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De inmiddels bijna 10 jaar oude Eemshaven
heeft z'n invulling nog steeds niet gevonden.
Op enkele overslagbedrijven na vinden er
nagenoeg geen aktiviteiten plaats, zeker niet
in de industriële petrochemische sfeer, zoals
aanvankelijk gepland was (oa. DSM).
De plannenmakers hebben het idee van een
grootschalige invulling van de haven echter
nog niet losgelaten, wel is het onderwerp van
de plannen veranderd: de Eemshaven wordt
steeds meer als 'energiehaven' gezien.

Verschillende aktiviteiten in de sfeer van
energieaanvoer en -opwekking zijn of
worden voor deze haven op stapel

gezet. Dit zou dan het beeld van de totale
provincie Groningen als 'energieprovincie'
aardig vervolmaken.

Eemscentrale
Op dit moment is de elektriciteitscentrale van
de EGD met een kapaciteit van 600 MWe de
enige gerealiseerde energie-aktiviteit. Was de
Eemscentrale ooit bedoeld als dé centrale
krachtbron voor het toen nog gedachte
petrochemische industriekomplex, nu kan
van deze centrale gesteld worden, dat ze
enkel bijdraagt aan een nog groter overschot
aan de nationale produktie van elektriciteit.
Vanuit de Eemscentrale worden aanzienlijke
hoeveelheden koelwater op de Eems geloosd.
Tevens veroorzaakt de centrale een behoor-
lijke luchtverontreiniging in de vorm van
uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Deze
uitstoot is veel hoger dan volgens de normen
zou mogen.

Kolenvergassing
De plannen van de Gasunie voor een
kolenvergassingsfabriek in de Eemshaven
zijn in een vergevorderd stadium. Volgens
deze plannen zou er jaarlijks 2,5 miljoen ton

steenkool omgezet moeten worden in
kolengas volgens het (vervuilende) Lurgi-
procédé. Hoewel de gebruikte argumenten
om een kolenvergasser aan de Eemshaven te
bouwen zeker gelden (oa. mogelijkheid van
aanvoer van grote schepen, nabijheid van het
distributiepunt van aardgas enz.), is dit
projekt nauwelijks te rijmen met het door de
regering vastgestelde beleid voorde Wadden-
zee.
De te verwachten problemen op het gebied
van de waterverontreiniging en de luchtver-
ontreiniging en tav. de opslag van het vaste
afval zijn omvangrijk en nog bij lange na niet
opgelost. Ook de bouw van een speciale
steiger voor de kolenschepen en het vele
baggerwerk dat verricht moet worden zal de
nodige aantasting van het kwetsbare wad-
denmilieu met zich meebrengen.
De vóór het eind van 1981 verwachte
beslissing bij de Gasunie is dan ook mede om
deze redenen én vanwege het enorm
tegenvallende investeringsbedrag voor enkele
maanden uitgesteld.

Olie- en gasaanvoer
De NAM is bezig met de ontwikkeling van
plannen voor aanvoer van een mengsel van
olie en gas uit het F-3 veld in de Noordzee
naar de Eemshaven.
Dit zou moeten geschieden via een pijplei-
ding door de Waddenzee. Aan deze aanvoer
wordt mogelijk een scheidingsinstallatie in de
Eemshaven gekoppeld waar olie en gas van
elkaar gescheiden en afzonderlijk verder
bewerkt gaan worden. Veel is echter over
deze plannen nog niet bekend, maar de
vergelijking met een olieraffinaderij doemt
hierbij op.

LN G-aanvoer
LNG is vloeibaar gemaakt aardgas. De
plannen om deze gassoort aan te voeren in
de Eemshaven staan voorlopig op een zacht
pitje, maar zijn zeker niet van de baan!
Hoewel de onderhandelingen met Algerije
zijn vastgelopen, probeert de Gasunie uit
andere landen oa. Nigeria toch dit vloeibare
en zeer explosieve gas te kunnen importeren.
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Afgezien van katastrofale gevolgen bij een
aanvaring of een ander ongeluk met een
LNG-tanker, moeten ook ekologische gevol-
gen niet onderschat worden. Met name het
noodzakelijke baggerwerk (het gaat daarbij
om miljoenen kubieke meter zand) zal
ernstige gevolgen voor het leven in de
Waddenzee hebben.

LPG-aanvoer
LPG is vloeibaar gemaakt butaan- of
propaangas. Hoewel er geen konkrete
plannen beraamd zijn voor aanvoer van dit
gas in de Eemshaven, hebben Nederlandse
deskundigen de uitspraak gedaan, dat de
Eemshaven in principe geschikt is voor
grootschalige aanvoer van LPG, wanneer de
vraag naar dit gas bij grootverbruikers zou
toenemen.
Zeker in kombinatie met eventuele aanvoer
van LNG zou dit onaanvaardbare risiko's
met zich meebrengen, zowel voor de
bewoners van het Eemsmondgebied als voor
het dierlijk en plantaardig leven in de
Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium.

Kolencentrale
De mogelijkheid om in de Eemshaven een
tweede elektriciteitscentrale te bouwen,
waarbij steenkool als brandstof wordt
ingezet, wordt opengehouden. Bij de bespre-
king van de plannen tav. de kolenvergas-
singsinstallatie en met name de bouw van een
steiger in de Waddenzee voor de aanvoer van
de kolenschepen, is steeds rekening gehouden
met een grotere aanvoer van steenkool voor
een eventuele 2e centrale.

Andere koers is nodig
Het is te verwachten dat, wanneer al deze
plannen inderdaad worden uitgevoerd, de
gevolgen voor de mens én voor natuur en
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milieu onaanvaardbaar hoog zullen zijn.
De bezwaren van een invulling van de
Eemshaven als energiehaven zijn dat nage-
noeg alle van de opgesomde energie-
installaties óf gevaarlijk óf vervuilend zijn en
meestal zowel gevaarlijk als vervuilend zijn.
Daarnaast zijn dergelijke installaties een
verstoring van het wijdse, vlakke landschap
van de Waddenzee en z'n aangrenzend
gebied.
Een ander bezwaar van bovenomschreven
plannen is, dat ze zich allen in de sfeer van de
energie-opwekking afspelen. En dat in een
tijd dat steeds meer erkend wordt dat
investeren in energiebesparing in plaats van
in energie-opwekking wel eens veel meer
vrucht zou kunnen afwerpen. De voorlopige
resultaten van een studie van het Centrum
voor Energiebesparing wijzen in deze
richting. Het meest belangwekkende uit deze

studie is wel dat energiebesparing én afname
van de werkloosheid hand in hand gaan. Bij
een energiebesparing van 40% worden
500.000 arbeidsplaatsen méér geschapen dan
bij een groei van energieverbruik met 2 a 3%
per jaar, zoals in het regeringsbeleid wordt
voorgestaan.
Het is hoog tijd, dat de plannenmakers een
andere koers gaan varen. Ingezien moet
worden, dat de Eemshaven een geschikte
plaats is voor schone, mens- en milieuvrien-
delijke én energiebesparende projekten.
Ook voor het toetsen van mogelijkheden van
toepassing van alternatieve energiebronnen
(stromingsbronnen, zoals wind- en zonne-
energie) kan voor de Eemshaven een plaatsje
gereserveerd worden.

Carla Aima is werkzaam bij de Werkgroep Eemsmond
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