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advies kolencentrales

Geachte heer Kamp,
De provincies hebben in de afgelopen maanden deelgenomen aan de adviesgroep
steenkoolgebruik. U heeft de deelnemers uitgenodigd om hierover aan het einde van het traject te
adviseren. Het IPO geeft graag gehoor aan uw verzoek. De keuze voor het al dan niet gebruiken
van steenkool voor energieopwekking en voor het overschakelen op hernieuwbare brandstoffen
voor die centrales ligt uiteindelijk bij het Kabinet en het Parlement.
De provincies delen de ambitie om Nederland in 2050 energieneutraal te maken. Dit blijkt ook uit
het aanbod dat de provincies doen in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) welke
provincies op 5 oktober as. aanbieden aan minister Schultz van I&M.
Belangrijk onderdeel van dit aanbod is dat provincies investeren in de toekomst door actief
maatregelen te nemen gericht op energiebesparing en op het bevorderen van duurzame opwekking
van energie.
2
Sturen op C0
Het kabinet wil samen met de decentrale overheden voortgang boeken op de energietransitie. Het
doel van die transitie richt u primair op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met behoud
van welvaart en welzijn, zoals ook verwoord in uw energierapport en de miljoenennota 2016.
Daarvoor is het gewenst dat de overheid financiële middelen voor energie inzet op de verwachte
emissieprestatie en niet op de techniek waarmee die prestatie wordt geleverd.
Het IPO verwacht dan ook dat het rijk bij keuze van maatregelen omtrent steenkoolgebruik het
-uitstoot zwaar mee laat wegen.
2
effect daarvan op de C0
De provincie zullen hun bevoegdheden inzetten waar dat nodig is om een Kabinetsbesluit uit te
voeren, onder de voorwaarde dat zij over het juiste instrumentarium en de juiste randvoorwaarden
beschikken.
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Financiële en Juridische consequenties
het besluit over een beleidswijzing rond kolengebruik is een keuze op rijksniveau van Kabinet en
Parlement, waarbij ook afspraken horen over de gevolgen ervan. Wij denken en doen graag mee
om de consequenties in kaart te brengen en zo mogelijk te beperken, maar vinden daarbij wel dat
de gevolgen van deze keuze en daarmee veranderingen in dit beleid ook door het rijk moeten
worden gedragen.
Voor kolengestookte installaties zijn de provincies het bevoegd gezag in de omgevingswet. Als het
rijk besluit de regels voor kolenstook aan te passengaan wij er van uit dat de vergunning op wet
en regelgeving is gebaseerd en dat deze eerst zal moeten wijzigen voordat de vergunning wijzigt.
De provincies kunnen niet de verantwoordelijkheid dragen voor eventuele schadeclaims.
Gevolgen voor wegvallen warmte)evering oplossen
Een zelfde redenering geldt ook voor secundaire gevolgen van het beleid. Kolengestookte centrales
maken onderdeel uit van de warmtevoorziening, Door gewijzigd beleid voor kolengestookte
installaties kan capaciteit voor warmtelevering wegvallen in de gekoppelde lokale of regionale
energiesystemen. In deze situatie verwachten wij ook dat het rijk hiervoor een oplossing biedt. Als
bijvoorbeeld het “Amernet” de levering van 400 MW warmte uit de Amercentrale verliest, dan
moeten de partijen die dat treft erop kunnen vertrouwen dat het rijk ze niet in de kou zet,
letterlijk, en medewerking verleent aan een adequate, toekomstgerichte, financieel neutrale
oplossing.
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