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De Stentor - Nieuwe centrale bij Harculo 'is broodje aap'
ZWOLLE - In ons land is geen behoefte aan nieuwe gascentrales
Engie heeft op dit moment in de verste verte geen plannen om op de plek van de te slopen IJsselcentrale
een nieuwe nog grotere centrale te bouwen. Dat zegt directeur Harry Talen, bij Engie verantwoordelijk
voor de gasgestookte centrales, in een reactie op een brandbrief die de Bond Heemschut Overijssel
onlangs naar de Zwolse gemeenteraad stuurde.
Een vertegenwoordiger van Engie zou tijdens een bijeenkomst hebben gezegd dat de sloop nodig is 'om
ter plaatse ruimte te scheppen voor een nieuw te bouwen centrale'. Die zou zelfs nog groter kunnen
worden dan de huidige centrale. Tiem van Dalfsen, voorzitter van de bond, licht toe: 'In Nederland
hebben we te maken met regelgeving die bepaalt dat een aantal gronden beschikbaar moeten blijven om
in onze energiebehoefte te kunnen voorzien. Het Harculo-terrein valt ook na de sloop onder die
zogenaamde 'planologische kernbeslissing'. Als het Rijk bijvoorbeeld besluit dat alle kolencentrales dicht
moeten, kan het best zo zijn dat Engie aanbiedt om een gascentrale te bouwen.'
In theorie klopt dat volgens Talen wel. 'Maar de argumentatie rammelt aan alle kanten. Ik heb het idee dat
Heemschut de boel een beetje probeert op te hitsen om sloop alsnog te voorkomen. De praktijk is
namelijk dat er in Nederland geen behoefte is aan nieuwe gascentrales. Zoals we ook al tijdens de
informatieavond hebben gezegd, mikken we bij Harculo op een duurzame invulling, bijvoorbeeld in de
vorm van zonnepanelen. Dat we zouden slopen voor nieuwbouw is echt onzin.'
Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken bevestigt dat 'de business case voor
nieuwe gascentrales niet goed is'. 'In Nederland staan meerdere centrales in de mottenballen; ze zijn uit
de markt zijn gehaald in afwachting van betere tijden.'
Een gemeentelijke woordvoerder Zwolle zegt: 'Mocht Engie besluiten om na de eventuele sloop van de
huidige centrale een nieuwe te gaan bouwen, dan is daar planologisch de ruimte voor. Hoe waarschijnlijk
die kans is, kan alleen Engie beoordelen.'
'Nou, die is dus minimaal', zegt Talen. 'En mocht er vanuit de overheid in de toekomst alsnog vraag naar
zijn, dan nog is Harculo niet de meest logische plek. Bijbouwen in Eemshaven of Lelystad, waar we nu
ook al gascentrales hebben, ligt veel meer voor de hand. Daar is ook veel meer watermassa aanwezig
om te kunnen koelen. De nieuwste gascentrales liggen om die reden ook allemaal aan een meer of aan
de zee.'
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