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Nederland heeft bij de Israëlische
regering 'ernstig geprotesteerd'
tegen de ontmanteling van een
hulpproject in Palestijns gebied.
Israël werpt tegen dat Nederland
heeft meegewerkt aan de bouw van
'illegale constructies'.

Het diplomatieke incident draait om
de inbeslagname van tientallen
zonnepanelen en apparatuur voor
elektriciteitsvoorziening in een dorp
op de bezette Westelijke
Jordaanoever. De Nederlandse
regering stak ongeveer een half
miljoen euro in het project van de
Palestijns-Israëlische
hulporganisatie Comet-ME.
Volgens de organisatie heeft het
Israëlische leger deze week allerlei
spullen in beslag genomen,
waardoor de stroomvoorziening
grotendeels plat ligt.

'Nederland heeft aangedrongen op
teruggave van de goederen', zegt
het ministerie van Buitenlandse
Zaken vrijdag. Het ministerie
onderzoekt bovendien de schade
en overweegt Israël daarvoor
compensatie te vragen.

Volgens de Israëlische autoriteiten
was de actie van het leger
rechtmatig. 'Bij een routine-
inspectie in de buurt van het dorp
Jabath Adieb zijn illegale
zonnepanelen en
elektriciteitsvoorzieningen
aangetroffen', aldus de zogeheten
Civiele Administratie (in feite het
militair gezag). Deze instantie
bepaalt wat er gebouwd mag
worden in Palestijns gebied. Voor
het door Nederland gefinancierde
project was geen vergunning
afgegeven. Israël zegt dat
projecten 'die de inwoners van het
gebied ten goede komen' welkom
zijn, mits 'de geldende wetgeving'
wordt gerespecteerd.

Jabath Adieb, waar veertig families
wonen, ligt in een gebied waar de
Palestijnse Autoriteit onder

president Mahmoud Abbas zeer
beperkte macht heeft.
Vertegenwoordigers van de
Verenigde Naties en de Europese
Unie hebben Israël er herhaaldelijk
van beticht slecht te zorgen voor de
inwoners. Palestijnen hebben te
weinig toegang tot onder meer
schoon water, onderwijs en goede
medische zorg. Vergunningen voor
woningbouw en infrastructuur
worden doorgaans geweigerd.
Illegale bouwsels worden steeds
vaker met de grond gelijk maakt.
Alleen al in de eerste helft van
2016 werden bijna honderd
woningen vernield die met
financiële hulp uit Europa waren
gebouwd - meer dan in het hele
jaar ervoor.

De Israëliërs zijn ook
verantwoordelijk voor het
elektriciteitsnetwerk. Jabath Adieb,
in de buurt van Bethlehem,
beschikte voor de komst van
zonnepanelen over een gebrekkige
stroomvoorziening, aldus
hulporganisatie Comet-ME.
'Voordat het project het dorp zeven
dagen per week en 24 uur per dag
van stroom voorzag, was er slechts
drie uur per dag elektriciteit.' De
bewoners waren en zijn nu weer
aangewezen op dure en
vervuilende dieselolie.
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