KOLENCENTRALES

RWE vraagt meer subsidie
voor bijstook biomassa
Energiebedrijf wil 80% van de kolen vervangen door houtpellets
Bert van Dijk
Amsterdam
RWE heeft een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerievanEconomischeZakenom
biomassa mee te kunnen stoken in
de kolengestookte Amercentrale in
Geertruidenberg en in zijn kolencentrale aan de Eemshaven. Mocht
de subsidieaanvraag voor de Amercentralewordentoegekend,dankan
RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om
energie op te wekken.
In juni van dit jaar kreeg RWE al
een subsidie van €1,2 mrd toegekend om op korte termijn tot 50%
vanzijnsteenkooltekunnenvervangen door biomassa. ‘Met biomassa
komt een schone, extra brandstof
voorhanden voor de energievoorziening van Nederland’, aldus Roger Miesen, hoofd technologie kolen, gas en biomassa van RWE.
‘Wanneer we dergelijke significante hoeveelheden biomassa op
de Amercentrale en onze centrale
aan de Eemshaven kunnen meestoken, zet Nederland een belangrijke stap naar een ‘biobased economy’: een economie waarin fossiele
grondstoffen stap voor stap worden
vervangen door biologische grondstoffen.’ Voor de Eemshaven heeft
RWE voor 15% meestooksubsidie
aangevraagd.
RWE had in de vorige subsidieronde ook al subsidie aangevraagd voor de kolencentrale in de
Eemshaven, maar die kreeg het bedrijf niet toegewezen. Het bedrijf
kondigde toen al aan dat ‘wij uiteraardindevolgendeSDE+-rondeook
weer in aanmerking willen komen
voor subsidie op biomassa’.
Bijstook van biomassa is controversieel. Door subsidies te verstrekken voor het stoken van hout
in kolencentrales, worden ook die
centrales impliciet gesteund, zeggen critici. En een meerderheid in
de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland worden gesloten. De PvdA noemde subsidie
voor de bijstook eind vorig jaar nog
‘geldoverdebalksmijten’enGroenLinks-kamerlidLiesbethvanTonge-

Houtpellets worden aangevoerd bij de Amercentrale.

renriepministerHenkKampvorige
week nog op de biomassasubsidie
uit testellen totdat een definitief besluit is genomen over de toekomst
van de kolencentrales.
Kampvoeltdaarechternietsvoor,
omdat biomassa volgens hem essentieel is om de duurzame doelstellingen van het Energieakkoord
te halen. Zonder biomassa lukt dat
volgens hem niet en hij wil niet tornen aan gemaakte afspraken in het
Energieakkoord.
De subsidieaanvraag van RWE/
Essent komt ook om een andere re-
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den op een pikant moment. Deze
week kondigde RWE namelijk aan
een grote gascentrale in Moerdijk
per 1 februari 2018 stil te leggen.
Een groot aantal andere gascentrales ligt nu al stil. Met het stilleggen
van centrale Moerdijk 1 begin 2018
ligtstraksongeveer80%vanallegascentrales van RWE/Essent in Nederland stil. Gascentrales stoten veel
minder Co2 uit dan kolencentrales.
De gascentrales worden uitgezet
als gevolg van de naweeën van de
economische crisis. Daardoor is de
elektriciteitsvraag afgenomen. Ook
iserdooreengrotetoenamevanhernieuwbare energie uit Duitsland
overcapaciteit op het Nederlandse
elektriciteitsnetontstaan.Omdatde
kolenprijs de afgelopen jaren sterk
daalde, is het aandeel gas in de Nederlandse elektriciteitsproductie
tussen 2010 en 2014 daardoor in
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hoog tempo afgenomen, van 62%
naar 48%, zo blijkt uit CBS-cijfers.
Conventionele energiecentrales
zullen de komende jaren volgens
RWE een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen
per week, energie leveren, vangen
zij schommelingen op die gepaard
gaan bij het opwekken van energie
uitwindenzon.‘Zijspelendaardoor
een essentiële rol bij het slagen van
de energietransitie’, aldus RWE.
De biomassa die RWE gaat gebruiken, bestaat uit gecertificeerd,
duurzaam geproduceerd hout. Het
bedrijf heeft naar eigen zeggen samen met de ngo’s de strengste
duurzaamheidscriteria ter wereld
vastgesteld om ervoor zorgen dat
alle biomassa die in Nederland gebruiktwordt,afkomstigisvangecertificeerde bossen.

