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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

GroenLinks Helmond is van mening dat het milieu een belangrijke maatstaf dient te zijn bij het
investeren in energievoorziening. Deze verantwoordelijkheid ligt in grote mate bij de
energieproducenten en hun aandeelhouders, bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Nieuwe
kolencentrales zijn milieubelastend en zullen een grote extra CO2-uitstoot veroorzaken. Toch zijn
energieproducenten van zins om in Nederland vijf nieuwe kolencentrales te bouwen. Deze vijf
kolencentrales zullen naar verwachting evenveel CO2 uitstoten als alle in Nederland rondrijdende, 6
miljoen, auto's.
Essent is één van de energieproducenten met dergelijke concrete plannen. De aandeelhouders van
Essent, waaronder de gemeente Helmond (met 23.177 aandelen), kunnen de mega-investeringen in
een kolencentrale nog tegenhouden. De plannen van Essent om te investeren in de bouw van een
kolencentrale is voor de fractie van GroenLinks aanleiding tot een aantal vragen aan het college.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Deelt het college de mening van GroenLinks dat het bouwen van nieuwe kolencentrales
ongewenst is?
2. Deelt het college de mening van GroenLinks dat de gemeente Helmond als aandeelhouder
van Essent een verantwoordelijkheid heeft in de besluitvorming hierover?
3. Vindt het college het in het Helmondse milieu- en klimaatbeleid passen dat een bedrijf,
waarvan de gemeente aandeelhouder is, een sterk vervuilende energiecentrale gaat bouwen?
4. Is het college bereid deze mening kenbaar te maken aan de Essent-directie en andere
aandeelhouders, bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant als de grootste aandeelhouder?
5. Zal het college tijdens de Essent-aandeelhoudersvergadering van eind december 2007 tegen
de investeringsplannen in een kolencentrale stemmen?
6. Mocht het niet mogelijk zijn de investeringsplannen van Essent te wijzigen, welke plannen
heeft het college dan om de extra uitstoot van CO2 naar rato te compenseren in Helmond?
Gezien de verwachte behandeling van de investeringsvoorstellen in de Essentaandeelhoudersvergadering van eind december 2007, verzoeken we vriendelijk om een spoedige
beantwoording, bij voorkeur voor de gemeenteraadsvergadering van december.
Namens GroenLinks Helmond,
Rudi van der Made (raadslid)
Paul Smeulders (commissielid)
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1. Zoals blijkt uit de (concept) Strategische Milieuvisie 2007-2011 wordt in Helmond veel belang
gehecht aan de omschakeling naar duurzame energie en het terugdringen van het gebruik
van fossiele brandstoffen. Dit geldt overigens niet alleen voor de gemeente Helmond maar
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2.

3.
4.
5.
6.

ook voor de meeste andere aandeelhouders van Essent. In verband hiermee is in de laatste
Algemene vergadering van aandeelhouders (18 april jl.) aan de directie van Essent gevraagd
om een notitie op te stellen, waarin de diverse aspecten van het voornemen tot bouw van een
kolencentrale aan de orde worden gesteld. Het gaat hierbij met name om: de
leveringszekerheid, capaciteit, mogelijke alternatieven, het aanpassen c.q. verbeteren van de
brandstofmix, de invloed op het milieu en het streven naar milieuneutraliteit. Deze notitie
zullen wij betrekken bij het bepalen van onze inbreng tijdens de aandeelhoudersvergadering
over dit onderwerp
Gelet op de omvang van de mogelijke investering is een besluitvormende rol van de
aandeelhouders van toepassing, hetgeen de aandeelhoudersinvloed waarborgt. Bij de
voorbereiding van ons standpunt is uiteraard ons streven naar een zo duurzaam mogelijke
wijze van energieopwekking een belangrijk uitgangspunt
Zie 1.
Zie 2.
Zie 1.
Op dit moment is compensatie van een extra uitstoot van CO2 niet aan de orde.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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