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Regio boos over
akkoord
0 KV
akk
ord 380
Burgerwerkgroepen
zijn boos over het definitieve akkoord van provincie en gemeenten
met minister Henk Kamp over de
nieuwe 380 KV stroomlijn.

‘Met 19,6 miljoen
kunnen we alleen
wat grutto’s op
palen schilderen’

De minister van Economische Zaken
liet de Tweede Kamer maandagavond weten definitief af te zien van
gedeeltelijk ondergrondse aanleg
van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en
Hoogkerk. Wel komt er 19,6 miljoen
euro beschikbaar voor compensatie
van schade aan natuur en omgeving.
Burgerwerkgroepen zijn boos over
die afspraak. Ze voelen zich opzijgezet door Kamp en bedrogen door de
eigen Groningse bestuurders.
De in februari ingediende motie
aan de minister, aangenomen door
een grote meerderheid in de Tweede
Kamer, was tweeledig, verduidelijkt
Hiska Ubels namens de werkgroepen. Of de lijn zou gedeeltelijk ondergronds, of er zou met de regio
overlegd worden over compensatie.

,,Maar we zijn er totaal niet bij betrokken. Niet door Kamp en niet
door de eigen bestuurders. Dus is de
motie niet uitgevoerd. Er is geen enkele overeenstemming.’’
Wat de werkgroepen steekt, is dat
Groningse bestuurders zonder hen
nooit in de positie waren geweest
om deze stap te maken en toch volledig aan ze voorbij zijn gegaan.
,,Wij mochten maandag nog zogenaamd meepraten, maar na doorvragen kwam de aap uit de mouw. Er
lag al sinds een week een onderhands akkoord met Kamp.’’
Gedeputeerde Henk Staghouwer
(ChristenUnie) noemde het besluit
van Kamp gisteren ‘een klap in het
gezicht’, maar zei ook: ,,Meer zat er
niet in. Waren we niet akkoord ge-
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gaan, dan liepen we het risico dat het
zou uitdraaien op een wettelijke minimumvergoeding.’’
De werkgroepen vinden dat jarenlange intensieve inzet en hoogwaardige kennis onbenut worden gelaten voor een zak met geld die niet
compenseerbare waarden moet
compenseren: landschap en verdwijnende weidevogels.
Ubels: ,,19,6 miljoen is een schijntje. We kunnen daarmee hooguit
wat grutto's op palen schilderen.’’
De werkgroepen kijken of het besluit ‘controversieel’ kan worden
verklaard. Wat betekent dat de minister er geen beslissing over kan
nemen. Ook gebiedsorganisaties
zijn ‘zeer teleurgesteld’ en onderzoeken wat nog mogelijk is.
Erik de Waal van Natuur- en Milieufederatie Groningen: ,,Er komt
een gordijn van masten en draden
door ons belangrijkste weidevogelgebied. Ik zie niet in hoe je de schade
daaraan kunt wegpoetsen. Maar de
minister vindt ondergrondse aanleg
gewoon te duur. Eigenlijk zegt hij:
Groningen is het niet waard.’'

