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Geschiedenis van kolencentrales in Rotterdam










Rotterdam heeft een lange geschiedenis op het gebied van kolencentrales. Wij focussen nu
natuurlijk op de Maasvlakte, maar niet veel mensen zullen meer weten dat de centrales aan de
LLoydstraat (Schiecentrale), Galileistraat (Marconiplein) en de Waalhaven ooit ook
kolencentrales waren. Die zijn later omgebouwd op gas en zo ook aan hun einde gekomen.
Maar dan de Maasvlakte. Daar staan op dit moment 3 koleneenheden van Uniper, MPP 1, 2 en
3. Totaal zo’n 2.200 MW.
Toen ik bij dit bedrijf kwam werken, dat was in 1987, waren we net bezig om de eenheden 1 en
2 om te bouwen van gas op kolen. ”We”, dat was een bedrijf toen nog in handen van de
gemeentes (Rotterdam 40%) en de Provincie Zuid-Holland. En waarom deden we dat? Het was
een reactie op twee energiecrises, die van 1973 en 1979. In de jaren 70 was er ook een
antipathie tegen kolen, maar de realiteit van de jaren erna dwong ons tot die ombouw omdat
we vonden dat de energievoorziening in gevaar kwam. De ombouw bi j ons heeft ongeveer Euro
1 mld gekost.
Ook toe was er tegen die ombouw oppositie en er was veel politieke discussie, ook hier in de
gemeenteraad. Dit betrof vooral de verzuring, met name door zwaveldioxide-uitstoot. Dat
probleem is geruisloos opgelost door de bouw van rookgasontzwaveling.
Wat er echter niet gebeurde was het nemen van maatregelen tegen uitstoot van stikstof oxide.
Pas nadat de gemeenten die centrales voor veel geld hadden verkocht aan E.ON in 2000 is
geinvesteerd in een Denox-installatie. Dat was een voorwaarde in de verkoopovereenkomst.
Deze centrales worden volgend jaar gesloten.
Nog iets verder in de tijd, de jaren 2002/2003 – je kunt het je bijna niet meer voorstellen – maar
toen was er de vrees dat er onvoldoende zou worden geinvesteerd door de bedrijven die zojuist
in buitenlandse, particuliere handen waren gekomen en er dreigde een capaciteitstekort. Die
bedrijven gingen echter wel investeren en – op aandringen van toenmalig minister Brinkhorst –
met name in kolenvermogen. Die centrales, waaronder MPP3, zijn vorig jaar opgeleverd en
staan nu ter discussie
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Hoe zit het met de emissies van de kolencentrales?





Die vraag zouden we wellicht beter aan DCMR kunnen stellen, want het eisenpakket vanuit de
vergunningverlener is zeer streng.
Het gaat dan natuurlijk niet alleen om CO@, maar ook om meer lokale emissies, zoals zwaveldioxide, stikstofoxide en fijnstof. Dit zijn de emissies die – in tegenstelling tot CO2 – potentieel
een gezondheidsrisico meebrengen. Daarover zijn de indianenverhalen talrijk en het dieptepunt
in de discussie of het hoogtepunt van banaliteit wordt wel bereikt als er tientallen doden per
jaar aan deze centrales worden toegeschreven door lokale „wetenschappers“ en landelijke
politici die dat volledig kritiekloos overnemen.
De feiten zijn echt anders. Ik heb u net al verteld welke maatregelen er al genomen worden
tegen deze emissies. Voor stikstof betekent dat dat we onder het niveau van moderne
gascentrales zitten. Fijnstof. Ja eigenlijk zouden we hier vandaag niet moeten zitten. De
concentratie fijnstof op deze plek en zeker een paar straten verder is vele malen hoger dan in de
omgeving van onze centrale. Houtkachels prodruceren bij elkaar meer fijnstof dan de
kolencentrales. De bijdrage van de hele elektriciteitssector aan fijnstof in Nederland is kleiner
dan 2%. Dat is nog steeds niet niks, maar wel een reden om deze discussie iets gebalanceerder
te voeren wellicht.

Waarom is sluiting van de moderne kolencentrales een slecht plan?





Ik heb het uitdrukkelijk over de drie nieuwe centrales in Nederland.
Verduurzaming is niet gelijk aan het bouwen van meer windmolens. Verduurzamen is het
vermijden van CO2 in de atmosfeer. Het belangrijkste argument is dat de effectieve bijdrage aan
de oplossing van het klimaatprobleem gericht is. U weet dat dit probleem een globaal probleem
is. Als we alleen naar Europa kijken dan tonen onderzoeken aan dat van de CO2 die we hier
uitsparen, zo’n 70% weer terugkomt elders in Europa. Dan kunt u zeggen dat is dan toch mooi
30% winst (of 7 mln ton), maar dat kost wel zo’n Euro 800 miljoen per vermeden ton CO2 of
totaal Euro 5 miljard voor Europa.
Ik heb zojuist iets verteld over de recente geschiedenis van kolencentrales in Nederland. Ook in
de zeventiger jaren dachten we dat we het wel zonder kolencentrales konden. Door de
problemen in het midden oosten moesten we daarop terug komen. Toen hadden we nog volop
de beschikking over aardgas. Dat hebben we nu niet meer, zeker niet als de gaskraan helemaal
dicht moet. We staan op het punt onszelf zowel voor gas als voor elektriciteit volledig
afhankelijk te maken van het buitenland. Maar daar wordt de energie ook schaars. Als je dan
kijkt naar de natiolistische en populistische tendenzen in Europa zou je dat een zorgpuntje
kunnen noemen. Als je het wegvallen van kolenvermogen al zou kunnen opvangen met gas uit
binnen- of buitenland of stroom uit het buitenland, is het dus de vraag of je dat zou moeten
willen.
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Natuurlijk moeten we over naar meer wind en zon. Echte wetenschappers zullen ons vertellen
dat dit niet zo snel kan als sommigen beweren en zeker niet volledig. Daarnaast hebben wij
daar mischien ook niet de fysieke condities voor. Ruimtegebrek en daarmee gepaard gaand
maatschappelijk verzet tegen windmolens zijn daarvan voorbeelden. Vandaag was in ieder geval
in de letterlijke zin een sombere dag. Er was nauwelijks tot geen zonne-energie en 20% van het
windvermogen was beschikbaar.
Ook werkgelegenheid is een issue. Sluiting zou leiden tot het verlies van zo’n 4.000
arbeidsplaatsen bij de keten van bedrijven. Voor een deel zal dit worden opgevangen door
werkgelegenheid in de duurzame sector, maar lang niet alles. Er zal sprake zijn van frictie
werkeloosheid.
Tenslotte nog een keer de emissies los van CO2. Als we de produktie verschuiven naar het
buitenland nemen de emissies per definitie toe omdat daar de milieu-eisen veel lager zijn. Ik zal
me niet begeven in de vraag wat dat dan betekent voor de discussie over ziekte- en
sterfgevallen, maar dat is misschien wel iets om over na te denken.
Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de elementen waarom sluiting een slecht
plan is.

Wat kun je dan beter doen?





Natuurlijk moet je inzetten op besparing en verduurzaming en op den duur gaan kolen er echt
wel uit. Maar het gaat nu even over de huidige kolen centrales.
Daar moet je vooral innovatie de kans geven, zoals bijvoorbeeld met CCS en slimme toepassing
van biomassa. Dat moet op den duur ook zonder subsidie kunnen. Voor CCS zul je de kosten met
sprongen zien dalen en voor bijstook zul je gebruik gaan maken van de residuen uit de chemie in
de omgeving. Het Rotterdamse havengebied biedt daartoe alle mogelijkheden. Het beeld dat we
bossen kappen en van de boot de ketels inschuiven is nu al onjuist, maar zeker niet de situatie in
de toekomst.
We moten ook gebruik maken van de restwarmte, omdat dit warmteproduktie op andere
plekken en dus het verstoken van gas vermijdt. Wat dat laatste betreft begrijp ik de houding
binnen Rotterdam niet helemaal. We willen geen restwarmte uit de centrale, maar wel warmte
uit door het buitenland gedumpt afval en chemisch afval. Er zal ook geen sprake zijn van een
lock in van kolen. Die zullen in de loop der tijd plaats maken voor andere brandstoffen als we die
transitie de kans willen geven. Daarnaast zal het andere bronnen, zoals geo-thermie, kunnen
ondersteunen.

Mijn conclusies



Een gemeente die roept dat kolencentrales zo snel mogelijk dicht moeten, heeft op z’n minst
een flinke lading boter op het hoofd.
Partijen die het sluiten van de moderne Nederlandse kolencentrales als dogma hebben kennen
de geschiedenis niet, kunnen er niet van leren, hebben geen oog voor Europese en/of geo
politieke ontwikkelingen en zijn een bedreiging voor de Nederlandse energievoorziening.
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Emissies uit kolencentrales anders dan CO2 vallen in het niet bij emissies uit andere sectoren.
Het klimaat is nauwelijks gediend met sluiting, maar het heeft wel een heel hoge prijs.

Tot slot
Er wordt ons vaak verweten dat alleen maar naar onze fossiele belangen
(„iconen“) kijken en de transitie zoveel mogelijk vertragen.
Als je naar de recente geschiedenis van bijvoorbeeld E.ON kijkt, weet je dat dit niet
waar is. Er is de afgelopen 10 jaar veel meer geinvesteerd in duurzaam dan in
fossiel en oud fossiel is gesloten.
Er is in ons verhal altijd een evenwicht tussen het betaalbaar, betrouwbaar en
duurzaam houden van de energievoorziening. Ook als we volgens sommigen
langzamer gaan dan zij zouden willen.
Maar realiseert u zich dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een CO2neutrale energievoorziening in 2050, maar ook in een prettige leefomgeving met
voldoende welvaart.

Hans Schoenmakers, UNIPER
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