
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

    

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

 

 

    Directie Regionale Zaken 

Geachte Voorzitter, 
 
In antwoord op de vragen van de leden Jager en Atsma (beiden CDA) over de bouw van de 
NUON-centrale in de Eemshaven bericht ik u als volgt: 
 
1 
Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de bouw van de NUON-centrale in de 
Eemshaven door de voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State in het 
kader van een voorlopige voorziening met onmiddellijke ingang is stilgelegd?1 
 
Ja. 
 
2 
Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de definitieve realisering van de genoemde 
centrale? 
 
Vanwege de schorsing is er nu vertraging in de bouwwerkzaamheden, maar de 
verwachting is dat die vertraging geen gevolgen heeft voor de definitieve realisering. 
Zodra er een beslissing op bezwaar is genomen, kan bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State opheffing van de schorsing worden gevraagd 
en kan de bouw naar verwachting worden hervat. 
 
3 
Is er in de procedure ook sprake geweest van het groot sociaal-economisch belang van 
onder andere deze centrale sec en voor het “level playing field” binnen de energiemarkt in 
geheel Noord-West Europa? Zo neen, waarom niet? 
 
Nee, in deze procedure is de vergunning uitsluitend geschorst vanwege het deels door het 
ministerie van LNV onbevoegd verlenen van de vergunning. Ingevolge de uitspraak van de 
Raad van State is het ministerie van LNV bevoegd gezag voor zover het effecten van de 
energiecentrale op het betwiste gebied in de Waddenzee betreft.  
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Voor effecten van de NUON energiecentrale op het overige deel van de Waddenzee is de 
provincie Fryslân bevoegd gezag. 
 
In de vergunning is wel weergegeven dat er sprake is van dwingende redenen van groot 
openbaar belang. 
 
4 
Is er met het door de voorzitter van de afdeling rechtspraak bedoelde college van 
Gedeputeerde Staten overleg geweest? Zo ja, wat was de mening van laatstgenoemd 
college over de bestreden vergunning? 
 
Ja, ook de colleges van Gedeputeerde Staten van Fryslân en Groningen waren de mening 
toegedaan dat het ministerie van LNV het bevoegde gezag was. 
 
5 
Wat gaat u en het bevoegd college van Gedeputeerde Staten ondernemen om ervoor te 
zorgen dat de bouw van de NUON-centrale in de Eemshaven zo spoedig mogelijk weer kan 
worden hervat? Binnen welke termijn verwacht u dat de activiteiten weer een aanvang 
kunnen nemen? 
 
Ik onderzoek momenteel, in nauw overleg met de betrokken provincies Fryslân en 
Groningen, de gevolgen van deze uitspraak en de te ondernemen verdere stappen, 
waaronder het parallel indienen van een vergunningaanvraag bij de provincie Fryslân. 
Daarom kan ik op dit moment niet zeggen op welke termijn ik verwacht dat de activiteiten 
van NUON weer een aanvang kunnen nemen. 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN  
VOEDSELKWALITEIT, 
 
 
 
 
G. Verburg 


