale is ‘goed’ voor
11.580 dagen ziekteverzuim per jaar en dat kost de samenleving opgeteld €90
miljoen aan gezondheidszorg.

Voorts constaterende dat
-

De aandelen Meewind zijn verkocht waarmee een opbrengst van € 4.581.036,02
is gerealiseerd waarvan GS EUR 2.018.036,-- voornemens is toe te voegen aan de
algemene reserve, een reserve waarin reeds ruim EUR 100.000.000,-- zit;

Van mening dat
-

-

-

De provincie Noord-Holland de gezondheidseffecten en maatschappelijke kosten
die de Hemwegcentrale met zich brengt, niet kan en mag negeren;
De opbrengst van de Meewind aandelen, die verband houden met duurzame
energie, niet aan de algemene reserve moet worden toegevoegd, maar in een
duurzaam project moet worden geïnvesteerd.
Het agenderen van het belang van versnelde sluiting een onvoldoende krachtig
signaal is en Noord-Holland onwaardig, o.a. gelet op het commitment dat andere
overheden tentoonspreiden;
Met een provinciale bijdrage een snelle sluiting eens te meer in zicht komt;

-

De provincie deze kans niet kan en mag laten lopen;

Draagt Gedeputeerde Staten op:
-

Zich actief uit te spreken en in te zetten voor sluiting van de centrale;
De 2.018.036 niet te storten in de algemene reserve, maar te bestemmen voor
een bijdrage aan de sluiting van de Hemweg.

En gaat over tot de orde van de dag,
R.P.M. Kocken (GroenLinks)
L. Vermaas (Partij voor de Dieren)
M. Klein (ChristenUnie-SGP)
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http://www.volkskrant.nl/economie/experts-sluiting-amsterdamse-kolencentrale-goedkoper-dan-eigenaar-nuonbeweert~a4481109/

