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3 RWE kiest voor de goed-
koopste en meest vervui-
lende energieopwekking

Volgens directeur Terium van

Door Rolf Schipper, Roelfien
Nieborg en Egbert Brons

Volgens directeur Terium van

energiegigant RWE/Essent

heeftNederland vuile kolencentra-

les hard nodig. Hij beklaagt zich op

deze plek op 17 september jl. dat

zijn kolencentrale ’weinig vrienden

meer heeft’, dus wellicht niet meer

af kan worden gebouwd, terwijl de

Nederlandse regering ooit om ko-

lencentrales stond te springen.Nog

bonter maakt Terium het, als hij

vertelt dat denog te bouwenkolen-

centrale in Eemshaven schoon is.

Even de feiten op een rij.

Een energiebedrijf als RWE/Es-

sent of Nuon besluit niets op basis

van ’vriendschap’. Zij nemen be-

slissingen gebaseerd op risicoana-

lyses, winstverwachtingen en ope-

rationele mogelijkheden.Wat telde

voor de kolencentrale in Eemsha-

ven is de beschikbaarheid van

goedkoop personeel, de praktische

ligging voor de aanvoer van kolen

over zee en een provincie die soepel

en snel vergunningen verleent. De

rechten van omwonenden, natuur

en gezondheid telden niet mee en

moeten nu deels worden afge-

dwongen door juridische procedu-

res. Essent beroept zich nu op vroe-

gere politieke steun. Maar destijds

stelde milieuminister Cramer dat

zij de bouwplannenniet kon tegen-

houden, omdat de energiemarkt

geliberaliseerd is. Essent kon zijn

eigen plan trekken.

Essent beweert dat de kolencen-

trale in Eemshaven ervoor zorgt,

dat de energie inNederland betaal-

baar blijft. Netwerkbeheerder Ten-

neT waarschuwt al jaren voor een

overschot, zelfs zonder de nieuwe

kolen- en kerncentrales die in de

planning staan. De kolencentrale

van Essent in Eemshaven gaat

nooit voor u produceren, maar voor

de buitenlandse markt. Netto

winst voor RWE-aandeelhouders,

netto vervuiling voor waddenbe-

woners en voor Groningers.

Kolencentrales zijn tegenwoor-

dig veel schoner, beweert Terium

geruststellend. Hij vergelijkt zijn

centrales echter niet met energie

uit zon en wind, want dat zou ver-

keerd uitpakken voor RWE/Essent.

Hij vergelijkt met oude en afge-

schreven kolencentrales. Tja, alles

is schoner dan zo’n walmende ko-

lenbak. En het is nogmaar de vraag

of Essent oude centrales daadwer-

kelijk afschakelt, zolang ze nog een

grijpstuiver opleveren. Totnogtoe

weigert het bedrijf daar toezeggin-

gen over te doen. Terium stelt heel

sluw dat ’het kan’, want afschake-

len staat niet vast.

Essent bouwt zogenaamd ’de

meest efficiënte kolencentrale, die

groene stroom produceert voor

honderden huishoudens en bedrij-

ven’. Maar hoe fris is het groen van

Essent inwerkelijkheid? Essent be-

nadrukt ook hier niet voor niets de

mogelijkheid. De centrale in Eems-

haven ’kan’ maximaal tien procent

biomassa bijstoken. Maar alleen als

de belastingbetaler daarvoor nog

eens in de buidel tast, want zonder

overheidssteun laat Essent dat

beetje biomassa liggen.

In werkelijkheid zou de kolen-

centrale van Essent in veertig jaar

tijd 323 miljoen ton CO2 uitstoten.

Er zou172.000 kilo fijnstof de lucht

in gaan,wat deGroningers enWad-

deneilandbewoners aan den lijve

zullen voelen. Duizenden tonnen

stikstof en zwaveldioxide zouden

denatuur in en ronddeWaddenzee

aantasten.

RWE/Essent koos bewust voor

de meest goedkope en vervuilende

vorm van energieopwekking, aan

de rand van werelderfgoed Wad-

denzee. Andere energiebedrijven

kozen voor modernere technieken

als windparken en slimme combi-

naties van gascentrales, warmte-

hergebruik en zonne-energie. Es-

sent zoekt nu naarstig naar een uit-

weg uit het drijfzand van rechtza-

ken en verkeerde keuzes en wijst

de overheid aan als schuldige.

Ten onrechte. Greenpeace, VZE

en Co2ntramine kunnen Essent al-

leen steunen als het bedrijf zich in-

zet voor een schoon energiebeleid

voor de lange termijn. Nederland

kan slim investeren door in te zet-

ten op 100 procent schone energie.

Die omschakeling naar betaalbare,

schone stroom kunnen we in veer-

tig jaar maken. Vervuilende kolen-

centrales horen in onze schone toe-

komst niet thuis.

Rolf Schipper is campagneleider
klimaat en energie van Greenpea-
ce. Roelfien Nieborg is voorzitter
van de Vereniging Zuivere Energie
(VZE). Egbert Brons is voorzitter
van Co2ntramine

’’Hoe fris is
het groen
van Essent
in het
echt?

¬ Kolencentrale, niet zo groen.
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