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De ambtelijke Studie-
groepBegrotingsruimte
is kritischoverhoede
zorguitgavenals een

koekoeksjong anderebelangrij-
keuitgaven, zoals aanonderwijs
en infrastructuur, uit het nest
duwen.

Bij de zorg ligtwettelijk vast dat
betere kwaliteit ennieuwebehan-
delingenautomatischworden
gefinancierd, terwijl bij andere
uitgavendaarvoor aparte poli-
tiekebesluitennodig zijn.Daar
wil de invloedrijke Studiegroep
vanaf. Ermoetweer een integrale
afwegingkomen tussendoelen
enmiddelen.

DeStudiegroepheeft eenpunt.
De zorgsector is echterniet de

kleintjeGroot
Koekoeksjongen

enigedie zich aan jaarlijksepoli-
tieke afwegingonttrekt. Precies
hetzelfde gebeurt inhetmilieu-
enklimaatbeleid.Door langja-
rig doelen en tijdpaden vast te
pinnen voor stikstof, CO2 enwat
al nietmeer valt er daarnaniets
meerpolitiek af tewegen, hoe-
zeer inzichten enomstandighe-
denook veranderen.

Klimaat- enmilieubeleid is
blijkbaar eennétnogwatheiliger
huisje dande zorg.

d
EdGroot

F I N A N C I Ë L E S E C T O R

DNBvreestdatbankenwe
Marcel de Boer
Amsterdam

Definanciële sectorheeftdegevolgenvande
coronacrisis totnu toegoeddoorstaan,maarde
tweedegolf aanbesmettingenkanbankenenan-
derefinanciële instellingen inNederlandhard
raken.Hierdoorgroeithet risicodatde sector
tochdeel vanhetprobleemwordt, inplaats van
deoplossing.

DatsteldeDeNederlandscheBankgistereninhet
halfjaarlijksOverzichtFinanciëleStabiliteit (OFS).
Het gevaar is dat bankendekredietverlening fors
inperken, juist wanneer de faillissementen gaan
oplopenendaarmeedekredietverliezen.Desector
gaatdanvolgensDNB-presidentKlaasKnot‘alseen
turbowerkenende crisis juist versterken’. In een
toelichtingbenadrukthijdaaromdat ‘het vanhet
grootstebelangblijftomtevoorkomendatdeeco-
nomischecrisisoverslaatnaardefinanciëlesector’.

DNB komtmet deze boodschap op de dag dat
hetkabinetnieuwecoronamaatregelenafkondig-
de. Eerder deze weekwaarschuwde ook de Euro-
pese Centrale Bank voor problemen bij banken
als het virus aanhoudt. Het Internationaal Mo-
netair Fonds voegde daar gisteren aan toe dat de
‘weerbaarheidvandebankengetestgaatworden’,
niet in de laatste plaats in Europa. Uit angst voor
coronaverliezen liet het Nederlandse ING al we-
ten de lonen van het personeel langdurig te wil-
lenbevriezen.

DNB zegt enerzijds dat de omvangrijke steun-
maatregelen van overheden, centrale banken en
toezichthouders de impact van de coronacrisis
hebben beperkt voor bedrijven en huishoudens.
Endatdaardoordefinanciëlesectordeimpactnog
verderheeftkunnendempenmetbetaalpauzesen
noodkredieten.

Maar DNB zegt ook dat demaatregelen alleen
zijn bedoeld voor de kerngezondebedrijven, niet
voorbedrijvendiesowiesowankelden. ‘Tijdelijke
crisismaatregelenmogengeenstructureelkarak-
ter krijgen’, aldusde instelling.

Volgens Knot zijn ‘de kosten van te vroeg stop-
penmet steun vooralsnog groter dan de kosten
vante langdoorgaan’.Eeneventueleafbouwmoet
bovendien voorspelbaar en geleidelijk gebeuren.
Budgettaire ruimte is er voldoende, aldusde cen-
tralebankier.Tijdensdevorigecrisiswasdestaats-
schuldnog10procentpunthogerdannu, ‘entoen
wasderenteooknogwathogerdannu’.Knot: ‘Het
plafond is nog niet bereikt; dat wil overigens niet
zeggendat er geenplafondmeer is’.

Inhet gisterengepubliceerdeGlobal Financial
Stability Report stelt ook het IMF op het pad van
aanhoudende overheidssteun te zitten.Wel ad-
viseert het fonds bancaire betaalpauzes alleen te
verlengenalsdaarmeegrootschaligefaillissemen-

ten voorkomenworden. Levensvatbarebedrijven
innoodmoet schuldsanering enherkapitalisatie
wordenaangeboden.

OokKnotwil dat banken alvast goednaar hun
klantenbestand kijken omeventueel afscheid te
nemenvanpartijendiehetniet gaan redden.
In Nederland ligt tot dusver het aantal faillis-

sementen ondanks de forse economische krimp
historisch laag,maarzezullenoplopenalsdeeco-
nomieweer(gedeeltelijk)opslotgaatenzekerwan-
neerdesteunmaatregelenaflopen.Weliswaarheb-
ben de banken vooruitlopend opdie situatie veel
voorzieningengetroffen—denetto toenamewas
indeeerstehelftvan2020ruimvijfenhalfmaalho-
gerdanhetgemiddeldeoverdeafgelopendriejaar
—maarde vraag isofhet genoeg is.

Zwaar getroffen sectoren als cultuur en sport,
handel,horeca,vervoerenzakelijkedienstverlening

Zwaar getroffen sectoren, zoals handel en horeca, zijn bij

BIOMASSA

Amsterdam
houdt zijn
centrale aan
Debio-energiecentrale (BEC) in
deAmsterdamsehaven test twee
gloednieuwehoutovens, diena
december 27.000huishoudens
indehoofdstadmoeten voorzien
vanwarmte enelektriciteit. BEC
is onderdeel vanhetnoodlijden-
deAEB.Dat afvalbedrijf kwam
vorig jaar indefinanciële proble-
men. SindsdienwerkenAEB, de
gemeente eneenbankenconsor-
tiumaaneenherstelplan,metde
BECalswisselgeld.Mogelijk een
nieuwprobleemdossier.

a PAGINA 10

LANDBOUW

Kabinet versoepelt
stikstofnorm
voordebouw
Hetkabinet stelt bouwbedrijven
gedeeltelijk vrij vande strengste
stikstofeisen. Tijdensbouw- en
sloopwerkzaamhedenhoeven
zij nietmeer aande stikstofnorm
te voldoendienu veel projecten
stillegt.Debouwkrijgt daarnaast
€1mrd subsidie voorde aanschaf
van schoneremachinesdiemin-
der stikstof uitstoten.Dat staat
in eenwetsvoorstel dat land-
bouwministerCarola Schouten
gisterennaardeTweedeKamer
heeft gestuurd.

a PAGINA 7

$7800mrd

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder
terwereld, is dit jaar noggroter geworden.Het
totaalbedrag aanbeheerd vermogen steeg in
het derdekwartaalmet 6,7%,naar een slordige
$7800mrd.Degroei bestonduit eennetto-
instroomvan$129mrdnieuwgeld.Nog eens
$288mrdwas tedankenaanwaardestijgingen,
en$74mrdaanwisselkoerseffecten.

a PAGINA 29
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Gisteren werden 7378 nieuwe
besmettingengeteldinNederland,
waarmee de situatie in de nieuwe
alarmfase ‘zeer ernstig’ valt.
Twee weken geleden waren
het er nog 3000. Ook het aantal
ziekenhuisopnames stijgt,
waardoor de reguliere zorg onder
toenemendedrukkomt.
De exponentiële stijging bete

kentdathetaantalcontactmomen
ten veel drastischer omlaagmoet.
Debijna70.000horecavestigingen
inNederlandmoetendicht.Ermag
alleennogwordenafgehaald. ‘Een
keihardedomper’, erkendeRutte.
‘Maarwekunnenernietomheen’.
Na 20.00 uur geldt voor super
markten, die als enige detailhan
del ’s avondsopenmogenblijven,
een verkoopverbod voor alcohol.

Hetkabinet stelt vastdatdever
voersbewegingen ook onvoldoen
dezijnafgenomenindeafgelopen
tijd.Metvakbondenenwerkgevers
wordt overlegd omde thuiswerk
norm verplichtender te maken.
VNONCW en MKBNederland,
die gistermiddagnogwaarschuw
den tegen een ‘rücksichtlose slui
ting’ vandehoreca, sprakennade
persconferentievanRuttevan‘een
onvermijdelijke stap’.

Volgens de premier ademt de
ondersteuning van bedrijvenmet
noodmaatregelen almeemet de
verzwaring van het regime. Er zal
fors meer van worden gebruik
gemaakt, is zijn verwachting. De
werkgeversmenen echter dat het
kabinetnu‘sneloverdebrugmoet
komenmet aanvullendemaatre
gelen’ende ‘timeoutenstoprege
ling’ voor bedrijven die het beste
—zonder schulden— in eenwin
terslaapkunnengaan.Daarwordt
al enige tijdmet het kabinet over
gesproken.
Ookhet aantal sociale contact

momenten in en rond het huis,
waareengrootdeelvandebesmet
tingenplaatsvindt,wordtverderbe
perkt, terwijl de handhavingweer
wordtaangescherpt. ‘Dehamerom
hetvirusplatteslaanmoetgrootge
noegzijn’,zegtRutte.Evenementen
worden weer verboden, inclusief
kermissenenopenluchtconcerten.

Exponentiële stijging
betekentdat het aantal
contactmomenten
veel drastischer
omlaagmoet

Het kabinet wil ook dat de in
grepenminder ter discussie wor
den gesteld, omdat anders het
draagvlak vermindert. Zo gaat het
definitief eenmondkapjesplicht
invoeren voor alle publieke bin
nenruimtes en het voortgezet on
derwijs. ‘We willen die slepende
discussiebeslechten’,zeiRuttedie
overigensweeraantekendedathet
bewezeneffect niet groot is.
Voorlopig blijft nog steeds het

dringendemondkapjesadviesvan
kracht, omdatde rechtsbasis voor
een verbod nog altijd ontbreekt.
De daarvoor ingerichte Covidwet
moet nog door de Eerste Kamer
wordenaangenomenendieneemt
daar de tijd voor.

Het kabinet presenteerde giste
renookeenroutekaartdieaangeeft
welkemaatregelenbijwelkrisiconi
veau horen. De laatste stappen in
de categorie ‘zeer ernstig’ zijn dat
iedereen thuismoet blijven, dat er
helemaalgeenbijeenkomstenmeer
mogenzijn,waarnunogdertigper
sonen bij elkaarmogen komen en
dathetvoortgezetonderwijsalleen
nogonlineplaatsvindt.Nublijfthet
onderwijsnogongemoeid.

Dehuidigemaatregelenblijven
tenminste vier weken van kracht
en worden over twee weken op
nieuw gewogen.Minister De Jon
gerekenter,opbasisvandelaatste
inzichten, opdat een vaccin tegen
hetvirus inheteerstekwartaalvan
volgend jaar beschikbaar komt.
De Gezondheidsraad is gevraagd
ommet een vaccinatiestrategie te
komen,waarinwordt aangegeven
hoedevaccinatiewordtuitgerold.

a Pagina 4: ‘Horeca dupe’

Mark Rutte: keiharde domper
voor horeca FOTO:ANP

c Vervolg van pagina 1

eerdeelprobleemworden

bij elkaar goed voor ruim een kwart van de zakelijke kredietportefeuille van banken. FOTO: TAMMYVANNERUM

zijnbijelkaargemiddeldgoedvoorruimeenkwart
vandezakelijkekredietportefeuillevandebanken.
Of neemwinkelpanden. De prijs vanwinkelvast
goedisinhettweedekwartaalmet14%gedaaldten
opzichte van het eerste. En dat kan volgensDNB
verderzakken.Bankenlopendantegengrotestrop
pen op, aangezien ze in totaal voor €167mrd aan
bedrijfsleningenhebben verstrektmet vastgoed
alsonderpand.

Volgens Knot zijn de
kosten van te vroeg
stoppenmet steun
groter dan de kosten
van te lang doorgaan

Deomvangvandeproblemenislastiginteschat
ten. ‘Doordesteunmaatregelen,deverleendemora
toriaendeonzekerheidoverdegevolgenvancorona
zijn bankenhet zicht op de terugbetaalcapaciteit
van debiteuren gedeeltelijk kwijtgeraakt’, aldus
DNB.Daarstaattegenoverdatdebankennoggoed
gekapitaliseerdzijneneenstootjekunnenhebben.
Degemiddeldebuffer—volgensdeCET1ratio—
bedraagt volgensKnot een kleine 17%, terwijl de
minimumeis rondde 11% zit. Dat betekent dat er
bijna 6 procentpunt ruimte is om verliezen op te
vangen. Bovendien gaat deminimumeis tijdelijk
naarbeneden.ChrisBuijinkvanbankenvereniging
NVB zegt dat banken veel doen,maar niet alle be
drijven kunnenhelpen. ‘Eerst leken de gevolgen
tijdelijk, nu rekenenweopblijvende schade.’

a Pagina 14: voorspellingen IMF

BANKEN

Stephanie
Cohen in top
vanGoldman
StephanieCohenwildehelemaal
geenbankierworden. Zewilde
naar LawSchool endanadvocaat
worden. Een tussenbaantje als
analist bij eenbank inNewYork
zouhaar opweghelpen. Twee
jaar zou zehet doen, endanweer
naarhuis gaan.Maar 21 jaar later
werkt zenog voorGoldmanSachs
enover eenpaarmaandengaat
ze eennieuwedivisie vandebank
leiden. Eenkleine vrouwdiedoor
kunstschaatsen leerdeomkei
hard te vallen enweer op te staan.

a PAGINA 16

LANDBOUW

BaasMicrosoft
Nederlandgaat
bomenplanten
De topmanvanMicrosoftNeder
land, ErnstJanStigter, verlaat
het technologiebedrijf.Hij gaat
iets heel anders doen, namelijk
bomenplanten.Komendvan
eenorganisatiewaarinhij aan
ruimduizendmensen leiding
geeft, treedt Stigter per 1 januari
aanalsnieuwebestuursvoor
zitter vanLandLifeCompany,
eenNederlandseonderneming
met 30medewerkers.Dat bedrijf
miktwereldwijd opnatuurher
stel doorherbebossing.

a PAGINA 22

BUITENLAND

In Italiaans
Bergamowint
de volharding
Geen stad inEuropawerd zo ern
stig getroffendoor corona als het
ItaliaanseBergamo. Inmaart en
april kondende crematoria de
toestroomaanoverledenenniet
meer aan.Deomzet vanbedrij
vendaalde indiemaandenmet
36%en49%.Maarwaarhet in an
dere landennupiept enkraakt,
zijndebesmettingen inBergamo
laag en voeren vertrouwen, dis
cipline en innovatie er deboven
toon. ‘We zullendezebeproeving
doorstaan.’

a PAGINA 18
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. De nieuwe bio-ener-
giecentrale blijft voorlo-
pig in handen van afval-
bedrijf AEB.. Vanaf december moet
de centrale 27.000 huis-
houdens voorzien van
warmte en stroom.. Maar de centrale is
ook een mogelijk nieuw
probleemdossier voor
het noodlijdende afval-
bedrijf.

E N E R G I E

BiomassacentraleAE

H
et beste vande rondleidingheeft
hij tot het laatst bewaard.Cor
Kamphuis, beheerder vande
bio-energiecentrale (BEC), zwaait
triomfantelijk dedeur open. Van-
uit dezehoek is demetershoge

installatie in éénoogopslag te overzien. Leidin-
gen, cilinders en regelkasten.Hetmetaal blinkt
nog. Inhetmidden staande twee gloednieu-
wehoutovens tebrullen. ‘Mooi hè?’, verzucht
Kamphuis.

De centrale indeAmsterdamsehavenging
in juni voorhet eerst aanenwordt dezemaan-
den volopgetest. ‘Nugevenwede fabriekplat
gezegdop zijndonder. Testenopuitzonderlijke
situaties’, zegtKamphuis. Indecembermoeten
‘alle vinkjes zijn gezet’. Daarnakande centrale
27.000huishoudens indehoofdstad voorzien
vanwarmte enelektriciteit. Daarvoor rijden er
vijf dagenperweek veertien vrachtwagens vol
houtsnippers af- en aan. ‘Het is echt ouderwets
fikkie stoken. Terugnaarwaarwe vandaanko-
men.Maardan schoner.’

Debiomassacentrale hadeennieuwpresti-
geprojectmoetenworden.Maar achter de glim-
mende installatie schuiltmogelijk eennieuw
probleemdossier,wantBEC is onderdeel van
hetnoodlijdendeAEB.Dat afvalbedrijf kwam
vorig jaar indefinanciële problemen,nadat
dedirectie vier vande zes verbrandingsovens
moest uitzetten.Mededoor eengeldinjectie
vandegemeenteAmsterdam,de eigenaar, bleef
AEBovereind.

SindsdienwerkenAEB, de gemeente eneen
bankenconsortiumaaneenherstelplan.Metde
BECalswisselgeld.Departijenwildende cen-
trale verkopen, daarmee zouAEBschuldenkun-
nenaflossen. Vorigeweekmelddedegemeente
Amsterdamechter daarvannogevenaf te zien.
DushoudtAEBdehoutovensnog in eigenbe-
heer.Maarhet is de vraagof die centralefinan-
cieelwinstgevendwordt. Tel daarbij de veran-
derdepubliekeopinie over biomassaop, enBEC
is al controversieel voor deopening.

BOUWPLANNEN
Hetplan voordeAmsterdamse installatie is af-
komstig vanprojectontwikkelaar, en voormalig
medicus, BobBusser (60) uitWassenaar.Hij
droomde vaneenduurzameenergiecentrale
met ondermeer een verbrandings- en vergas-
singsinstallatie.Wanneer in 2016 zijnfinancie-
ring vastloopt, benadert hij afvalverwerkerAEB,
eigendomvandegemeenteAmsterdam, voor
eenovernamevanhet project.

Die vrijage is niet onlogisch. AEB is samen
met energiereusVattenfall eigenaar en leveran-
cier vanhethoofdstedelijkewarmtenetwaarop
ruim30.000huishoudens zijn aangesloten.Dat
moet in twintig jaar tijd groeiennaar 240.000
aangeslotenhuishoudens.Het is voorde

Binnenkort
opent een nieuwe
biomassacentrale in
Amsterdam. Die blijft
nog even in handen
van afvalbedrijf AEB,
besloot de gemeente
vorige week. Achter de
glimmende installatie
schuilen mogelijk
nieuwe problemen.

In het kort:

gemeente eenessentiële bouwsteen voor een
CO2-neutralehoofdstad. Pas in 2018, als bij
Busser inmiddels hetwater aande lippen staat,
haptAEB toe.

Van zijn oorspronkelijkeplan is uiteindelijk
weinig over.Het teamvanAEB—zonderBus-
ser—kiest voor een eenvoudige, op snoeihout
gestooktebiomassacentrale. Een installatie die
warmte enelektriciteit opwekt.Metdebouw is
initieel eenbedrag van tenminste €58mlnge-
moeid. AEBstrikt ASNBank voor eenfinancie-
ring van€45mln.De rest betaalt deAmsterdam-
se afvalverwerker zelf.

De centrale ligt naast deCoentunnel, pal
naast deA10. In 2019gingde schopdegrond
in. Sindsdien ismetnamedepubliekeopinie
veranderd,merkt ookde61-jarigebedrijfsleider
Kamphuis. VoordeBECwerktehij bij de centra-
le inPurmerend.

‘Daar kwamkoningWillem-Alexanderde cen-
trale openen.Maar als je tegenwoordig
hoortwat erwordt gezegdover biomassa, dan
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voel ikmenet eenhalve crimineel.’
Het opwekken vanenergie enwarmtedoor

houtresten te verbranden, verdeelt demaat-
schappij endepolitiek. Voorstanders zeggen
dathetCO2-neutraal is enhelpt omdeklimaat-
doelen tehalen, tegenstandersbeweren juist
dat het tegendeelwordt bereikt:meerCO2 inde

“
‘Als je tegenwoordighoort
wat erwordt gezegdover
biomassa, dan voel ikme
net eenhalve crimineel’
Cor Kamphuis
beheerder bio-energiecentrale
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B toch nog niet te koop

atmosfeer, die de aarde verder opwarmt. Endan
is ernogde vraagwaardehoutresten vandaan
komen. Inhet geval vandeBECkomendie ‘uit
de regio’.Datwil zeggen: binneneen straal van
150kilometer rondomAmsterdam.

Een vande voornaamste tegenstanders van
biomassacentrales is klimaatactivist Johan
Vollenbroek.Deopkomst is ‘wetenschappe-
lijk aantoonbaar eenecologische ramp’, is zijn
claim.Met zijn organisatieMobilisation for the
Environment, strijdt hij tegende ‘primitieve’
energiebron: ‘Vuurtje stokendedenwe2000 jaar
geleden.’Ookheeft hij zijn twijfels over dehout-
voorziening vandeNederlandsebiomassacen-
trales. (zie kader)

Vollenbroek staat niet alleen.Ook inDen
Haagkantelt deopvattingover biomassa.De
Sociaal-EconomischeRaadadviseerdede sub-
sidies af te bouwen, onderde regeringspartijen
is twijfel. EnookonderdeAmsterdamsebur-
gers is ermeerweerstand tegendekomst van
biomassacentrales.

De nieuwe biomassacen-
trale in Amsterdam. Het
metaal blinkt nog. De
installatie wordtmomen-
teel getest. FOTO’S: RAMONVAN

FLYMENVOORHETFD

Waar komt het hout vandaan?

IndeAmsterdamsepo-
litiek levenondertussen
ook vragenoverher-
komst enbeschikbaar-
heid vanhethoutdat de
BECwil gaan verbran-
den. VolgensKamphuis
gaat het straks omzo’n
110.000 tonper jaar
tegeneenkostprijs van
€4,5 tot €6mln. Volgens
deBEC is al dat hout ge-
certificeerd endaarmee
herleidbaar als afkom-

stiguit ‘de regio’. Al is
‘regio’met een straal
van150kilometer een
rekbaarbegrip. Volgens
Vollenbroek teldeNe-
derland in2019 zo’n
219 energiecentrales
diehout als brandstof
gebruiken. Eengroot
deel beweert allemaal
dat ze ‘snoeihout uit de
regio’ stoken, stelt hij.
Inwerkelijkheid is er
niet genoegNederlands

snoeihout, zegt Vollen-
broek. ‘Enals je al het
snoeihoutweghaalt om
op te stoken, danblijft
er niksmeer achter om
langzaamte vergaan.
Dat leidt tot onherstel-
bare verschraling vande
bodem.Dat zienwenu
al opde zandgronden
vandeVeluwegebeu-
ren.Hout is goud voor
debodemvanhetwoud,
zeg ik altijd.’

Vollenbroekheeft bezwaar aangetekend te-
gendeomgevingsvergunning vandebio-ener-
giecentrale, diehij gemankeerdnoemt. Zo
ontbreekt inhet rookgaskanaal eenkalkinjectie-
systeem: een systeemdat schadelijke zurendie
vrijkomenbij het stoken vanhoutneutraliseert.
Ookontbreekt basalemeetapparatuur. ‘Dat is
wel zomakkelijk omdat je danniet kunt zienof
aandewettelijkenormenwordt voldaanén je
geenboetes kunt krijgen’, zegt Vollenbroek.

Dekwestie leidt ertoedatAEBdebiomassa-
centralemogelijk alweermoet verbouwen voor-
dat deze in gebruik is genomen.Daarhangt een
prijskaartje aan van€2mln, eenbedragwaarin
het projectbudget slechts gedeeltelijk voorziet.

STILSTAAN IS OOK DUUR
Ende testmaanden zijn al duremaanden, zo
zonder significante omzet. Alleen al aanperso-
neelskosten enfinancieringsrente is deBECeen
slordige €2mlnper jaar kwijt, blijkt uit cijfers
diehet FDheeft opgevraagd.

Ook zonderdie extra kosten ishet de vraag
of de centralehet financieel rondkrijgt. BEC
moethet vooral van subsidiehebben, zoblijkt
uit de cijfers.Moederbedrijf AEB rekent op een
jaaromzet van€18mln.Daarvan is €14mlnaf-
komstig uit de subsidieregeling Stimulering
DuurzameEnergie (circa 77%omzet is SDE, 12%
warmte, 11%elektra).Demeerjarige subsidie-
toezeggingdieAEB inmiddels op zakheeft, be-
draagt in totaal ruim€203mln.Mededaardoor
rekenthet bedrijf zelf op eenminimalewinst
van€2mlnper jaar, voor belastingen.

Maardanmoetende subsidie ende prijzen
voor stroomenwarmteniet gaandalen.Over die
subsidiebestaat twijfel, zobleekookdezeweek
weer.MilieuclubMOBheeft naast de rechtsza-
kenover de vergunning, eind september, ook
een verzoek ingediendomde subsidie in te trek-
ken. Als er immers geenadequate vergunning
is, een voorwaarde voorde SDE-subsidie, dan is
de subsidie opgrond vaneenonjuiste aanvraag
verleend, is de redenatie vande club.

Dewinst zoukunnenoplopenalsAEBeen
leiding legt vandebiomassacentralenaarBun-
ge, eenbedrijf dat bijna eenkilometer verderop
soja kraakt endaarvoor veelwarmtenodigheeft.
Dat zouBunge serieuze reductie vanCO2-uit-
stoot opleveren.Debesprekingendaarover
lopennog, bevestigt AEB.Maar tussendebedrij-
ven ligt deA10 endatmaakt de aanlegkostbaar.
Ookandere opties voor levering van ‘industrial
heat’wordenbestudeerd.

Het zijn zakenwaarde eigenaar rekening
mee zalmoetenhouden.Dieblijft voorlopig
AEB.Hoewel debiomassacentrale los zouwor-
den verkocht,wordt dienuonderdeel vande
voorgenomenverkoop vanAEB, zo schrevende
betreffendewethouders vorigeweek in eenbrief
aandegemeenteraad.

Degrote vraag is of denieuweeigenaar van
AEBdebiomassacentrale er straksbijwil heb-
ben: ‘Wordthet eenpatatje zonder?Of tocheen
patatjeBEC?’, grapt een ingewijde. ‘Ik zou voor
het laatste kiezen,maardiebal ligt straks toch
echt bij de koper.’

De gemeente voelt debuimogelijk ookhan-
genenwijst geïnteresseerdekopers voor enkel
debiomassacentrale danooknogniet direct de
deur: ‘Demogelijkheidwordt opengehouden
datAEBdeBECvoortijdig aaneenderde ver-
koopt’, zo staat inde raadsbrief.

CorKamphuis kanniet vanwakker liggen van
alle dossiers.Hij klaptnogmaar eens een luikje
open. Achter het raampje schuilt een inferno.
‘Moet je toch eenskijken.Mooihè?’
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