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1. Inleiding  

In de loop van 2007 is in Nederland een hevig debat ontstaan over het gebruik van kolen als 

grondstof voor elektriciteitsproductie. Diverse energiebedrijven kondigden plannen aan 

voor de bouw van nieuwe kolencentrales in ons land, wat tot felle kritiek leidde vanuit de 

milieubeweging, de politiek en zelfs uit eigen gelederen. Anderzijds is er ook brede steun 

voor hun plannen.  

 

Deze discussie vormt een onderdeel van een breder debat over energie waarbij de emoties 

hoog kunnen oplopen. Zowel in Nederland als internationaal staat het onderwerp energie, 

vanwege de grote en uiteenlopende belangen, hoog op de politieke agenda. Door de 

economische opkomst van landen zoals China en India neemt de wereldwijde vraag naar 

energie (inclusief steenkool) snel toe. Het spanningsveld tussen leveringszekerheid, 

betaalbaarheid en milieu /klimaatverandering levert daarbij ingewikkelde dilemma's op.  

 

Dit rapport analyseert de heersende opvattingen over het gebruik van kolen als brandstof 

voor elektriciteitsproductie in Nederland en identificeert mogelijke win-winsituaties. Het 

doel is een aanzet te geven tot een constructieve discussie. 

 

De analyse is geschreven door IMSA Amsterdam in opdracht van de Stichting Energie  

Dialoog Nederland (EDN). EDN heeft hierom gevraagd als input voor een door EDN te  

organiseren themabijeenkomst over het onderwerp. De in dit stuk weergegeven opvattingen 

en stellingnames zijn opgetekend onder verantwoordelijkheid van IMSA en vallen niet 

noodzakelijkerwijs samen met die van EDN.  
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2. Het krachtenveld rond kolen 

2.1. Stand van zaken 

Sinds oktober 2006 zijn plannen gelanceerd voor in totaal vijf kolencentrales: van Electrabel,  

E.ON, RWE, Essent en Nuon. In het geval van Nuon is de inzet van kolen onlangs opge-

schort en gaat het in eerste instantie om een aardgascentrale. Voor alle vier de overige  

plannen zijn de nodige vergunningen aangevraagd. De milieuvergunningen voor de E.ON-

centrale op de Maasvlakte en voor de RWE-centrale in de Eemshaven zijn inmiddels ver-

leend. Tegen de aan E.ON verleende milieuvergunning heeft Greenpeace bezwaar aangete-

kend bij de Raad van State. E.ON hoopt eind 2007 de vergunning op basis van de Natuurbe-

schermingswet te ontvangen en begin 2008 de bouwvergunning. In oktober 2007 heeft de 

gemeente Rotterdam toestemming verleend voor de bouw van de Electrabelcentrale op de 

Maasvlakte.  

 

De kritiek op deze plannen moet worden gezien in het licht van bezorgdheid over de  

klimaatverandering en meer specifiek in het licht van de klimaatdoelen voor 2020 in het  

coalitieakkoord van het kabinet-Balkenende IV: 30% minder uitstoot van broeikasgassen ten 

opzichte van 1990 en een aandeel duurzame energie van 20%. 

 

Een bepalend element in het debat is de inzetbaarheid van de technologie voor het afvangen 

en opslaan van CO2 (Carbon Capture en Storage - CCS). Deze technologie wordt pas beperkt 

toegepast en is nog in ontwikkeling. Een onafhankelijke publieksenquête, uitgevoerd door 

het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) in 2006, leverde op dat Nederlandse 

burgers CCS in eerste instantie waarderen met een 5,9–6,5 op een schaal van 10, waarbij 

slechts een klein aantal de technologie onacceptabel achtte. Van groot belang is ook het feit 

dat de Nederlandse overheid, op grond van EU-bepalingen voor emissiehandel, in de ver-

gunningverlening voor energiecentrales geen aanvullende eisen mag stellen aan de uitstoot 

van CO2.  
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Voor de volgende uiteenzetting zijn de standpunten en achterliggende issues en feiten van 

alle relevante stakeholders geanalyseerd op basis van literatuurstudie, media-analyse en 

bronnen op het internet.  

2.2. Analyse van de standpunten 

In totaal zijn ruim dertig organisaties gevonden die publiekelijk een expliciete mening over 

de voorgenomen bouw van nieuwe kolencentrales hebben geuit, hetzij in persberichten,  

debatten in de Tweede Kamer, wettelijke besluiten, de media, rapporten of anderszins. De 

reacties zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving: politiek, bevoegd gezag,  

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap.  

 

De figuur in bijlage A op p. 15 geeft het palet aan standpunten over de bouw van nieuwe 

centrales grafisch weer in termen van "voor" en "tegen" en in termen van intensiteit (gema-

tigde of uitgesproken uitingen). Een uitgebreid overzicht van alle standpunten is te vinden 

in bijlage B. 

 

Opvallend is om te beginnen de verdeeldheid, die zich uitstrekt tot alle geledingen van de 

samenleving. Politieke partijen en overheden zijn sterk verdeeld. Ook een energiebedrijf 

(Eneco) en twee adviesbureaus (Elannet en Fugro) spreken zich, vanuit een pleidooi voor 

investeringen in duurzame of schonere energieopwekking, uit tegen nieuwe kolencentrales. 

En ook binnen de milieubeweging en de wetenschap is een vrij breed scala aan opvattingen 

te vinden.  

 

Het brede spectrum aan opvattingen vertoont, naast gepolariseerde standpunten "op de 

flanken", in het midden echter ook een "eiland van consensus".  

  

Bij nadere analyse van de standpunten komt naar voren dat over één ding alle stakeholders 

het eens zijn:  

 

De emissies van conventionele kolencentrales zijn op termijn niet meer te combineren met onze  

klimaatambities. Zonder aanvullende maatregelen leidt de inzet van kolen als brandstof tot  

toenemende uitstoot van CO2, SO2, NOx en fijnstof. Het regeerakkoord laat dit niet toe.  

 



 
  © IMSA Amsterdam Zwart, grijs of groen? 
 
 
 
 

 
KOG004 6 
 
 

2.2.1. De standpunten 

Vanuit het genoemde eiland van consensus divergeren de standpunten snel. Ze vallen 

ruwweg uiteen in drie clusters: voorstanders (ja), voorwaardelijken (ja, mits) en critici (nee, 

tenzij).  

 

Voorstanders 

De voorstanders bestaan uit een groot deel van het bedrijfsleven, wetenschap en politieke 

partijen op midden en rechts, te weten: Essent, Nuon, RWE, Electrabel, EnergieNed, VME, 

VNO-NCW, EZ, de meeste Provincies, ECN, MNP, Energieraad, Task Force Energietransitie, 

CDA, VVD en PVV. Hun standpunt: 

 

De bouw van nieuwe kolencentrales moet worden toegestaan zolang wordt voldaan aan de eisen  

volgens de huidige procedures en de installaties "capture ready" zijn. De overheid moet een maximale 

inspanning leveren om CCS zo snel mogelijk breed inzetbaar te maken.  

 

 

Voorwaardelijken (ja, mits)  

Onder de voorwaardelijken scharen zich de meeste milieuorganisaties en vooral de progres-

sieve politieke partijen, te weten Stichting Natuur & Milieu (SNM)1, WNF, Milieudefensie, 

VROM, gemeente Rotterdam, de hoogleraren Turkenburg en Jepma, Eneco, Cogen, PvdA, 

ChristenUnie, SP en D66. Hun standpunt: 

 

Kolencentrales worden niet zonder meer afgewezen. De bouw van nieuwe kolencentrales kan worden 

toegestaan mits deze ‘schoon’ zijn door technieken zoals kolenvergassing, CCS en benutting van  

restwarmte.  

 

Aan de bouw van elke nieuwe kolencentrale worden door deze stakeholders stringente 

voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat de CO2-emissie maximaal gelijk is aan die van de 

schoonste gascentrale (‘best available technology’). Schoon-fossiele energie kan in hun ogen 

een belangrijke bijdrage leveren in de transitieperiode naar een duurzame toekomst. Het 

plan van GroenLinks om een kolenbelasting in te voeren verdient op zijn minst verdere uit-

werking, voor het geval de onderhandelingen over het emissiehandelsstelsel tegenvallen. 

Deze belasting kan worden ingevoerd via een interim-kolenwet.2 Het betreft dan een belas-

                                                        
1 evenals het initiatief Green4sure van SNM, Greenpeace, Milieudefensie, WNF en FNV 
2 Initiatiefwet ingediend op 22-11-07; zie standpunt GroenLinks in Bijlage B 
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ting op kolen door aanpassing van de Wet Belasting op Milieugrondslag, zodat nieuwe  

kolencentrales die niet aan de normen voldoen economisch onaantrekkelijk worden.  

Vergunningen voor nieuwe centrales worden gekoppeld aan het uit gebruik nemen van  

oude. Exploitatiesubsidie voor CCS is echter niet gerechtvaardigd, volgens het beginsel "de 

vervuiler betaalt". Het totaal aan nieuw kolenvermogen mag investeringen in duurzame en 

schonere fossiele energie (aardgas, wkk) niet uit de markt drukken. 

 

 

Critici (nee, tenzij) 

De critici worden gevormd door Greenpeace, NWEA, Fugro, Elannet en GroenLinks.  

Hun standpunt:  

 

Zolang de CCS-technologie zich nog niet heeft bewezen, worden kolencentrales zonder meer  

afgewezen.  

 

Greenpeace en GroenLinks voeren intensief campagne tegen de bouw van nieuwe kolencen-

trales onder de noemer "Help ons klimaat niet naar de kolen" respectievelijk "kappen met 

kolen". Het gebruik van kolen als brandstof wordt onwenselijk geacht. Kolencentrales zon-

der CCS dragen niet bij aan een schoner milieu en dwarsbomen de klimaatdoelstellingen. 

Binnen afzienbare tijd zouden de Nederlandse centrales gesloten moeten worden. Alle in-

vesteringen moeten worden gericht op duurzame energieopwekking en niet op CCS.  

 

 

De beweegredenen en argumenten achter deze uiteenlopende standpunten komen vooral 

voort uit een verschillende waardering van de deelbelangen voorzieningszekerheid,  

prijs/economie en milieu en van de daaruit voortkomende doelen, net als in de bredere 

energiediscussie. Deze verschillen komen vervolgens tot uiting in inschattingen over de  

effectiviteit en risico's van de middelen om deze doelen te bereiken; dit leidt tot discussies 

over bijvoorbeeld CCS, EU-ETS en kolenbelasting. 

 

 

2.2.2. Beweegredenen en argumenten 

 

Hierna volgt een overzicht van de beweegredenen en argumenten voor de drie verschillen-

de standpunten. 
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Voorstanders 

De opvattingen van de voorstanders komen vooral voort uit het belang dat zij hechten aan 

leveringszekerheid en onze economie, zonder voorbij te gaan aan het milieu. Hun visie 

wordt onderschreven door ECN, MNP en de Energieraad. Ze zijn daarmee ingebed in een 

brede en wetenschappelijk onderbouwde toekomstvisie over de Nederlandse energievoor-

ziening tot 2050. De hoofdargumenten voor de inpassing van kolen als brandstof voor elek-

triciteitsopwekking in Nederland zijn hieronder in tabelvorm weergegeven, geordend naar 

de drie doelstellingen van een duurzame energievoorziening: betrouwbare, betaalbare en 

schone energie. 

 
Betrouwbaar • behoefte aan basislastvermogen 

• bestaande park aan kolencentrales begint te verouderen 
• kolenvoorraden nog ruimschoots aanwezig 
• kolenvoorraden in stabiele landen 
• prijs minder volatiel dan van aardgas 
• vermindert onze eenzijdige afhankelijkheid van aardgas, dat schaarser 

dreigt te worden 
• duurzame energie nog onvoldoende ontwikkeld en bewezen 
• kolen daarom de komende tientallen jaren hard nodig 

Betaalbaar • prijs van kolen is concurrerend 
• geschikte locaties: havens voor kolenaanvoer, koelwater uit Noordzee,  

CO2-opslagvelden 
• concurrentiepositie industrie 
• betaalbare energie voor consument 
• inkomsten uit export: elektriciteit, kolenoverslag, CO2-rechten, CCS-

innovaties 
• met CCS klimaatdoelen haalbaar tegen lagere kosten 
• geforceerde inzet duurzame energie is duur 
• zonder inzet van kolen wordt transitie veel duurder dan met 
• wereldwijde toename koleninzet verwacht 
• kolen daarom hard nodig  

Schoon • nieuwe centrales capture-ready, zeer efficiënt en schoner dan oude (SO2, 
NOx, fijnstof) 

• stroom uit nieuwe, moderne kolencentrales vervangt veel vuilere import-
stroom uit bruinkool- en oude kolencentrales in Ruhrgebied en Franse  
kerncentrales 

• met transitietechnologie CCS kan het CO2-vrij vanaf 2018 of 2020 
• CO2-opslag kan veilig: CO2 zit ook al miljoenen jaren in aardgasvelden  
• CCS is nodig voor kolencentrales in ontwikkelingslanden 
• kolencentrales nodig voor bijstook biomassa 
• exportstroom is schoner dan kolendoorvoer 
• emissiehandel is hét instrument voor emissiereductie 

 

 

Voorwaardelijken 

De milieuorganisaties en politieke partijen in dit cluster proberen de zwaar wegende  

milieudoelstellingen in balans te brengen met een betrouwbare en betaalbare energievoor-

ziening.  
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Betrouwbaar • zie voorstanders 
Betaalbaar • dat de prijs stijgt door extra eisen (incl. CCS) is acceptabel en moet worden 

uitgewerkt  
• zie voorstanders 

Schoon • door strenge randvoorwaarden worden nieuwe kolencentrales de schoonste 
ter wereld  

• in kolenconvenant is afgesproken in kolencentrales en -vergassers steeds 
meer biomassa in te zetten 

• emissiehandel wordt verbeterd  
• ontwikkeling van CCS kan worden versneld door investeringen in grootscha-

lige demonstratieprojecten  
• investeringen in nieuwe kolencentrales gaan niet ten koste van overheidsin-

vesteringen in duurzame energie en energiebesparing  
• ook mét nieuwe kolencentrales zal de energiesector de gemaakte afspraken 

over CO2-reductie moeten nakomen  
• zie verder de voorstanders 

 

 

Critici 

De belangrijkste zorg van de critici – bovenop de zorg voor het milieu van de voorwaarde-

lijken – is dat de ontwikkeling van kolen met CCS de ontwikkeling van duurzame energie 

en energiebesparing zal gaan remmen. De visie dat de energietransitie in Nederland  

technisch mogelijk is zonder kolen is onderbouwd in het rapport "Energy Revolution" van 

Greenpeace en de Eureopean Renewable Energy Council. Als hoofdargumenten tegen de 

inpassing van kolen als brandstof voor elektriciteitsopwekking in Nederland komen de  

volgende argumenten naar voren.  

 
Betrouwbaar • kolenvoorraden groot maar eindig 

• centrales zijn niet nodig voor Nederlandse vraag 
• met kolen nog meer afhankelijk van import fossiele brandstoffen 
• met duurzame energie minder afhankelijk van import 
• we hebben genoeg aardgas om de transitie door te komen  

Betaalbaar • export van kennis en innovatie m.b.t. duurzame energie  
• verwachte prijsstijging kolen door wereldwijde vraagtoename  
• inzet van kolen met CCS leidt niet snel tot minder import van (goedkope!) 

stroom uit bruinkool- en kerncentrales 
Schoon • investeringen in nieuwe kolencentrales en CCS gaan ten koste van investe-

ringen in echte oplossingen: duurzame energie, energiebesparing, aardgas-
centrales, warmte-krachtkoppeling etc. 

• capaciteit kolencentrales drukt duurzame en schone elektriciteit uit de 
markt 

• ontwikkeling van CCS op grote schaal onzeker 
• CCS is duur, inefficiënt, mogelijk onveilig en onbetrouwbaar  
• kolencentrales zonder CCS erg slecht voor milieu en gezondheid 
• kolenwinning geeft extra emissies en gezondheidsklachten 
• zonder sluiten oude centrales netto meer emissies  
• verbetering emissiehandel zeer onzeker 
• kolencentrales niet nodig: duurzame energie nu al alternatief 
• extra vermogen maakt klimaatdoelen onhaalbaar  
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3. Gemeenschappelijk speelveld?  

3.1. Uitgangspunt en vraagstelling 

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er een overwegend draagvlak 

is om kolen als brandstof in te zetten voor de energievoorziening in Nederland vanwege de 

voorzieningszekerheid en de betaalbaarheid.  

 

De inzet van kolen vormt daarmee het uitgangspunt voor de verdere discussie.  

 

Deze uitkomst dreigt echter negatief uit te pakken voor het milieu en de klimaatdoelstellin-

gen van het kabinet in gevaar te brengen. Uit dit spanningsveld komen, gegeven de inzet 

van kolen, de volgende hoofdvragen naar voren:  

 

1. Hoeveel mag het kosten om de milieudoelstellingen te halen, en met name om de uit-

stoot van CO2 terug te dringen?  

 

2. Hoe voorkomen we dat de bouw van nieuwe kolencentrales de productie van duurzame 

energie en van schonere fossiele energie (bijv. WKK) uit de markt drukt?  

 

Achterliggende deelvragen zijn: in welke mate zetten we kolen in en hoe doen we dat 

schoon? Hoe zijn de verschillende doelstellingen te combineren, hoe kunnen ongewenste 

effecten worden tegengegaan, hoe moeten we omgaan met lokale belangen versus die op het 

niveau van Noordwest-Europa, de EU of globaal, en hoe komen we tot een optimum?  

 

Een definitieve, gedetailleerde beantwoording van al deze vragen valt buiten het kader van 

deze analyse. Hieronder volgt een aanzet voor een gezamenlijke aanpak. Resterende vragen 

zullen in deze aanpak moeten worden meegenomen.  
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3.2. Elementen voor een gezamenlijke aanpak 

Op basis van het voorgaande wordt voorgesteld om alle volgende elementen te combineren.  

 

1. Verbind nieuw kolenvermogen aan een gegarandeerd uitstootniveau voor CO2 dat gelijk 

is aan dat van de schoonste aardgasgestookte centrale. 

 

2. Erken CCS als sleuteltechniek voor Nederland op grond van zijn havens (die goedkope 

aanvoer van kolen mogelijk maken), zijn ligging aan de Noordzee (als bron van koelwa-

ter) en de aanwezigheid van ondergrondse velden voor CO2-opslag. Versnel invoering 

ervan door middel van:  

• extra investeringen door energiebedrijven in pilots/demonstratieprojecten (orde-

grootte twee miljard euro): installaties, koppeling aan transportleidingen, bundeling 

van transport- en opslagbehoefte, snelle planning van benodigde infrastructuur  

(leidingen, compressiestations), tijdige start van vergunningsaanvragen etc.  

• extra, substantiële inspanningen door de overheid in CCS (ordegrootte 500 mln  

euro): voortzetting van het CATO-programma, subsidies/investeringen, transport-

leidingen, regie, verplichting door in te stellen CO2-netbeheerder tot aanleg infra-

structuur (ook in de Noordzee), juridische aansprakelijkheid, stroomlijning van  

vergunningstrajecten, CO2-prijsgarantie, verplichting om bij het verlaten van gas- en 

olievelden te anticiperen op hergebruik als opslagveld, deelname aan EU-

inspanningen, etc.  

• maximale koppeling met CO2-gebruikers in de chemische industrie, tuinbouw etc.  

 
" Concreet: elke nieuwe kolencentrale wordt uitgerust met een CO2-afvanginstallatie met 

koppeling naar een CO2-leidingennet, als demonstratieproject. De centrale is daardoor even 

schoon als de schoonste aardgasgestookte centrale zodra hij wordt aangesloten op de trans-

portleiding naar CO2-opslag (uiterlijk in 2020).  

 

3. Extra inspanningen voor duurzame energie, via een vergelijkbare totaalaanpak, even 

groot als die voor CCS, waaronder:  

• extra middelen op de overheidsbegroting voor de Stimuleringsregeling Duurzame 

Energieproductie (SDE)  

• extra investeringen door de energiebedrijven in duurzame energie, gekoppeld aan de 

inzet van nieuw kolenvermogen 
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• een wettelijke regeling die garandeert dat groene stroom met voorrang op vermogen 

uit fossiele brandstoffen wordt aangekoppeld op het landelijke elektriciteitsnet 

(overeenkomstig een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie)  

• een verplichting voor TenneT tot aanleg van infrastructuur in de Noordzee (vergelijk 

de aansluitverplichting voor de Duitse netbeheerder onder het "Infrastrukturpla-

nungsbeschleunigungsgesetz"), opstellen door de overheid van een integraal plan 

voor offshore windenergie en CO2-opslag, plan-Poseidon oppakken met subsi-

dies/investeringen, juridisch kader, stroomlijning van vergunningstrajecten etc.  

 

Interessant in dit verband is het voorstel van Greenpeace (2006) om de beoogde CO2-

emissiereductie als maat te nemen voor de inzet van extra duurzame energie. Concreet 

zou dit betekenen dat tegenover elke ton CO2 uit nieuwe kolencentrales die met CCS 

wordt opgeslagen, een ton aan vermeden CO2 moet staan door extra productie van 

duurzame energie.  

 

4. Overige eisen gekoppeld aan de bouw van nieuwe kolencentrales:  

• afspraken over sluiting van verouderde kolencentrales 

• afspraken over minimale bijstook van duurzame biomassa 

• verplichting tot maximale benutting van de restwarmte 

• state-of-the art m.b.t. overige emissies 

• aanvoer van zo duurzaam mogelijk gedolven kolen (sociaal en ecologisch). 

 

5. Inbedding in het transitieprogramma, met acties zoals verbetering van het EU-ETS  

inclusief veiling op EU-schaal van emissierechten en/of afspraken over het verdelen van 

emissierechten voor exportstroom. 

 

6. Monitoring van de maatschappelijke acceptatie van het totaalprogramma. 

3.3. Haalbaarheid 

De haalbaarheid van deze “alles uit de kast”-aanpak staat of valt met een snelle realisatie 

van CCS voor elke nieuwe centrale. De geplande nieuwe kolencentrales van Electrabel, EON 

en RWE worden waarschijnlijk in 2011 in gebruik genomen. De nieuwe kolencentrale van 

Essent zou volgen in 2013.  
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Zoals gezegd is CCS-technologie in ontwikkeling en de toepassing ervan nog beperkt. Zo is 

het afvangen nu nog duur. Deskundigen verwachten de eerste kosteneffectieve en efficiënte 

afvangtechnieken vanaf 2012, brede beschikbaarheid daarvan in 2015, en brede commerciële 

toepassing op grote schaal tegen 2020. Om dit te kunnen bereiken is een heel traject van  

onderzoek, technologieontwikkeling, pilots en demonstratieprojecten nodig. De belangrijk-

ste doelen hiervan zijn: de kosten van afvang reduceren, de veiligheid van de opslag garan-

deren en demonstreren, de betrouwbaarheid demonstreren en vergroten en de energie-

efficiëntie van de afvang verhogen.  

 

Wereldwijd wordt veel aan CCS gewerkt. Er zijn al de nodige pilots, alsook drie operatione-

le demonstratieprojecten met de omvang van een (kleine) kolencentrale. Demonstratiepro-

jecten op grote schaal staan op stapel en zullen een belangrijke rol spelen bij het vervolg. 

Nederland heeft met het CATO-project een goede positie opgebouwd op het gebied van 

CCS.  De Europese Commissie wil in 2015 tien tot twaalf CCS-demonstratieprojecten gerea-

liseerd zien. In de markt heerst de stellige verwachting dat die gesubsidieerd zullen worden.  

 

De meest kosteneffectieve toepassing van CCS is bij nieuwe, efficiënte kolencentrales, zoals 

de vier die nu gepland staan in Nederland. Een integraal ontwikkelingsplan voor alle vier 

de centrales moet in elk geval onderdeel zijn van de afspraken zoals voorgesteld in par. 3.2. 

Elke nieuwe kolencentrale moet minimaal betrokken zijn bij een CCS-pilot in Nederland en 

daarin investeren. In elk geval de eerste centrale die opengaat, moet meteen zijn voorzien 

van een afvangeenheid. Om elke nieuwe kolencentrale direct uit te rusten met CCS zijn  

aanzienlijke investeringen nodig, in de orde van € 500 miljoen per centrale. De kosten van 

afvang, transport en opslag voor poederkoolcentrales worden vooralsnog geschat op € 50-60 

/t-CO2. Vanuit kostenoverwegingen zou daarom begonnen kunnen worden met enkele of 

kleinere installaties voor demonstratie en onderzoek om de technologie te verbeteren. De 

volgende centrales kunnen dan later worden uitgerust met efficiëntere en kosteneffectievere 

units. Ook het EU-programma voor Zero Emission Power plants (ZEP), dat met soortgelijke 

vragen bezig is, kan hiervoor input opleveren.  

 

De gezamenlijke CO2-uitstoot van de vier centrales kan in principe worden afgevangen en 

opgeslagen, mits er met extra inspanningen van betrokken partijen tijdig begonnen wordt 

met de aanleg van een transportnetwerk en de ontwikkeling van opslagcapaciteit. Voor een 

concrete bijdrage van CCS aan de klimaatdoelstellingen in 2020 is snelle overeenstemming 

over concrete projecten nodig, onmiddellijk gevolgd door investeringen, vergunningsaan-

vragen, aanleg van leidingen, aansluiting op het transportnetwerk zodra een afvanginstalla-

tie klaar is, etc.  
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Een essentiële voorwaarde voor de implementatie van CCS is een reële prijs voor CO2. Voor 

commerciële toepassing moet de waarde van een vermeden ton CO2-uitstoot niet minder 

zijn dan de kosten ervan. In het begin zullen de kosten in de orde van € 30-50/t-CO2 liggen. 

Na 2020 verwachten deskundigen een kostendaling van CCS richting € 20 /t-CO2 in 2030 en 

mogelijk zelfs € 10/t-CO2 in 2050. Bij een goed werkend emissiehandelssysteem met vol-

doende schaarste ligt rendabele exploitatie van CCS bij kolencentrales dus in het verschiet.  

 

Het prijsniveau van CO2 in het Europees emissiehandelssysteem na 2012 is nog onzeker en 

afhankelijk van politieke besluitvorming. In de eerste jaren van demonstratieprojecten en 

opschaling zal het economische risico daarom op een andere wijze moeten worden opge-

vangen.  

 

Kolen met CCS heeft dus een goed langetermijnperspectief. Het afvangen, transporteren en 

opslaan van door de nieuwe centrales uitgestoten CO2 lijkt realiseerbaar tussen 2015 en 2020. 

Inzetten op CCS biedt op termijn kansen voor Nederland als de CO2-hub van Noordwest-

Europa. Het realiseren daarvan vereist een snelle start en veel investeringen. Deze kunnen 

niet alleen vanuit het bedrijfsleven komen; daarvoor is sprake van een te grote onrendabele 

top en te grote risico’s. Ook is goede samenwerking vereist, met medewerking van alle  

stakeholders, om CCS op een verantwoorde manier te ontwikkelen en nog een bijdrage te 

kunnen doen leveren aan de klimaatdoelstellingen voor 2020.  
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Bijlage A: Figuur met standpunten over nieuwe kolencentrales    

 Figuur 1: kwalitatieve grafische weergave van alle aangetroffen standpunten over de bouw 

van nieuwe kolencentrales in Nederland. Horizontaal is de positionering van de standpun-

ten aangegeven op een schaal van helemaal voor tot helemaal tegen. Vertikaal is een subjec-

tieve inschatting van het gewicht van het standpunt uitgezet, opgevat als de combinatie van 

de invloed van de stakeholder maal de overtuigingskracht van de boodschap. Opvallend is 

de verdeeldheid, die zich uitstrekt tot alle geledingen van de samenleving.  
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Bijlage B: Overzicht van alle standpunten 

Deze bijlage geeft een overzicht van de standpunten van de stakeholders in het debat rond 

nieuwe kolencentrales. De stakeholders zijn in rood aangegeven en alfabetisch geordend. 

 

Alle politieke partijen met een substantieel standpunt over energie 

Consensus: de CO2-emissies van conventionele kolencentrales zijn op termijn niet meer te combi-

neren met onze klimaatambities. Kolencentrales worden echter niet meteen afgeschreven, als ze 

maar ‘schoon’ zijn door technieken zoals kolenvergassing en CO2-afvang en opslag. Schoon fossiel 

levert een belangrijke bijdrage in de transitieperiode naar een duurzame toekomst. 

 

CDA 

Standpunt: het regeerakkoord is het kader waarbinnen moet worden bepaald of er plaats is voor 

nieuwe kolencentrales. Als ondernemers willen investeren in kolencentrales, is dat aan hen. De 

Kamer zal er wel op toezien dat de doelstellingen die als kader dienen bij de vergunningverlening 

stringent worden nagekomen. Tegen die achtergrond moeten de eisen die aan nieuwe centrales 

worden gesteld buitengewoon streng zijn. De voorraden steenkool zijn niet alleen eindig, maar 

steeds vaker ook smerig. Het CDA is ook beducht voor verdringing van schonere alternatieven 

door grootscheepse investeringen in kolen. In  een convenant met de energiesector zouden ook af-

spraken moeten worden gemaakt over alternatieven. Zij moeten ertoe leiden dat de beste en 

schoonste centrales worden gerealiseerd. Dat moet in nauw overleg met de provincies gebeuren, 

want die zijn het bevoegd gezag. Zeker met betrekking tot de eisen op het gebied van luchtkwali-

teit en SO2 mag er geen afwenteling plaatsvinden op andere sectoren. Een randvoorwaarde voor 

bedrijven ten aanzien van CCS is dat de overheid eraan bijdraagt door de juiste (niet-financiële) 

condities te scheppen. Het CDA is tegen de door GroenLinks voorgestelde kolenbelasting. Daarmee 

zet je een hek om Nederland. Het is bovendien strategisch zeer onverstandig om hiermee vooruit te 

lopen op de EU-onderhandelingen over emissiehandel in 2008. 

 

Cogen 

Standpunt: de toevoeging van 5 Gigawatt kolenstroom zal grote gevolgen zal hebben voor de 

brandstofmix tijdens de daluren, doordat kolencentrales de hele dag moeten draaien. Schone wind-

energie en relatief schone energie door warmtekrachtkoppeling zullen worden weggedrukt uit de 

markt. De overheid moet wachten met het zetten van onomkeerbare stappen tot het rapport van de 

Energieraad over de brandstofmix is verschenen. Cogen wil een "level playing field" voor WKK ten 
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opzichte van andere opwekkingsvormen. 

 

CU: 

Standpunt: kritisch over het voornemen om kolencentrales te bouwen. Het zou onacceptabel zijn 

als een nieuwe centrale kolen [IMSA: op traditionele wijze] als brandstof zou gebruiken. Kolencen-

trales krijgen gratis emissierechten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld windturbines. Omdat deze 

rechten vervolgens op de vrije markt verhandeld kunnen worden, is het op dit moment alleen maar 

aantrekkelijker geworden om een vervuilende centrale te bouwen. Dat is natuurlijk niet de bedoe-

ling van het emissierechtensysteem. De CU vreest dat duurzame energie uit de markt wordt ge-

prijsd. De minister van milieu heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot 

van een te bouwen kolencentrale in Nederland beperkt blijft. Een kolenbelasting zoals voorgesteld 

door GroenLinks is daarom misschien zo gek nog niet. Overheid, burgers en bedrijven spannen 

zich gezamenlijk in om de nationale uitstoot van CO2 terug te dringen. Op de markt voor fossiele 

brandstoffen heeft Nederland tegelijkertijd een bijzondere positie als gebruiker en transporteur 

(o.a. kolen). De CU vraagt een langetermijnvisie van het kabinet op de wijze waarop het zijn mili-

eu- en klimaatdoelstellingen wil realiseren en hoe de bouw van kolencentrales en het stimuleren 

van CCS hierin past. 

 

D66 

Standpunt: het gebruik van fossiele brandstoffen kan schoner. D66 kiest voor kolenvergassings-

technologie met het meevergassen van biomassa  en met afvang en ondergrondse opslag van CO2. 

 

E.ON 

Standpunt: om evenwichtige investeringsbeslissingen te kunnen nemen, bekijkt E.ON de plannen 

vanuit de duurzaamheidsdriehoek (People, Planet, Profit), waarbij economische, sociale en milieu-

aspecten samen het evenwicht in het beslissingstraject bepalen. Ook de bouw van een nieuwe cen-

trale op de Maasvlakte is op deze manier geëvalueerd. Daarbij is uiteindelijk de keuze gevallen op 

een kolencentrale op basis van vooruitstrevende poederkooltechnologie, met de mogelijkheid voor 

het bijstoken van biomassa. De overgang naar duurzame energieproductie gaat niet van vandaag 

op morgen. Voorlopig kan Nederland voor economisch verantwoorde elektriciteitsopwekking nog 

niet zonder fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Daarbij moeten belangrijke stappen worden 

gezet, vooral om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarvoor zijn technologische 

doorbraken nodig, met name voor de ontwikkeling van productie met een hoog rendement en voor 

de afvang en opslag van CO2. E.ON investeert de komende jaren fors in de ontwikkeling van tech-

nologie om CO2-afvang en opslag mogelijk te maken. Bij de bestaande centrale van E.ON op de 

Maasvlakte wordt al op beperkte schaal geëxperimenteerd met technieken om CO2 af te vangen. 
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Nederland heeft op dit moment vooral behoefte aan goedkope, stabiele basislast die een bijdrage 

levert aan het vestigingsklimaat voor industrieën en goed is voor consumenten. Kolengestookte 

centrales zijn hiervoor de meest aangewezen bron, zolang duurzame bronnen voor basislast niet 

voorhanden zijn. (website, 07-11-2007) 

 

ECN 

Standpunt: door het wegvallen van het open-eindekarakter van de MEP-regeling wordt windener-

gie op zee minder snel ingevoerd. Vanwege de behoefte aan basislastvermogen wordt de elektrici-

teitsbehoefte die daardoor niet wordt vervuld met wind, vooral ingevuld met kolenvermogen.  Dit 

leidt - zonder aanvullende maatregelen - tot toenemende uitstoot van CO2, SO2, NOx en fijnstof. 

Kolen met CCS is een transitietechnologie op weg naar een duurzame energievoorziening. Zonder 

deze technologie wordt de transitie veel duurder dan met. In 2050 kunnen kolen met CCS zorgen 

voor ongeveer 20% van de productie van elektriciteit en waterstof (de laatste via syngas en Fischer-

Tropsch). Kleinschalig vermogen speelt daarbij een grote rol. Kolen met CCS kan dan een grote bij-

drage leveren aan de CO2-reductie maar slechts een geringe aan de voorzieningszekerheid. Het 

rendement moet omhoog. De steenkool moet duurzaam worden gewonnen.  De opslag kan veilig 

met lekken van minder dan 0,01% per jaar. 

 

Elannet 

Standpunt: Adviesbureau Elannet deed de afgelopen 3 jaar uitvoerig onderzoek naar de mogelijk-

heden om nutsvoorzieningen integraal te verduurzamen. Door de bouwdrift van de energiebedrij-

ven dreigt een varkenscyclus in de elektriciteitsvoorziening te ontstaan. Voor een beperkte periode 

levert dat mogelijk een scherpe daling op van de elektriciteitsprijzen. De conventionele productie-

methoden zullen dit dal wellicht overleven. De meer innovatieve en milieuvriendelijke 

productiemethoden lopen daarentegen grote kans op faillissement. Daarmee wordt het perspectief 

voor structurele verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening ondermijnd. Zonder de nieuwe 

kolencentrales is de kans op verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening juist zeer groot. De 

afgelopen jaren kenden een grote toename van relatief kleine stroomproducenten. Vooral in de 

agrarische sector is een opmerkelijke trend waar te nemen, waarbij elektriciteit decentraal wordt 

opgewekt. Voordeel daarvan is dat deze vorm van elektriciteitsproductie veel efficiënter en schoner 

is dan kolencentrales. Hoge energieprijzen zijn voor veel MKB-bedrijven een stimulans gebleken 

om zelf in de elektriciteitsbusiness te stappen. De energievoorziening wordt daarmee stabieler, en 

welvaart wordt beter verdeeld. Ook voor het milieu levert dit een belangrijk voordeel. Decentrale 

stroomopwekking heeft de potentie om binnen korte tijd schoon en duurzaam te worden. 

Duurzame bronnen zoals zon en biomassa zijn immers plaatselijk beschikbaar en kunnen het best 

lokaal worden geoogst en omgezet. Transportverliezen worden zo vermeden. De  
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technologieontwikkeling helpt ook mee. Naarmate de productiecapaciteit voor zonnecellen toe-

neemt, dalen de prijzen. Economisch gezien is het voor de energiebedrijven verstandig om nu met 

volle kracht in kolencentrales te investeren. Op deze wijze kunnen ze de concurrentie van de markt 

weren. Deze concurrentie is voor het milieu en de welvaartsverdeling echter hoogst noodzakelijk. 

Van de politiek mag dan ook worden verwacht dat ze regulerend optreedt. Daarbij hoeft ze niet in 

de markt in te grijpen. Belangrijker is dat ze kolencentrales geen concurrentievoordeel biedt, zoals 

subsidiering van CO2-afvang en -opslag. In plaats van CO2-stortplaatsen te stimuleren, moet wor-

den ingezet op een hoog dynamische elektriciteitsmarkt met veel spelers en nieuwe toetreders en 

technieken. Op deze manier kan op relatief korte termijn worden toegewerkt naar een structureel 

schone en stabiele elektriciteitsvoorziening. (Persbericht EZPress, 20-11-2007) 

 

Electrabel 

Standpunt: het is nog niet mogelijk om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier voldoen-

de energie te produceren waar geen fossiele brandstoffen of biomassa voor nodig zijn. Electrabel 

wil ook de afhankelijkheid van aardgas verkleinen. Door te diversifiëren in brandstof (gas en kolen) 

blijven we in staat om op een zo goedkoop mogelijke manier stroom te produceren. De overheid 

moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar slechts kaders stellen en zich niet 

bemoeien met de keuze van het soort opwekkingscapaciteit. 

 

ENECO 

Standpunt: Eneco vindt dat het Kabinet veel strenger had moeten optreden bij de vergunningver-

lening voor de bouwplannen voor de vier kolencentrales. Het kabinet lijkt zich te laten gijzelen 

door de dreiging van een gebrek aan voorzieningszekerheid. De milieukosten van elektriciteitspro-

ductie zouden volgens het principe “de vervuiler betaalt” moeten worden doorberekend aan de 

producent. Het Kabinet moet daadkracht tonen op dit punt. Voor nieuwe kolencentrales moet een 

harde norm worden opgelegd op basis van de modernste gasgestookte centrale: maximaal 375 

g/Kwh CO2-uitstoot. Eneco zelf kiest voor gascentrales, zo mogelijk met CCS. 

 

EnergieNed 

Standpunt: voorstander van kolencentrales en het ontwikkelen van CCS met overheidssubsidie. 

Vanuit het perspectief van voorzieningszekerheid is het een ongewenste ontwikkeling om, vanuit  

een strikte benadering van de kabinetsdoelen, een groter beroep te doen op de inzet van gas in 

plaats van meer kolen en zonder ruimte voor nieuwe kolencentrales.  De tijdige aanleg van een 

CO2-transportnetwerk en opslagfaciliteiten bij lege gasvelden is de meest kritische factor om CO2-

opslag in Nederland tegen redelijke kosten in 2020 mogelijk te maken. Meest voor de hand ligt dat 

de overheid hierbij het voortouw neemt en snel een bedreven regisseur aan het werk zet, terug-
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dringing van CO2 is immers een maatschappelijk vraagstuk en infrastructuur is een publieke zaak. 

Energiebedrijven zullen hun nieuw te bouwen kolencentrales geschikt maken voor CCS. 

 

Energieraad 

Standpunt: zolang duurzame energie geen significant deel van de energievoorziening kan verzor-

gen zal een verhoging van het aandeel (schone) kolen en/of kernenergie niet moeten worden uitge-

sloten. De uitdaging voor de overheid is om dit te realiseren in een vrije markt (Jaarverslag 2006). 

De vraag is eigenlijk of je kolencentrales gaat bouwen of kolenstroom moet gaan importeren. De 

Energieraad kiest dan voor betere, technisch goed uitgeruste centrales. Centraal in deze kwestie 

staat natuurlijk de brandstofinzet. De AER heeft voor de komende periode tot 2020 berekend dat, 

als je maximaal bespaart, de stroomafzet nog steeds jaarlijks met 1 procent groeit, van de huidige 

120 naar 140 terawattuur (TWh). Veel lager zit er eenvoudig niet in. Daar is ook geen discussie 

over. Met die besparing beantwoord je aan de kabinetsdoelstellingen. Onze taxatie is dat, gezien de 

kabinetsdoelstelling van 20 procent, hiervan 30 TWh duurzaam kan worden opgewekt. De helft 

betreft wind, de helft biomassa. Paradoxaal genoeg zijn voor die biomassa ook kolencentrales nodig 

om bij te kunnen stoken. Zou je daarvoor gasgestookte centrales  bijbouwen, dan vergroot je niet 

alleen de nu al veel te grote gasafhankelijkheid van het Nederlandse productiepark, maar je bent 

ook een stuk duurder uit. Het gevolg zal zijn dat er meer kolenstroom wordt geïmporteerd. Zou je 

toch kiezen voor het bouwen van gascentrales, dan moeten die Europees concurrerend zijn. Dat 

laatste is nu juist niet het geval. Kolencentrales zijn daarom in de optiek van AER de enige goede 

optie. (Energie Nederland nr. 15, 27 november 2007)  

 

Essent 

Standpunt: Energiebedrijf Essent investeert ca. 1 miljard euro in de bouw van een nieuwe kolen-

centrale van 800-1100 MegaWatt in Geertruidenberg of Borssele. De centrale zal worden gebouwd 

volgens de nieuwste technologie en is geschikt voor het meestoken van schone biomassa tot ca. 

30%. De startnotitie hiervoor is ingediend. De bouw zal in het najaar van 2008 kunnen beginnen. 

Medio 2013 zal de centrale in bedrijf worden genomen. Deze uitbreiding van vermogen is nodig, 

omdat de vraag naar elektriciteit in Nederland jaarlijks tussen de 1% en 3% toeneemt. Rond het jaar 

2020 zal het verbruik zelfs 20% tot 30% hoger zijn dan nu. Tegen die tijd zal een groot deel van de 

elektriciteitscentrales in Nederland verouderd zijn. Uitbreiding is noodzakelijk om de leveringsze-

kerheid te kunnen blijven garanderen. Essent heeft gekozen voor een steenkoolcentrale, omdat 

steenkool in ruime mate voorradig is en wordt gewonnen in relatief stabiele regio's. De prijs van 

steenkool is daardoor stabiel en nagenoeg onafhankelijk van de olieprijs. Essent draagt daarmee bij 

aan de leveringszekerheid en houdt de productiekosten van elektriciteit binnen de perken.  

(Persbericht 1-2-2007) 
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EZ 

Standpunt: kolencentrales zijn nodig voor de voorzieningszekerheid en betrouwbaarheid van de 

energievoorziening, die niet alleen afhankelijk mag zijn van gas. Kerncentrales wijst het kabinet 

immers af. Het kabinet kan nieuwe kolencentrales niet tegenhouden. Europa en Nederland kennen 

een geliberaliseerde stroommarkt. De elektriciteitsproducenten zoeken locaties die goed scoren wat 

betreft de aanvoer van brandstoffen, mogelijkheden voor koeling, enzovoorts en Nederland be-

schikt over een aantal van deze geschikte locaties. Het kabinet beslist niet zelf over de bouw van 

nieuwe centrales. Dat doen de energiebedrijven. Economische Zaken dringt bij de energiebedrijven 

aan op sluiting van de oude, minder efficiënte kolencentrales. Want de Nederlandse energiemix 

bestaat nu ook al voor 30 à 40% uit kolen, waaronder enkele erg oude centrales. Het is zeer wense-

lijk om die op termijn te sluiten. Deze sluiting kan echter niet juridisch worden afgedwongen. 

 

Fugro 

Standpunt: vijf nieuwe kolencentrales zijn niet nodig. Er is meer gas dan wordt gedacht, ook in 

Nederland, en dat is veel schoner dan kolen. In de prognoses voor hoe lang er nog gas is wordt uit-

gegaan van bewezen reserves, maar er is meer. Velden blijken meer te bevatten dan werd gedacht 

en er wordt veel bijgevonden, ook in Noord-Afrika en Noorwegen. De techniek maakt sprongen 

voorwaarts, waardoor nog meer gas beschikbaar komt.  

Voorzieningszekerheid: Nederland kan nog zeker 20 tot 25 jaar vooruit met zijn aardgas, en niet de 

14 jaar waar bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken nu van uitgaat. „Daarmee ben ik 

nog voorzichtig. Als de prijzen van gas omhooggaan en de technologie verder verbetert, dan is er 

nog meer gas te vinden. Bovendien kan gas makkelijk geïmporteerd worden.” Wereldwijd is er nog 

voor 130 jaar aan gas beschikbaar en niet de 63 jaar waar vaak van wordt uitgegaan. „En dat is nog 

een conservatieve inschatting”, zegt Van Riel. „De voorspelling dat er wereldwijd nog voor 63 jaar 

aardgas is bij het huidige niveau van verbruik, komt doordat daarbij alleen wordt uitgegaan van de 

bewezen reserves. Dat zijn de reserves die met de boorbeitel zijn aangetoond, die met de huidige 

techniek en onder de huidige economische omstandigheden kunnen worden gewonnen. Maar er 

blijkt altijd meer gas te zijn in een veld dan in eerste instantie wordt aangenomen. En er zijn veel 

gebieden waarvan we weten dat er waarschijnlijk olie en gas te vinden zijn. Bovendien maakt de 

technologie sprongen voorwaarts. Vooral in de Noordzee zit extra Nederlands gas. Volgens het 

ministerie van Economische Zaken is er nog voor 250 miljard kubieke meter aan gas, die rendabel 

te vinden en te winnen is, uitgaande van een olieprijs van minimaal 50 dollar per vat. Alleen al 

daarmee kun je het vermogen van vijf kolencentrales voor lange tijd met gas opwekken.  

Prijs: Gas is veel duurder dan kolen in elektriciteitsproductie, zeggen de energiemaatschappijen. 

Dat maakt Nederland op energiegebied nu al een duur land. „Eenderde van de prijs van gas is be-

lasting, op kolen zit helemaal geen belasting. Je kunt als overheid dus de prijs van gas lager maken. 
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Bovendien zal je voor de uitstoot van CO2 rechten moeten gaan kopen in het emissiehandelsysteem. 

Als je twee keer zoveel CO2 uitstoot, ben je dus ook meer geld kwijt aan die rechten. 

Milieu: De gasvoorraden bieden volgens Van Riel genoeg tijd om de overgang te maken van een 

energievoorziening die leunt op fossiele bronnen naar een die volledig kan terugvallen op duurza-

me energiebronnen. Op de totale Nederlandse uitstoot van CO2 kan zo 7 tot 8 procent worden be-

spaard. Bovendien worden bij het gebruik van het schonere aardgas geen stikstof (NOx), fijnstof en 

zware metalen uitgestoten. “Het is bovendien nog helemaal geen uitgemaakte zaak dat opvang van 

CO2 uit kolencentrales mogelijk is. Want die is vervuild met fijnstof, NOx en zware metalen. Dat 

kan de pijpleidingen te veel aantasten. De CO2 die vrijkomt bij gascentrales is wel schoon, die kun 

je veel makkelijker opslaan.” (NRC 3-7-2007) 

 

Gemeenteraad Rotterdam 

Standpunt: de kolencentrale die Electrabel op de Maasvlakte wil bouwen wordt door burgemeester 

en wethouders van de gemeente Rotterdam verwelkomd. Eind september werd een voorberei-

dingsbesluit over de komst van de centrale door het college uitgesteld, wat deed vermoeden dat er 

een kink in de kabel was gekomen. Het tegendeel blijkt het geval. [...] Vorige week heeft het college 

er opnieuw over vergaderd, en kwam tot de conclusie dat er geen enkele aanleiding is Electrabel 

een strobreed in de weg te leggen [...]. Als de centrale maar 'capture ready' wordt gebouwd. "Het 

college concludeert dat Electrabel een moderne centrale bouwt die past binnen de ambities van het 

Rotterdam Climate Initiative. Het college noemt het zelfs "een unieke kans" om de technologie van 

CO2-afvang en opslag te helpen ontwikkelen. Die CCS-techniek is volgens het college de hoeksteen 

van het Nederlandse en Europese klimaatbeleid. Zo beredeneerd is de kolencentrale dus zelfs no-

dig om het ambitieuze klimaatbeleid te kunnen uitvoeren, vindt de gemeente, die de komst van de 

centrale dus ook verwelkomt. In zijn brief aan de gemeenteraad waarin het college het besluit toe-

licht, staat onderstreept dat de kolencentrale van Electrabel de "allerschoonste en meest energie-

effeciënte" ter wereld wordt. Omdat de nieuwe centrale ook nog ter vervanging dient van oudere, 

wordt zelfs gesproken van een "netto positief milieu-effect". Uit: Energeia, maandag 22 oktober 

2007 

 

Green4Sure (SNM, Greenpeace, Milieudefensie, WNF en FNV) 

Standpunt: nieuwe kolencentrales maken beleidsdoelen onhaalbaar; 2 grote kolencentrales doen 

klimaatbeleid teniet. Groot voorstander van een interim-kolenwet die bepaalt dat nieuwe kolencen-

trales per eenheid elektriciteitsproductie niet meer broeikasgassen naar de lucht mogen uitstoten 

dan de meest efficiënte gascentrale (‘best available technology’ stelt de norm). 
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Greenpeace 

Standpunt: Greenpeace voert intensief campagne tegen de bouw van de vijf kolencentrales onder 

de noemer " Help ons klimaat niet naar de kolen".  Zie het rapport "Energy Revolution": Kolencen-

trales en CCS zijn niet nodig voor klimaatbeleid. Geen nieuwe kolencentrales. Binnen afzienbare 

tijd zouden de Nederlandse kolencentrales gesloten moet worden. Door onderzoek, lobbywerk en 

het organiseren van acties maakt Greenpeace de politiek, het publiek én de energiebedrijven duide-

lijk dat kolen echt fout zijn. Zo lobbiet Greenpeace bij de politiek voor een wet die kolencentrales 

kan tegenhouden. En voert het actie bij aandeelhoudersvergaderingen van de energiebedrijven. Dit 

om de aandeelhouders aan te sporen de bedrijven voor schoon te laten kiezen. Ook zet Greenpeace 

zich in om de vergunningen voor de kolencentrales tegen te houden. Zo tekent Greenpeace beroep 

aan bij de Raad van State tegen de bouw van een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte door 

energiebedrijf E.ON. Volgens Greenpeace is de milieuvergunning daarvoor ten onrechte verstrekt. 

De negatieve effecten op de natuur zijn door E.ON gebrekkig in beeld gebracht in een rapport met 

allerlei voorbarige conclusies, blijkt uit onderzoek van Bureau Waardenburg in opdracht van 

Greenpeace. Greenpeace is geen voorstander van CO2-opslag: het is onzeker of CO2-opslag op grote 

schaal mogelijk is, het kost energie en leidt aandacht en investeringen af van echte oplossingen. 

Greenpeace steunt ook Green4sure en de maatregel om uitstoot boven die van de meest efficiënte 

gascentrale wettelijk onmogelijk te maken. 

 

GroenLinks 

Standpunt: "Kappen met kolen". De wereld moet in actie komen om de klimaatcrisis te keren. En 

wat doet Nederland? Nederland bouwt vier of vijf nieuwe kolencentrales! Kolencentrales zijn een 

ramp voor het klimaat. Eén kolencentrale stoot meer broeikasgas CO2 uit dan 1,5 miljoen auto’s. 

Vijf nieuwe kolencentrales zijn slechter voor het klimaat dan de uitstoot van het hele Nederlandse 

wagenpark bij elkaar. Kolen zijn de meest vervuilende manier om stroom op te wekken. Het ver-

branden van steenkool is een vieze en ouderwetse techniek. Daar komt nog eens bij dat we de elek-

triciteit helemaal niet nodig hebben. Alle extra stroom die de kolencentrales produceren is bedoeld 

voor de export. De energiebedrijven zeggen dat ze de vervuilende CO2 die de centrales gaan pro-

duceren, opslaan onder de grond. Ze hebben echter nog geen idee hoe dit zou moeten. Opslag is 

een zeer onzekere optie. Het klimaatprobleem vergt een snelle reductie van het gebruik van fossiele 

brandstoffen. Fossiele brandstoffen moeten duurder worden onder het principe van ‘de vervuiler 

betaalt’. Kolen zijn niet onmisbaar voor de energievoorziening als fors wordt ingezet op duurzame 

energie en energiebesparing. De investeringen in de kolencentrales zullen echter ten koste gaan van 

de investeringen in wind- en zonne-energie, gebruik van restwarmte en warmtekrachtkoppeling.  

Voer daarom een speciale kolenbelasting in via een interim-kolenwet. Een dergelijke belasting kan 

vanaf 2013 - na afloop van het kolenconvenant -  ingevoerd worden door een aanpassing van de 
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Wet belasting op milieugrondslag. Een initiatief-wetsvoorstel daartoe is ingediend op 22 november 

2007. Het wetsvoorstel bevat twee elementen: 

1. Een verhoging van het tarief van de brandstoffenbelasting in de Wet belastingen op milieu-

grondslag. De huidige brandstofbelastig op de aflevering of het gebruik van kolen bedraagt € 12,76 

per 1000 kg.  

2. Het inperken van de huidige vrijstelling van kolengebruik voor het opwekken van elektriciteit 

door introductie van een emissiedrempel, uitgedrukt in gram broeikasgas per kilowattuur (kWh). 

Als een installatie boven deze drempel komt, wordt geen vrijstelling verleend en is belasting ver-

schuldigd over het gehele kolengebruik. De nieuwe emissiedrempel geldt voor installaties waarin 

kolen als brandstof gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit en die vallen onder het 

Europese systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten (ETS). Dit betreft zowel de be-

staande als de nieuwe kolencentrales. De emissiedrempel is gesteld op 550 gram CO2 per kWh. De 

huidige vrijstelling van de brandstofbelasting, indien de kolen worden gebruikt voor elektriciteits-

productie in een installatie met een elektrisch rendement van minstens 30%, wordt hiermee opge-

heven.   

Deze nieuwe ‘Kolenbelasting’ is de meest effectieve en juridisch haalbare manier om een beperking 

van de CO2-uitstoot door kolencentrales, nieuwe en bestaande, te bereiken. Het MNP berekende 

dat met deze nieuwe belasting de CO2-uitstoot door kolencentrales zeer fors zal dalen. Het tarief 

wordt zo hoog dat nieuwe kolencentrales zonder CO2-afvang en -opslag zo onaantrekkelijk wor-

den, dat energiebedrijven afzien van hun bouwplannen.  

Verder moeten aan de kolencentrales geen rechten beschikbaar worden gesteld voor CO2-emissie 

voor de periode 2008–2012.  Ook kunnen aandeelhouders van de energiebedrijven Nuon en Essent, 

dit zijn vaak gemeentes en provincies, protesteren in de algemene vergadering van aandeelhou-

ders. Bij grote investeringen, en dat zijn nieuwe centrales, hebben aandeelhouders instemmings-

recht. 

 

KEMA 

Standpunt: neemt geen standpunt in t.a.v. kolencentrales. Heeft wel samen met bureau Lievense een 

plan ontwikkeld voor een energie-atol in de Noordzee, waarin grootschalig energie kan worden op-

geslagen. Hierdoor kan de energievoorziening efficiënter: het levert besparing op, drukt de prijs en 

zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Energiecentrales hoeven in de nachtelijke uren niet meer worden 

af- of teruggeschakeld, maar kunnen het overschot kwijt in het eiland. Dat kan overdag worden ge-

bruikt, waardoor er minder piekcentrales nodig zijn. Ook kan het de  betrouwbaarheid van wind-

energie verbeteren door als buffer te dienen tussen het grillige aanbod en de vraag. Uitvoering van 

het plan zou twee nieuwe kolencentrales overbodig maken.  
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Milieudefensie 

Standpunt: de geplande kolencentrales, waaronder die van Nuon en Essent, vormen een groot risico 

voor het klimaat (Volkskrant, 16-07-2007, samen met Greenpeace, SNM, Samsom, Moens, Marijke 

Vos, e.a.). Ondanks de grote aandacht voor de inzet van duurzame energie en energiebesparing, zal 

het nodig zijn om nieuwe gasgestookte of kolengestookte elektriciteitscentrales te bouwen om aan de 

energievraag te kunnen voldoen. Het is aan te bevelen dat de Rijksoverheid en lokale overheden bij 

de vergunningverlening CCS verplicht stellen bij de bouw van nieuwe centrales. De vereiste CCS 

zou voor alle CO2-uitstoot kunnen gelden, of tenminste tot het niveau van de schoonste gasgestookte 

centrale moeten plaatsvinden. Milieudefensie is tegelijkertijd sceptisch over CO2-opslag. Het is een 

techniek die nog grotendeels ontwikkeld moet worden en waarvan de uitkomst onzeker is. Exploita-

tiesubsidie voor CCS is niet gerechtvaardigd; lage CO2-plafonds en verhandelbare rechten zijn het 

optimale instrument (persbericht 1 nov. 2005). Bovendien wordt het probleem niet bij de wortel aan-

gepakt, terwijl er op dit moment al veel effectieve technieken en maatregelen zijn bedacht die dat wel 

doen en die CO2 uitstoot voorkomen. Deze maatregelen en technieken worden nog volstrekt onvol-

doende ingezet. Milieudefensie vindt dat het beleid zich moet richten op het tegengaan van klimaat-

verandering en niet op dweilen met de kraan open. Dat betekent, dat alle middelen moeten worden 

ingezet voor het omschakelen naar duurzame energievoorziening (website Milieudefensie, 06-11-

2007) 

 

MNP 

Standpunt: een strikte benadering van de kabinetsdoelen voor het klimaat kan ingrijpende conse-

quenties hebben voor het versterken van de voorzieningszekerheid. In een dergelijke strikte aanpak 

is geen plaats meer voor kolen en zeker niet voor nieuwe kolencentrales, terwijl juist een groter be-

roep wordt gedaan op de inzet van gas. Dat is nadelig voor de voorzieningszekerheid en de energie-

prijzen. Veel beter is het daarom als de kabinetsdoelen met enige flexibiliteit worden benaderd (bijv.: 

18 procent duurzame energie in 2020 accepteren). Vanuit een kosteneffectieve invulling van de kli-

maatdoelstelling ligt het meer voor de hand nieuwe kolencentrales uit te rusten met CCS. Dat is on-

gunstig voor de efficiency van de elektriciteitsproductie, maar maakt wel meer duurzame elektrici-

teitsopwekking mogelijk door biomassabijstook. Het aandeel duurzame elektriciteit kan dan groeien 

naar 39% in 2020. Daarmee levert de elektriciteitsproductiesector een grote bijdrage aan de duurza-

me energiedoelstelling. Het MNP beveelt aan op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over 

voorwaarden voor grootschalige CO2-transport en -opslag, bijvoorbeeld op basis van de binnenkort 

te publiceren studie "CCS in Nederland", alsmede over stimuleringsbeleid voor CO2-afvang bij elek-

triciteitscentrales (kolencentrales "capture ready"), indien het ETS op korte termijn niet toereikend 

blijkt te zijn. 
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NUON 

Standpunt: Nuon heeft de bouw van een kolencentrale in de Groningse Eemshaven op de lange 

baan geschoven vanwege de wereldwijd gestegen prijzen voor turbines en bouwmaterialen. De kos-

ten voor de speciale vergassingscentrale zijn nagenoeg verdubbeld. Nuon had nog geen contracten 

gesloten voor de aankoop van de materialen. Het energiebedrijf gaat nu eerst een aardgasgestookte 

centrale bouwen voor ruim 1 miljard euro. Over twee jaar bekijkt Nuon of er alsnog een aparte ver-

gassingscentrale voor biomassa en kolen wordt bijgebouwd. Nuon was van plan de uitstoot van CO2 

te verminderen met het bijstoken van biomassa en de opslag van CO2 onder de grond. Deze plannen 

gaan ook in de ijskast. Nuon wil wel een experiment met het opvangen van CO2 doorzetten. 

 

NWEA 

Standpunt: elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie, dient voorrang te 

krijgen bij de toegang tot het elektriciteitsnet. Dat uitgangspunt is opgenomen in Europese regelge-

ving. Onder meer door de aanvragen voor nieuwe kolencentrales in de Eemshaven, is er een tekort 

ontstaan in de transportcapaciteit van elektriciteit in het hoogspanningsnet boven Zwolle. Duurzame 

energieprojecten zijn in de ‘wacht’ gezet. Dat botst met de klimaatdoelstellingen van het nieuwe ka-

binet, maar strookt volgens NWEA ook niet met de intenties van Europese regelgeving (mededeling 

5-9-2007). Met name wind en biomassa zijn de komende jaren een goed alternatief, in elk geval in 

Nederland. Nu wordt 7% van alle elektriciteit duurzaam opgewekt. Maar als we er werk van maken, 

is dat in 2020 een derde van alle elektriciteit en in 2050 zelfs alles. Het argument dat de centrales on-

misbaar zouden zijn, is dus misleidend. Sterker nog: ze remmen de groei van duurzame energie. 

Klassieke elektriciteitscentrales hebben namelijk een levensduur van 50 jaar. Als in 2030 de helft van 

alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, zijn ze niet meer nodig. Maar tegen die tijd zijn de kapi-

taalslasten afbetaald en draait de centrale zo goedkoop dat geen energiebedrijf of overheid hem sluit. 

Met alle effecten voor het milieu erbij: CO2-uitstoot en lokale vervuiling (fijn stof, zwavel, stikstof-

oxiden). Het probleem dat we gingen oplossen, wordt zo weer op de lange baan geschoven. Het ar-

gument dat kolencentrales nodig zijn, is misleidend. Aardgas is schoner dan kolen en daar is ruim 

voldoende van om de totale benodigde hoeveelheid elektriciteit op te wekken, tot het geheel uit 

duurzame bronnen komt. Maar vooral: er is genoeg windenergie te vangen op de Noordzee om de 

helft van het elektriciteitsverbruik te dekken. Dus groeiend van 3% nu tot 50% in 2050. Combinatie 

met energie-opslag – zoals het energie-eiland – is in dit scenario wenselijk omstreeks 2020. Het enige 

goede argument voor nieuwe centrales zou zijn: efficiënte omzetting van biobrandstof in elektriciteit. 

Daar komt het woord steenkool niet in voor. Steenkoolvoorraden kunnen rustig bewaard worden en 

altijd nog worden gebruikt als er een werkelijk schone toepassing is ontwikkeld. Daarin investeren 

getuigt van verstandig beleid, niet het nu investeren in centrales die niet schoon zijn. Die nieuwe ko-

lencentrales zijn dus niet wenselijk en niet nodig. Met onze inheemse voorraden aan aardgas (groot) 
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en wind (oneindig), aangevuld met biomassa, andere duurzame energie en indien nodig met import, 

is er geen enkele reden om voor onze elektriciteitsvoorziening te vrezen. Integendeel, Nederland 

heeft de mogelijkheid om voorop te lopen in de elektriciteitsopwekking voor de toekomst – op weg 

naar 100% duurzame elektriciteit. (Kolencentrales, een niet noodzakelijk kwaad, verschenen in 

Volkskrant, 23-7-2007) 

 

Provincies 

Standpunten:  

Zuid-Holland: de DCMR (Milieudienst Rijnmond) heeft E.ON namens de Provincie toestemming 

gegeven voor de bouw van een kolencentrale. DCMR: "We hebben te maken met een Europese ener-

giemarkt. Wat heb je eraan als E.ON de kolen voor zijn nieuwe centrale eerst naar Duitsland moet 

verschepen? Dat is veel vervuilender dan een nieuwe centrale op de Maasvlakte." Het energiebedrijf 

mag gaan bouwen onder de voorwaarde dat de centrale geschikt zal zijn voor CO2-afvang. Door de 

strenge eisen zal de centrale wel in te passen zijn in de beperkte "milieuruimte" van het Rijnmondge-

bied. Zuid-Holland is - althans volgens Lucas Reijnders - zeer verbaasd over de veel soepeler ver-

gunningen die de provincie Groningen heeft verleend, en zal beroep aantekenen bij de Raad van Sta-

te.  

Groningen: heeft vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe kolencentrales in de Eemsha-

ven. De provincie begrijpt niets van de ophef. De uitstoot van de kolencentrales blijft binnen de nor-

men en de schoonste technieken worden gebruikt. 

Noord-Brabant: Het voornemen van Essent om een kolencentrale in Geertruidenberg te bouwen zal 

door Gedeputeerde Staten worden beoordeeld op grond van het coalitieakkoord, waarbij de inzet 

van duurzame ontwikkeling een belangrijk item is. De provincie is aandeelhouder van Essent. Gede-

puteerde Staten is het niet eens met de oproep van GroenLinks dat de provincie Brabantse gemeen-

ten moet mobiliseren om stelling te nemen tegen de plannen voor een kolencentrale (besluit 30 okto-

ber 2007). 

Flevoland: tegen de bouw van kolencentrales in Nederland. In een aangenomen motie wijzen de 

Provinciale Staten van Flevoland de plannen van vijf energiebedrijven om nieuwe kolencentrales te 

bouwen in Nederland af. SP, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij van de Dieren dienden tijdens de 

bespreking van de begroting de motie in en kregen een meerderheid aan hun kant. In de motie wordt 

geëist dat het provinciebestuur - als aandeelhouder van energiebedrijven Nuon en Essent - zich op de 

komende aandeelhoudersvergaderingen uitspreekt tegen de investering in een nieuwe kolencentra-

le. Nuon wil een kolencentrale bouwen in de Eemshaven in Groningen. Essent wil een kolencentrale 

bouwen in het Brabantse Geertruidenberg. (Persbericht Greenpeace, 12-11-2007)  
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PvdA 

Standpunt: als de energiebedrijven kolencentrales willen bouwen, moeten deze worden gecombi-

neerd met biomassa en CO2-opslag zodat zij klimaatneutraal worden en dus schoner dan aardgas-

centrales. Er komen geen nieuwe traditionele kolencentrales. Er moet een verplichting voor nieuwe 

elektriciteitscentrales komen om het broeikasgas CO2 in de grond op te slaan. De methode om de 

klimaatimpact van de kolencentrales te sturen, is via het beprijzen van CO2-uitstoot. Voor de Neder-

landse energievoorziening heb je de geplande kolencentrales helemaal niet nodig. Wel kun je discus-

siëren over de import of export van stroom. Het is natuurlijk waanzin om eerst de kolen via de Be-

tuwelijn naar het Ruhrgebied te brengen, daar als brandstof voor centrales te gebruiken en de stroom 

vervolgens terug te halen. Het plan van GroenLinks voor een kolenbelasting verdient verdere uit-

werking om achter de hand te houden voor als de onderhandelingen over het EU-

emissiehandelstelsel ongunstig uitvallen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals kolen 

maakt Nederland kwetsbaar voor machtspolitiek van vaak instabiele landen. We dienen de overstap 

naar een duurzame energievoorziening te maken voordat klimaatverandering en energietekorten 

ons voor onoverkomelijke problemen plaatsen.  

PvdA Groningen: vóór de bouw van kolencentrales in de Eemshaven. 

 

PVV 

Standpunt: Nederland moet voor zijn energievoorziening zo veel mogelijk onafhankelijk zijn van het 

buitenland. Kolen vormen, na kernenergie, het beste alternatief. Steenkool is nog ten minste 200 jaar 

beschikbaar als grondstof en is dus een goede keuze met het oog op onafhankelijkheid van oliepro-

ducerende landen. Moderne kolencentrales met ontzwavelingssystemen hoeven niet erg vervuilend 

te zijn. Bovendien is CO2 geen giftige stof. Er moet een compleet beeld worden geschetst, niet alleen 

een goed-foutbeeld. De markt moet zelf een keuze maken. De PVV is tegen kolenbelasting. De ab-

surditeit van GroenLinks kent weer geen grenzen. 

 

RWE 

Standpunt: RWE plant de bouw van een kolen-/biomassacentrale in de Eemshaven. RWE kiest voor 

kolen omdat in vergelijking met olie en gas, kolenvoorraden ruim zijn, kolen in de bodem van stabie-

le landen zitten en prijsfluctuaties kleiner zijn. Nederland heeft behoefte aan nieuwe en extra basis-

lastcentrales. De centrale zal ‘capture-ready’ zijn en vervangt oude, minder efficiënte centrales. RWE 

zegt zo bij te dragen aan schonere, betaalbare en betrouwbare energie. 

 

Stichting Natuur & Milieu 

Standpunt: tegen kolen omdat zij denken dat daarmee CO2-doelen niet haalbaar zijn, ook niet met 

CCS, maar CO2 is leidend principe. SNM is mede-initiatiefnemer van Green4Sure en propageert de 
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aanbevelingen daarvan: emissiehandel met plafond laag genoeg, meest efficiënte gascentrale als 

norm (zie Energie+, sep. '07, p.13). 

 

SP 

Standpunt: de SP is voorstander van een kolenbelasting (voorstel van GroenLinks) en van een ver-

plichte benutting van restwarmte, die nu grotendeels de Noordzee ingaat. Een eventuele nieuwe ko-

lencentrale wordt gebruikt als demonstratieproject voor de nieuwe technologie voor opslag van CO2. 

Het is voor Duitse producenten aantrekkelijk om kolencentrales in Nederland te bouwen voor Duitse 

consumenten. Er is immers voldoende koelwater en de aanvoer van kolen is goedkoper. Dit is erg 

slecht voor het milieu en voor de gezondheid van de bewoners, met name  van het Rijnmondgebied. 

Koppel vergunningen voor nieuwe kolencentrales aan het uit gebruik nemen van oude kolencentra-

les. De SP is kritisch over het met subsidie bijstoken van (giftig) afvalhout in de Electrabelcentrale in 

Nijmegen en over het bijstoken van niet-duurzaam geproduceerde biomassa. 

SP Geertruidenberg: tegen de bouw van een kolencentrale bij Geertruidenberg.  

SP Groningen: kolencentrales zijn geen noodzakelijke optie in onze toekomstige elektriciteitsvoor-

ziening. Het is uitermate onwenselijk om het groene licht te geven voor nieuwe kolencentrales zo-

lang de beoogde techniek waar ze gebruik van moeten maken (CCS) nog niet bewezen is. 

SP Rotterdam: zegt NEE tegen de plannen voor de bouw van een nieuwe kolencentrale op de Maas-

vlakte. De bouw van een nieuwe kolencentrale is totaal overbodig en helpt ons milieu verder naar de 

knoppen. Steenkool is wereldwijd de grootste veroorzaker van klimaatverandering. Nu dreigen er in 

Nederland vijf nieuwe kolencentrales bij te komen. De uitstoot van die centrales staat gelijk aan die 

van 9 miljoen auto's. Dat betekent dus qua uitstoot meer dan een verdubbeling van het Nederlandse 

wagenpark. De CO2-uitstoot in Nederland zal met tien procent stijgen. En dat terwijl het kabinet de 

mond vol heeft van een daling van de uitstoot met dertig procent. Zowel het kabinet als het Rotter-

damse college spreken mooie woorden over klimaatverandering en milieubeleid. Rotterdam doet 

mee aan het Clinton Climate Initiative en heeft afgesproken de milieuvervuiling terug te dringen. 

Maar tegelijkertijd dreigt in Rotterdam een nieuwe kolencentrale gebouwd te worden. Dat is te gek 

voor woorden in deze tijd, waarin steeds meer mensen zich bewust worden van de milieuramp die 

ons boven het hoofd hangt. Onderzoek heeft laten zien dat nieuwe kolencentrales overbodig zijn. In 

Rotterdam hebben we de smerigste straten van Nederland. We hebben grote problemen met fijnstof, 

waardoor veel Rotterdammers kampen met gezondheidsklachten. Bekend is dat mensen die aan de 

meest vieze straten wonen, zelfs gemiddeld eerder overlijden. En wat doet het college? Het geeft toe-

stemming voor de bouw van een nieuwe kolencentrale. Als de energiebedrijven weigeren echt te in-

vesteren in duurzame en schone energie, dan zullen we ze moeten dwingen. En dat kan door de 

bouw van nieuwe kolencentrales te verhinderen. Alleen dan zullen de energiebedrijven in plaats van 

in zwart (kolen), in groen investeren. Dit college maakt allerlei prachtige afspraken over het terug-
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dringen van CO2-uitstoot. Maar die afspraken betekenen natuurlijk niks als akkoord wordt gegaan 

met nog meer vervuiling op de Maasvlakte. Dat opgeteld bij de Tweede Maasvlakte, die er ook al 

wordt doorgedrukt, zorgt voor meer in plaats van voor minder vervuiling in deze stad. De SP doet 

daar niet aan mee. 

 

Task Force Energietransitie 

Standpunt: de centrale grootschalige elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstof en bio-

massa is in 2050 nog volop nodig als flexibel werkpaard voor een betrouwbare elektriciteitsvoorzie-

ning en biedt een goed perspectief voor kosteneffectieve CO2-reductie. De toepassing van onder-

grondse CO2-opslag biedt een goede mogelijkheid om, in aanvulling op energiebesparing en duur-

zame energie, de CO2-reductiedoelstelling te realiseren. Daarnaast heeft het vanwege de mogelijk-

heid om relatief ‘vervuilende’ kolen schoon in te zetten een positief effect op de voorzieningszeker-

heid. Hoewel deze gedachte simpel is, plaatst het de elektriciteitsbedrijven wel voor een dilemma. 

Realiseren ze een conventionele kolen- of gasgestookte centrale met een stevig efficiency verlies bij 

latere CO2-afvangst of realiseren ze een KV-STEG (kolenvergassing met een stoom- en gasturbine) 

installatie met inherente voordelen bij de latere of directe CO2-afvangst. De keuze kan gefaciliteerd 

worden met een eenduidige lange termijn doelstelling voor CO2-emissiereductie.  

Een aansprekende optie in de transitie naar een duurzame energievoorziening is een X2X-fabriek. Dit 

is een vergassingsinstallatie met als voeding steenkool en/of biomassa voor de productie van groene 

transportbrandstof en/of elektriciteit. De basiscomponenten van de installatie zijn een vergasser (zo-

als in Buggenum), een Fischer-Tropsch (FT-) eenheid voor de productie van transportbrandstoffen en 

een STEG voor de productie van elektriciteit. Door de vergassingstussenstap kan CO2 relatief ge-

makkelijk worden afgevangen. Het concept laat in principe keuzeruimte voor de voeding. Of de 

ontwikkeling nu gaat in de richting van kolen of biomassa, beide brandstoffen kunnen worden inge-

zet. De keuze zal uiteraard mede afhangen van de benodigde investerings- en operationele kosten. 

(Meer met Energie, mei 2006) 

 

VME (Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie) 

Standpunt: de Nederlandse politiek moet niet interveniëren in de bouw van kolencentrales. Deze 

zijn nodig om de energievoorziening te garanderen, waarschuwt de VME. "Er is gekozen voor libera-

lisering. De politiek moet er nu zo veel mogelijk van afblijven", aldus Joost van Dijk, voorzitter van 

de VME en directeur van energiebedrijf E.ON Benelux. "Nederland importeert op dit moment 20% 

van zijn elektriciteit. Er moet veel geïnvesteerd worden in grootschalige elektriciteitsopwekking. Er 

wordt ook geïnvesteerd in nieuwe gasgestookte centrales, biomassa en windenergie. Het is een mix." 

Volgens Van Dijk heeft de overheid maar één instrument nodig om CO2-doelen te realiseren, en dat 

is het emissiehandelssysteem voor broeikasgassen. "Dan heb je een gelijk speelveld in Europa." (FD 
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5-11-2007, Branche: handen af van kolencentrales) 

 

VNO-NCW 

Standpunt: voorstander van toestemming voor de bouw van nieuwe kolencentrales. Kolencentrales 

worden te gemakkelijk afgewezen, zonder dat alternatieven voorhanden zijn. De elektriciteitsbehoef-

te zal de komende jaren ("ondanks alle besparingen") verder groeien en wind, zon en biomassa bie-

den als alternatieve brandstoffen maar beperkte mogelijkheden terwijl ook onze aardgasvoorraden 

eindig zijn. Nederland moet vooral een rationele en geen emotionele afweging maken om te komen 

tot de optimale energievoorziening voor de toekomst. Nadelen van kolencentrales zijn dat de techno-

logie voor de afvang en opslag van CO2 zich in de praktijk nog niet heeft bewezen. De verwachting is 

dat dit soort technieken rond 2020 toegepast kunnen worden en dat de kosten ervan dan - als het 

allemaal lukt - zo'n 40 tot 50 euro per ton CO2 zullen bedragen. Dat alleen al leidt tot een stijging van 

de elektriciteitsprijs met zo'n 30 procent. Daarnaast kleven er nog steeds grote gezondheidsrisico's 

aan kolenwinning. In kolenmijnen vallen helaas nog steeds doden, en ook ziekten ten gevolge van 

stoflong zijn niet volledig te voorkomen. 

 

VROM 

Standpunt: er is niks mis met kolencentrales als ze maar aan ambitieuze en strenge richtlijnen vol-

doen. Het kabinet stelt, in overleg met regionale bevoegde gezagen, randvoorwaarden aan de bouw 

van nieuwe kolencentrales. Zo zorgen we ervoor dat de nieuwe kolencentrales behoren tot de 

schoonste van de wereld. Het belangrijkste en beste instrument om de negatieve milieueffecten van 

kolencentrales aan te pakken is de Europese emissiehandel. Nederland zet er op in dat na 2012 alle 

rechten die aan de energieproducenten worden verleend, geveild worden. Zo krijgt CO2-uitstoot een 

prijs en dat in heel Europa, en niet alleen in Nederland. Alle nieuwe kolencentrales zullen bovendien 

worden voorzien van een technische mogelijkheid om daadwerkelijk gebruik te maken van CCS zo-

dra deze technologie voldoende is ontwikkeld. Zij moeten dus "capture ready" zijn. Het kabinet 

steunt grootschalige demonstratieprojecten op het gebied van de afvang en opslag van CO2. Het ka-

binet wil in Europees verband afspreken om de CCS-techniek vanaf ongeveer 2018 of 2020 verplicht 

te stellen. Kolencentrales zijn ook geschikt om biomassa bij te stoken. Dat zal alleen gebeuren als de 

biomassa voldoet aan duurzaamheidscriteria. 

Nederland kan geen voorwaarden voor CO2-emissie in de vergunning opnemen. De Europese richt-

lijn voor emissiehandel schrijft voor dat de CO2-vergunning moet worden verleend wanneer een in-

stallatie voldoet aan monitoringsvoorschriften. Voor een deel zullen de nieuwe centrales import ver-

vangen, voor een deel zullen ze oude centrales vervangen. In beide gevallen is de nieuwe stroom 

duurzamer geproduceerd dan in de oude situatie. Alleen als het gaat om nieuwe productie ten be-

hoeve van export ligt de situatie anders. De bouw van nieuwe, schone centrales betekent verder een 
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afname van de 20% aan geïmporteerde elektriciteit die wordt opgewekt uit kernenergie en bruinkool. 

Het plan van GroenLinks voor een kolenbelasting verdient verdere uitwerking om achter de hand te 

houden voor als de onderhandelingen over het emissiehandelsstelsel tegenvallen. 

De bouw van nieuwe kolencentrales zal niet ten koste gaan van duurzame energie en energiebespa-

ring. In het programma Schoon en Zuinig staan afspraken met de sectoren over het realiseren van 

een bepaald percentage duurzame energie en energiebesparing.  

In het kolenconvenant is met de betrokken energieproducenten afgesproken dat zij in hun kolencen-

trales en kolenvergasser in toenemende mate biomassa zullen inzetten. Dit met het doel om in de 

periode 2008–2012 op jaarbasis een biomassa-inzet te bereiken van gemiddeld 503 MWe vermogen, 

uitmondend in 3,2 Mton CO2-reductie. Daarnaast zijn inspanningsverplichtingen afgesproken voor 

reductie van nog eens 0,6 Mton CO2 per jaar in deze periode. In 2005 bedroeg de CO2-reductie vol-

gens rapportages van EnergieNed ongeveer 2,8 Mton. In het kader van een evaluatie van het kolen-

convenant door Deloitte, in opdracht van de convenantspartners in 2006, hebben de betrokken be-

drijven aangegeven in hoeverre zij hun individuele doelstellingen verwachten te halen. De verwach-

ting is dat gemiddeld een CO2-reductie van 3,1 Mton jaarlijks zal worden gerealiseerd in de periode 

2008–2012. 

 

VVD 

Standpunt: naast kernenergie is de inzet van schone kolentechnologie de enige optie die op korte 

termijn zoden aan de dijk zet om de groeiende afhankelijkheid van aardgas voor onze elektriciteits-

voorziening te verminderen. De voorzieningszekerheid en betaalbaarheid van energie staan bij de 

VVD centraal. Met de grote ambities van het kabinet op het terrein van het klimaat valt het bouwen 

van kolencentrales niet te rijmen. Het kabinet moet zich daarom afvragen of 30% CO2-reductie realis-

tisch is. Besluiten over nieuwe kolencentrales moeten gebaseerd zijn op een helder beeld van de tota-

le energiemix. Dat beeld moet er daarom snel komen. De VVD is groot voorstander van duurzame 

energie (zon, wind etc.), maar die zullen voorlopig nog geen groot aandeel voor hun rekening ne-

men. 

 

Wetenschap (CATO, Jepma, Turkenburg, e.a.) 

Standpunten:  

CATO/UU: Puntbronnen van 65 Mt-CO2/jr geschikt voor CO2-afvang (CATO). Rond 2020 is 15 Mt- 

CO2/jr afvang en opslag mogelijk.  

Wijlen prof. Kees Daey Ouwens: was fervent voorstander van een kolenvergasser met Fischer-

Tropsch-plant, maar wel met CO2-opslag. Kolen vormen vooral een bron van gas (H2/SNG) en scho-

ne transportbrandstoffen of grondstoffen, niet zozeer voor elektriciteitsvoorziening. Daarin reser-

veerde hij vooral een rol voor biomassa- en gasgestookte WKK en voor decentrale opwekking.  
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Prof. Jepma: “Ik zeg ‘ja, mits’. Op zichzelf is er geen enkel bezwaar tegen additionele kolencentrales. 

Dat is zelfs een betere optie dan de kolen eerst naar Duitsland te brengen en vervolgens de stroom te 

importeren. Economisch gezien is dat ook niet optimaal. Maar kies je voor kolencentrales, dan zul je 

wel heel actief moeten inzetten op CO2-afvang en -opslag. Technologisch is dat haalbaar en wet- en 

regelgeving zal daarvoor op korte termijn ruimte moeten bieden.  Maar eerlijk gezegd ben ik bang 

dat CCS veel te langzaam gaat. Dat is mijn ‘mits’. Waarom nieuwe kolencentrales? Die verminderen 

uiteindelijk onze afhankelijkheid van toevoer van gas en olie uit riskante gebieden. In termen van 

geopolitiek is er dus veel voor te zeggen. Daarom ook moeten we snel en daadkrachtig CCS gaan 

ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat Nederland in Noordwest-Europa daarin een voortrekkers-

rol kan gaan spelen. Als ik alle verschillende opties bekijk die CO2-uitstoot kunnen reduceren, dan 

denk ik dat CCS misschien wel de belangrijkste optie is waar Nederland op moet inzetten.” (Energie 

Nederland, nr. 15, 27 november 2007). Jepma verwacht niet dat met een scherp emissieplafond onder 

het ETS de nodige infrastructuur voor CCS ontwikkeld zal worden, omdat hij weinig vertrouwen 

heeft dat het ETS goed zal werken. Dit en andere handelssystemen hebben zich onvoorspelbaar en 

volatiel getoond en bieden dan niet de nodige investeringszekerheid. Hij is wel voorstander van 

aanvullende fiscale prikkels. De verplichting van ‘capture-ready’ is niets waard als niet daadwerke-

lijk wordt afgevangen en opgeslagen. (p. 14 Energie+, sep ‘07) 

Prof. Lucas Reijnders: “aan kolencentrales in het Rijnmondgebied zijn veel hogere eisen gesteld dan 

aan vergelijkbare centrales in Groningen. Ik vrees bovendien dat de gezondheid van omwonenden in 

het geding is. Tachtig procent van de Nederlanders heeft nu al te veel dioxine in het bloed en dit zal 

alleen maar toenemen.” 

Prof. Wim Turkenburg: “Ik vind dat de milieubeweging zich te rigide opstelt. Zij zeggen: als je écht 

wil, kun je met energiebesparing en duurzame energie alleen. Ik zeg: je zult minstens een derde optie 

moeten hebben. Het is niet zo dat als je maar steeds geld steekt in energiebesparing en duurzame 

energie, je steeds meer bespaart. Hoe meer geld je uitgeeft aan één optie, hoe lager het rendement 

wordt ten opzichte van andere opties. Dan is het verstandiger het beschikbare geld niet te verdelen 

over twee opties (energiebesparing en duurzame energie) maar drie (ook CO2-opslag). In China 

wordt elke week een nieuwe kolencentrale geopend. Het zou toch fantastisch zijn als die met CO2-

opslag worden uitgerust. Daarvoor zullen wíj het moeten ontwikkelen en er geld voor over moeten 

hebben.” (Milieudefensie Magazine, april 2007) 

 

WNF 

Standpunt: WNF steunt Green4sure. In de eigen “Low Carbon Vision for the Netherlands” (Ecofys 

2007, voor WNF) bestaat de energievoorziening in 2050 uit: 25 TWh aardgas met 50% CCS (4 Mton 

CO2-eq), 10 TWh kolenvergassing met CCS (6 Mton CO2-eq), 20 TWh biomassa, 25 TWh wind op zee, 

10 TWh wind op land en 5 TWh PV. CCS is in de visie deel van de oplossing: 10 Mton/jaar in 2050, 
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dat is 5% van de emissies in 2004 en 15% van de emissies van de visie voor 2050. Er worden geen 

centrales bijgebouwd zonder CO2-afvang. Website: De EU moet onderzoeken of CCS deel van de 

oplossing kan zijn. IMSA leidt hieruit af dat WNF niet per se tegen kolen is, maar dat er op lange 

termijn in elk geval geen plaats is voor conventionele kolencentrales en dat een verschuiving van 

kolen naar gas in de mix voorgestaan wordt.  
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