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Middelburg,

1 september 2015

•• 2 SEP. 20
Geachte voorzitter,
Tijdens de vergadering van de commissie Economie van 18 mei 2015 heeft gedeputeerde De Reu, naar aanleiding van de bespreking van de Start- en Evaluatienota Economische Agenda, toegezegd na te gaan of het
college ooit heeft toegezegd dat een getijdenenergiecentrale
in de Oosterschelde nooit operationeel zal worden.
In 2011 heeft RWS een vergunning Waterwet afgegeven voor een periode van 20 jaar voor een getijdenenergie demonstratieproef voor twee initiatieven, waaronder Tocardo, elk in één doorgang in de Oosterscheldekering, Roompot 8 en 10. De vergunning is geldig tot en met 2031. De firma heeft ook voor maximaal
15 jaar SDE+ subsidie gekregen,
Tijdens het vergunningsproces is geconcludeerd dat het effect op het getij, van turbines in twee doorgangen,
niet significant is; te weten 3 mm bij vloed en 2 mm bij eb. Een groter effect op het getij zal wel als significant
worden beschouwd. Dat is één van de redenen dat energiewinning uit water in de Oosterscheldekering beperkt
blijft tot twee openingen. De demonstratieproef moet nu eerst aantonen wat de werkelijke effecten op de kering
en het getij zijn.
Daarnaast heeft RWS altijd aangegeven dat men geen verdere uitbreiding in de Oosterscheldekering wil maar
dat de kansen liggen in de Brouwersdam, de industrie moet zich verder richten op de Brouwersdam.
Wij stellen u voor kennis te nemen van bovenstaande
de PS-toezeggingenlijst af te halen.
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