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Voorzitter Johan Vollenbroek van
Mob (voluit Mobilisation for the En-
vironment) noemt het bijstoken van
houtpellets (straks 1,6 miljoen ton)
desastreus voor bossen en de biodi-
versiteit. De kolencentrale van RWE
stookt nu al 15 procent biomassa bij
en wil dat verdubbelen om meer
groene energie te maken.

Vollenbroek noemt dat argument
je reinste flauwekul. ,,Het is en blijft
gewoon fossiele stroom. En de CO2-
uitstoot van biomassa is zelfs hoger
dan van steenkool. Een vergunning
voor RWE is hartstikke slecht nieuws
voor het klimaat en de belastingbe-
taler. De enigen die er beter van wor-
den, zijn de mensen van RWE en de
houtkappers.’’

Het bedrijf wees een bod van het
rijk van 518 miljoen euro om de cen-
trale te sluiten onlangs van de hand.
Het rijk wil alvast van een van de
drie kolencentrales in Nederland af,
vooruitlopend op het verbod op ko-
lenstook vanaf 2030. Tot en met

2027 krijgen bedrijven nog subsidie
voor het bijstoken van biomassa.

Dat het bedrijf niet dicht wil,
snapt Vollenbroek wel. ,,Het is goed
dat de regering dat probeert, maar
voor die bedrijven is dit een winst-
pakker. Doordat er eerst allemaal
subsidie is toegezegd voor biomas-
sa, de blunder van de eeuw, is de uit-
koopprijs onnodig hoog.’’

Volgens hem hoeft niemand bang
te zijn dat Nederland te weinig
stroom heeft als de kolencentrales
sluiten. ,,Dat komt door de interna-
tionale koppeling van landelijke
netwerken. Bovendien staat de gro-
te gascentrale bij Maasbracht nog

stil terwijl gas goedkoop is, efficiën-
ter dan kolen is en minder CO2 uit-
stoot. Ze draaien alleen met kolen
door voor de subsidie.’’

RWE wacht nog steeds op een ver-
gunning voor het bijstoken van ex-
tra biomassa. Dat kwam onder meer
omdat de mer-commissie meer in-
formatie nodig had voor een milieu-
effectrapportage. Volgens Vollen-
broek gaat die rapportage alleen
over de gevolgen voor de directe
omgeving, zoals luchtkwaliteit. ,,Kli-
maatoverwegingen mogen in een
mer niet worden meegenomen, an-
ders zou zo’n plan bij voorbaat kans-
loos zijn.’’

De mer ligt er inmiddels. In een
brief wijst Vollenbroek de voor ener-
gietransitie verantwoordelijke gede-
puteerde Nienke Holman (Groen-
Links) er fijntjes op dat biomassa en
bijstook van kolencentrales in strijd
zijn met het landelijk beleid van
haar partij. Op het provinciehuis
gaat echter niet Homan, maar gede-
puteerde Tjeerd van Dekken (PvdA)
over de vergunningen – al gebeurt
dat in dit geval op basis van landelij-
ke regelgeving. Volgens Van Dekken
is nog niet duidelijk wanneer de aan-
vraag gereed is. ,,De mer is afgerond,
maar de Omgevingsdienst zit nog
met vragen.’’

Verdubbeling bijstook kolencentrale nog niet rond
FRITS POELMAN

GRONINGEN Milieuorganisatie Mob
vraagt de provincie om RWE geen
vergunning te geven voor het ver-
dubbelen van biomassa in de ko-
lencentrale in de Eemshaven.

Dat zei minister Wouter Koolmees
(Sociale Zaken) gisteren bij de pre-
sentatie van nieuwe steunmaatrege-
len voor bedrijven die zwaar door de
coronacrisis zijn getroffen. Hoe de
inzet van werklozen eruit moet ko-
men te zien, kon Koolmees nog niet
zeggen. Wel zei hij dat het kabinet
bereid is er geld voor uit te trekken
en eventueel regels aan te passen.

,,In sommige sectoren, zoals de
gezondheidszorg, het onderwijs of
bedrijven die moeten toezien op de
naleving van coronaregels, is veel
vraag naar mensen. Omdat er extra
werk is en omdat ze kampen met
hoog ziekteverzuim. Door de inzet
van werklozen kan het mes aan twee
kanten snijden. De sectoren krijgen
verlichting en mensen doen erva-
ring op.’’

Binnenkort komt het kabinet met
een uitgewerkt plan voor deze crisis-
banen. Koolmees wil niet spreken
van nieuwe Melkert-banen; die term
vindt hij te omstreden. ,,Het gaat om
tijdelijke banen om deze Covid-pe-
riode door te komen.’’ Omdat voor
de zorg en het onderwijs een goede
opleiding nodig is, denkt het kabinet
vooral aan ondersteunend werk in
ziekenhuizen en op scholen. Het
plan komt boven op al bestaande po-
gingen van het kabinet om gepen-
sioneerde verpleegkundigen te ver-
leiden hun oude beroep weer even
op te pakken.

Het kabinet presenteerde gisteren
een nieuwe reeks maatregelen om
bedrijven te helpen. In totaal wordt
er een half miljard euro vrijgemaakt
voor het pakket, dat dient als aan-
vulling op steunmaatregelen die er
al zijn.

Een van de nieuwe maatregelen is
een eenmalige tegemoetkoming
voor de horeca. Die krijgt gemiddeld
2500 euro per bedrijf om de horeca
te compenseren nu die voor een
tweede keer de deuren heeft moeten
sluiten. Daardoor blijven bijvoor-
beeld restaurants met onverkoop-
bare voorraden zitten en is voor niks
geïnvesteerd in bijvoorbeeld terras-
overkappingen bij cafés. In totaal
kost de eenmalige regeling zo’n 40
miljoen euro.

Ook wordt de evenementenbran-
che extra geholpen, omdat bijvoor-
beeld festivals en kermissen niet
door konden gaan. Die krijgen net
als de horecabranche een eenmalige
extra vergoeding. Het gaat om circa
achthonderd ondernemers, die ge-
middeld 14.000 euro krijgen. In to-
taal is 11 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor de regeling.

De extra maatregelen zijn een
aanvulling op het bestaande steun-
pakket. De regeling Tegemoetko-
ming Vaste Lasten (TVL) was tot nu
toe alleen beschikbaar voor sectoren
die direct werden getroffen door de
coronacrisis, zoals de horeca. Nu
wordt de TVL drie maanden openge-
steld voor álle sectoren, waaronder
ook toeleveranciers van bedrijven,
de transportsector en de voedings-
tuinbouw. Dat kost 140 miljoen euro
extra.

Daarnaast gaat er 40 miljoen euro
naar theaterproducenten zonder
subsidie, 150 miljoen extra naar ge-

meenten voor inkomstenderving en
60 miljoen voor verlening van het
steunpakket voor sport. Het kabinet
verlengt bovendien de garantierege-
lingen tot 30 juni 2021.

Werkgeversorganisaties VNO-
NCW en MKB-Nederland vinden het
nieuwe pakket te karig. Zo vinden ze
de 40 miljoen euro voor de horeca,
boven op de al bestaande regelingen
waarvan die gebruik kan maken,
niet voldoende.

Het kabinet heeft verder met win-
keliers afspraken gemaakt over de
manier waarop de coronaregels
worden gehandhaafd in winkels.
Winkeliers zijn hier in eerste instan-

tie zelf verantwoordelijk voor, tenzij
het uit de hand loopt. Dan worden
handhavers of de politie ingescha-
keld. ,,Het is de bedoeling dat de sec-
tor zelf de handhaving verzorgt, zelf
de rotte appels aanspreekt’’, zegt mi-
nister Eric Wiebes (Economische Za-
ken). ,,Met sommige winkeliers gaat
het gelukkig goed, met andere een
stuk minder. Om te voorkomen dat
we strengere maatregelen moeten
treffen, is het echt nodig dat ieder-
een de huidige regels naleeft.’’ Van
winkeliers wordt gevraagd ervoor te
zorgen dat er niet te veel mensen in
de winkel zijn, dat de hygiëneregels
worden nageleefd en er duidelijke
looppaden zijn aangegeven, bijvoor-
beeld met tape.

Minister Wopke Hoekstra (Finan-
ciën) benadrukt dat door de gedeel-
telijke lockdown die twee weken ge-
leden is ingegaan alle voorspellin-
gen voor volgend jaar de prullenbak
in kunnen. Op Prinsjesdag voorspel-
de het Centraal Planbureau dat de

economie volgend jaar weer zou
aantrekken, maar in dat scenario
werd ervan uitgegaan dat er geen
nieuwe lockdown nodig was. ,,En
hoewel dit geen volledige lockdown
is, hebben de nieuwe ingrepen wel
grote gevolgen voor de economie,
de werkgelegenheid en de schat-
kist’’, aldus Hoekstra.

De steunpakketten van het kabi-
net kosten bij elkaar al zo’n 33 mil-
jard euro. Daar komen (los van het
half miljard van de extra maatrege-
len) sowieso nog enkele miljarden
bij omdat meer bedrijven weer een
beroep moeten doen op bijvoor-
beeld de loonsubsidieregeling NOW.
Hoekstra: ,,Dat kunnen we betalen,
maar eens zullen we de leningen die
het kabinet daarvoor afsluit met el-
kaar moeten terugbetalen.’’

De NOW zou na 1 januari worden
afgebouwd. Het kabinet zal nu begin
december kijken of dat wel verant-
woord is nu de pandemie langer
aanhoudt dan gehoopt.

‘Werklozen inzetten in de zorg’

De ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, links) en Wopke Hoekstra (Financiën, achter)

presenteerden gisteren extra steunmaatregelen voor ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. FOTO ANP/PHIL NIJHUIS
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DEN HAAG Het kabinet zoekt naar
mogelijkheden om werklozen in te
zetten in de zorg en het onderwijs.
Omdat daar een groot tekort is aan
personeel, ook door het hoge ziek-
teverzuim, zouden uitkeringsge-
rechtigden kunnen helpen om ‘de
coronawinter’ door te komen.

‘Tijdelijke banen
om deze
Covid-periode
door te komen’


