Verdubbeling bijstook kolencentrale nog niet rond
FRITS POELMAN

GRONINGEN Milieuorganisatie Mob
vraagt de provincie om RWE geen
vergunning te geven voor het verdubbelen van biomassa in de kolencentrale in de Eemshaven.

Voorzitter Johan Vollenbroek van
Mob (voluit Mobilisation for the Environment) noemt het bijstoken van
houtpellets (straks 1,6 miljoen ton)
desastreus voor bossen en de biodiversiteit. 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 CO2uitstoot van biomassa is zelfs hoger
dan van steenkool. Een vergunning
voor RWE is hartstikke slecht nieuws
voor het klimaat en de belastingbetaler. De enigen die er beter van worden, zijn de mensen van RWE en de
houtkappers.’’
Het bedrijf wees een bod van het
rijk van 518 miljoen euro om de centrale te sluiten onlangs van de hand.
Het rijk wil alvast van een van de
drie kolencentrales in Nederland af,
vooruitlopend op het verbod op kolenstook 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 winstpakker. Doordat er eerst allemaal
subsidie is toegezegd voor biomassa, de blunder van de eeuw, is de uitkoopprijs onnodig hoog.’’
Volgens hem hoeft niemand bang
te zijn dat Nederland te weinig
stroom heeft als de kolencentrales
sluiten. ,,Dat komt door de internationale koppeling van landelijke
netwerken. Bovendien staat de grote gascentrale bij Maasbracht nog

stil terwijl gas goedkoop is, efficiënter dan kolen is en minder CO2 uitstoot. Ze draaien alleen met kolen
door voor de subsidie.’’
RWE wacht nog steeds op een vergunning voor het bijstoken van extra biomassa. Dat kwam onder meer
omdat de mer-commissie meer informatie nodig had voor een milieueffectrapportage. Volgens Vollenbroek gaat die rapportage alleen
over de gevolgen voor de directe
omgeving, zoals luchtkwaliteit. ,,Klimaatoverwegingen mogen in een
mer niet worden meegenomen, anders zou zo’n plan bij voorbaat kansloos zijn.’’

De mer ligt er inmiddels. In een
brief wijst Vollenbroek de voor energietransitie verantwoordelijke gedeputeerde Nienke Holman (GroenLinks) 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 gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA)
over de vergunningen – al gebeurt
dat in dit geval op basis van landelijke regelgeving. Volgens Van Dekken
is nog niet duidelijk wanneer de aanvraag gereed is. ,,De mer is afgerond,
maar de Omgevingsdienst zit nog
met vragen.’’

