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1 Zie bijvoorbeeld het VN Klimaat-
verdrag van 1992 dat uiteindelijk 
op 21 maart 1993 in werking 
is getreden in Nederland (Trb. 
1992, 189) en is omgezet in con-
crete doelstellingen waaronder 
de Overeenkomst van Parijs van 
2015 (COP 21). Binnen de EU 
gelden doelstellingen tot 2020, 
waaronder 20% minder uitstoot 
van broeikasgassen in 2020 ten 
opzichte van 1990. De doelstel-
ling is inmiddels verhoogd tot 
minimaal 40% minder uitstoot in 
2030 en tot 80%-95% in 2050, zie 
COM(2011)112 def.

2 De Staat der Nederlanden en 
ruim veertig maatschappelijke 
organisaties hebben in dit ak-
koord afspraken gemaakt ten 
aanzien van gestelde energie- 
en klimaatdoelen. Zie rapport 
van SER, Energieakkoord voor 
duurzame groei, 2013, te vinden 
op www.ser.nl.

3 Rb. Den Haag 24 juni 2015, 
ECLI: NL: RBDHA: 2015: 7145 en 
Hof Den Haag 9 oktober 2018, 
ECLI: NL: GHDHA: 2018: 2591. 

4 De resterende kolencentrales 
hebben in 2017 een totale 
CO2-uitstoot van 18.405.796 
ton, zie www.emissieautoriteit.
nl/documenten/publicatie/ 
2018/04/03/emissiecijfers-
industrie-2013-2017.

5 Dit betreffen de Centrale Hem-
weg 8 (Amsterdam), de Amer-
centrale 9 (Geertruidenberg), 
de Engie Centrale Rotterdam 
(Missouriweg 69), de Eemsha-
ven Centrale en de Maasvlakte 
MPP3. 

Nederland wil af van kolencentrales vanwege de grote bijdrage die 
zij leveren aan de Nederlandse CO2-uitstoot. Het wetsvoorstel Wet 
verbod op kolen bij elektriciteitsproductie ligt bij de Tweede Kamer 
en moet voor de uitfasering van kolen een juridische basis bieden. 
In dit artikel bespreken we de voor de kolencentrales toepasselijke 
reguleringskaders en gaan we in op de vraag in hoeverre de 
overheid juridische mogelijkheden heeft om elektriciteitsproductie 
met behulp van kolen te verbieden ten koste van de bestaande 
rechten van de exploitanten.

1 Inleiding
Nederland heeft zich gecommitteerd aan 
ambitieuze internationale en Europese doel-
stellingen voor de reductie van CO2-emissies 
en de toename van hernieuwbare energie-
productie.1 Het realiseren van deze doel-
stellingen blijkt echter niet eenvoudig. In 
het Energieakkoord van 2013 zijn daarom 
uiteenlopende maat regelen gepresenteerd 
om de doelen voor 2020, met name die voor 
duurzame opwekking van elektriciteit, te 
behalen.2 De noodzaak van het nemen van 
maatregelen wordt ook benadrukt door de 
Urgenda-zaak, waarin zowel de rechtbank 
als het hof te Den Haag de Staat veroordeel-
den om de uitstoot van broeikasgassen in 
Nederland uiterlijk eind 2020 te laten dalen 
met 25% ten opzichte van 1990.3

Afscheid van de Nederlandse 
kolencentrales lijkt een 
effectief middel om de 
klimaatdoelen te halen

Afscheid van de Nederlandse kolencentrales 
lijkt een effectief middel om de klimaat-
doelen te halen, omdat zij een belangrijk 
aandeel in de Nederlandse CO2-uitstoot 
hebben.4 In het Energieakkoord zijn partijen 
derhalve overeengekomen om de capaciteit 
van de ‘oude’ kolencentrales te beperken. 
Als gevolg hiervan zijn drie kolencentrales 
uit de jaren 80 per 1 januari 2016 gesloten, 
gevolgd door de beide kolencentrales op de 
Maasvlakte (Maasvlakte I en II) op 1 juli 
2017. Gelet op de berekende economische 
levensduur van deze centrales (35 tot 40 
jaar), waren de economische gevolgen van de 
sluiting te overzien. Het Energieakkoord ziet 
niet op de overige vijf kolencentrales, waar-
van er twee uit de jaren 90 stammen en drie 
actief zijn sinds 2015 en 2016.5 De Urgenda-
uitspraken en de daarmee gegenereerde 
politieke en maatschappelijke aandacht, 
hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat in 
het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in 
de toekomst’ de sluiting van deze resterende 
vijf kolencentrales wordt genoemd als één 
van de maatregelen om de klimaatdoelstel-

http://www.ser.nl
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/04/03/emissiecijfers-industrie-2013-2017
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https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/04/03/emissiecijfers-industrie-2013-2017
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/04/03/emissiecijfers-industrie-2013-2017
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lingen te behalen.6 Het kabinet heeft uitvoe-
ring gegeven aan dit beleidsvoornemen door 
in het voorjaar van 2018 een conceptwets-
voorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteits-
productie7 in consultatie te brengen en heeft 
vervolgens op 18 maart 2019 een gelijknamig 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. 
Daarin wordt geregeld dat er uiterlijk op 1 ja-
nuari 2030 geen kolen meer mogen worden 
gebruikt voor de productie van elektriciteit.8 
Dit kan tot gevolg hebben dat bestaande 
kolen centrales moeten worden gesloten.

Dit artikel behandelt de wens om afscheid 
te nemen van de kolencentrales in de context 
van het energie- en klimaatbeleid. Daartoe 
beginnen we in paragraaf 2 met het bespre-
ken van het reguleringskader dat betrekking 
heeft op de kolencentrales en dat terug te 
brengen is tot algemene belangen van markt-
liberalisatie, klimaatbescherming en voorzie-
ningszekerheid. In paragraaf 3 bespreken we 
de juridische mogelijkheden voor de overheid 
om de (resterende Nederlandse) kolencen-
trales te sluiten ten koste van de bestaande 
rechten van de exploitanten. In paragraaf 4 
gaan we in op de voorgestelde keuzes in het 
(concept)wetsvoorstel. Paragraaf 5 bevat een 
beschouwing en conclusie.

Sinds 1996 dient de 
overheid – op grond van de 
Electriciteitsrichtlijn – niet 
alleen rekening te houden 
met de bijzondere kenmerken 
van de aanvrager, maar 
ook met de aard van de 
primaire energiebronnen

2 Reguleringskader van de kolen
centrales

2.1 Inleiding
Het reguleringskader dat betrekking heeft 
op de exploitatie van kolencentrales wordt 
in hoge mate bepaald door Europees recht. 
In de jaren 90 heeft de liberalisatie van de 
Europese energiemarkt9 vorm gekregen door 
de invoering van de EU-richtlijn inzake de 
interne elektriciteitsmarkt (hierna: Elek-
triciteitsrichtlijn) in 1996,10 die nadien een 
aantal keren is gewijzigd.11 Ook kent de EU 
richtlijnen die de emissies van kolencentrales 
reguleren. Welke gevolgen heeft het proces 
van marktliberalisatie voor de elektriciteits-

productiesector, op welke wijze worden de 
CO2-emissies van de Nederlandse kolencen-
trales gereguleerd en hoe wordt het belang 
van voorzieningszekerheid behartigd?

2.2 Een vergunning voor elektriciteits-
productie?
De Elektriciteitsrichtlijn bepaalt dat voor 
de aanleg van een elektriciteitscentrale een 
vergunning vereist is die aan de hand van ob-
jectieve, transparante en niet-discrimineren-
de criteria wordt verleend. Deze vergunning 
dient rekening te houden met uiteenlopende 
criteria zoals veiligheid, volksgezondheid, mi-
lieubescherming, energie-efficiëntie en ruim-
telijke ordening.12 De lijst met criteria (zoals 
opgenomen in art. 7 van de richtlijn) is in de 
loop der tijd uitgebreid, mede op grond van 
de Europese richtlijnen inzake de emissie-
handel13 en de richtlijnen ter bevordering van 
het gebruik van hernieuwbare energiebron-
nen.14 Sinds 1996 dient de overheid dus niet 
alleen rekening te houden met de bijzondere 
kenmerken van de aanvrager, zoals techni-
sche, economische en financiële capaciteit, 
maar in het kader van het klimaatbeleid ook 
met de aard van de primaire energiebronnen, 
zoals steenkool, aardgas of wind. Mocht de 
gehanteerde procedure voor vergunningver-
lening leiden tot onvoldoende productiecapa-
citeit waardoor de voorzieningszekerheid in 
gevaar komt, dan kan een lidstaat overgaan 
tot het toepassen van een (vorm van) aan-
besteding.15 In de aanbestedingsprocedure 
kunnen eisen gesteld worden aan het gebruik 
van een primaire energiebron (bijvoorbeeld 
aan een windpark) en aan de aanvrager.

Lidstaten hebben de verplichting om een 
vergunningplicht voor energieproductie in te 
voeren op uiteenlopende wijze in nationaal 
recht omgezet. Sommige lidstaten hebben 
een specifieke elektriciteitsproductievergun-
ning verplicht gesteld voor de bouw van 
(grotere) centrales (o.a. Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken).16 Anders dan in de Neder-
landse Elektriciteitswet van 1989 waar een 
vergunningplicht gold, wilde de Nederlandse 
wetgever in een geliberaliseerde (=vrije) 
markt geen beperkingen opleggen aan de 
productie van elektriciteit en derhalve niet 
vasthouden aan een dergelijke vergunning-
plicht.17 Als gevolg hiervan is de aanleg van 
elektriciteitscentrales met name gekoppeld 
aan het bestaande regime van omgevings-
rechtelijke regulering en vereiste vergunnin-
gen.18 Dit leidt tot de vraag of Nederland de 
richtlijn wel op de juiste wijze heeft geïm-
plementeerd. Waar wordt in het bestaande 

6 Zie het regeerakkoord 2017-
2021, ‘Vertrouwen in de toe-
komst’, p. 38, te vinden op 
www.kabinetsformatie2017.
nl.

7 Te vinden op www.internet 
consultatie.nl/kolencen 
trales. Kamerstukken II 
2017/18, 32813, 600.

8 Zie Kamerstukken II 
2018/2019, 35167, 1-4.

9 In gang gezet in 1986, 
zie Europese Commissie, 
Energy in Europe: The 
Internal Energy Market, 
Brussel, COM(1988)238.

10 Richtlijn 96/92/EG van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 19 december 1996 
betreffende gemeenschappe-
lijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit.

11 Richtlijn 2003/54/EG zoals 
naderhand gewijzigd door 
Richtlijn 2009/72/EG. Een 
voorstel tot wijziging van 
deze richtlijn zal naar ver-
wachting in mei 2019 door 
de Europese Raad worden 
aangenomen, zie https://
ec.europa.eu/energy/en/
topics/energy-strategy-and-
energy-union/clean-energy-
all-europeans.

12 Art. 7 Elektriciteitsrichtlijn.
13 Richtlijn 2003/87/EG van 

het Europees Parlement 
en de Raad van 13 oktober 
2003 tot vaststelling van 
een regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierech-
ten binnen de Gemeenschap 
en tot wijziging van richt-
lijn 96/61/EG van de Raad, 
PbEG 2003, L 275/32. Deze 
richtlijn is op 14 maart 
2018 gewijzigd door Richt-
lijn (EU) 2018/410 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 14 maart 2018 
tot wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG ter bevordering 
van kosteneffectieve emis-
siereducties en koolstof-
arme investeringen, die 
uiterlijk op 9 oktober 2019 
moet zijn geïmplementeerd.

14 Richtlijn (EU) 2018/2001 
van het Europees Par-
lement en de Raad van 
11 december 2018 ter be-
vordering van het gebruik 
van energie uit hernieuw-
bare bronnen, PbEU 2018, 
L 328/82. Deze richtlijn 
vervangt Richtlijn 2009/28/
EG van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuw-
bare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG.

15 Art. 8 Elektriciteitsrichtlijn. 
16 De Britse Electricity Act 

1989 en daarbij behorende 
Order van 1992 is te vinden 
op: www.legislation.gov.uk 

http://www.kabinetsformatie2017.nl
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vergunningenstelsels rekening gehouden 
met de technische, economische en financiële 
capaciteit van de aanvrager en de aard van de 
primaire energiebronnen? Niet in de Neder-
landse toetsingskaders voor de omgevingsver-
gunningen die vereist zijn voor de bouw en 
exploitatie van een kolencentrale. Zie hiervoor 
verder uitgebreid paragraaf 2.3. 

Als gevolg van de marktliberalisatie en het 
ontbreken van sturing via een productiever-
gunning, kan in Nederland elke producent in 
beginsel zelf bepalen welke primaire energie-
bronnen worden gebruikt voor de productie 
van elektriciteit. Grofweg geldt een keuze tus-
sen hernieuwbare energiebronnen zoals wind, 
zon en biomassa, en fossiele brandstoffen, 
zoals kolen en aardgas. Ter bevordering van 
het gebruik van hernieuwbare energiebron-
nen voor elektriciteitsproductie, die doorgaans 
duurder zijn dan fossiele brandstoffen, hebben 
de lidstaten de mogelijkheid om deze extra 
kosten te compenseren. In Nederland gebeurt 
dit via de SDE+-regeling, een subsidieregeling 
voor de stimulering van duurzame energie.19 
Het gebruik van fossiele brandstoffen voor 
elektriciteitsproductie, waaronder dus ook 
kolen, vindt vanwege de schadelijke emissies 

plaats binnen een aantal randvoorwaarden 
die beogen de uitstoot te beperken. Die rand-
voorwaarden bespreken we in de volgende 
paragraaf.

2.3 Kolencentrales en emissies
De emissies die de kolencentrales veroorza-
ken, waaronder kooldioxide (CO2), zwavel-
dioxide (SO2) en koolmonoxide (CO), zijn 
onderworpen aan een tweetal juridische 
regimes die een Europese oorsprong hebben: 
de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)20 en de 
hierboven al genoemde Emissiehandelsricht-
lijn (ETS-richtlijn). Beide richtlijnen zijn in de 
Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd en 
op basis daarvan is voor een kolencentrale on-
der meer een omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) en een afzonderlijke emissiever-
gunning op grond van de Wet milieubeheer 
(Wm) vereist. Daarnaast gelden op grond van 
de Wet milieubeheer algemene regels voor 
het exploiteren van een kolencentrale (Hfst. 5 
Activiteitenbesluit milieubeheer). 

De Richtlijn Industriële Emissies voorziet 
in een integrale aanpak van verontreiniging 
door bepaalde grote industriële installaties in 

en de Deense Elektriciteits-
wet is te vinden op: www.
ens.dk. Meer informatie 
over beide regimes is te vin-
den in M.M. Roggenkamp 
e.a. (red.), Energy Law in 
Europe – National, EU and 
International Regulations, 
Oxford: Oxford University 
Press 2016. 

17 Kamerstukken II 1997/98, 
25621, 3, p. 3.

18 Zie art. 2.1 lid 1 sub a, 
c en e Wabo. Uiteraard 
kunnen voor de bouw en 
exploitatie van een kolen-
centrale nog vele andere 
vergunningen vereist zijn, 
zoals bijvoorbeeld op grond 
van de Wet natuurbe-
scherming, de Waterwet 
en eventuele decentrale 
verordeningen.

19 Zie www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/stimulering-
duurzame-energieproductie. 
Deze subsidieverlening 
geschiedt op basis van een 
soort aanbestedingsproce-
dure.

20 Richtlijn 2010/75/EU van 
het Europees Parlement en 
de Raad van 24 november 
2010 inzake industriële 
emissies (PbEU L 334).

http://www.ens.dk
http://www.ens.dk
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie
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bepaalde sectoren, waaronder de energiesector 
en de afvalbranche. Het doel van de Richtlijn 
Industriële Emissies is om ‘de door industriële 
activiteiten veroorzaakte verontreiniging te 
voorkomen, te verminderen en zo veel moge-
lijk uit te bannen’ en eist een voorafgaande 
beoordeling van de milieugevolgen (een ver-
gunning) indien sprake is van een installatie 
als bedoeld in Bijlage I bij de RIE, een zoge-
noemde IPPC-installatie (art. 1.1 Wabo; IPPC 
staat voor Integrated Pollution Prevention and 
Control).21 De richtlijn is onder meer geïmple-
menteerd door de vergunningplicht op grond 
van in artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo en het 
daarbij behorende toetsingskader in artikel 
2.14 Wabo alsmede in het op artikel 8.40 Wm 
gebaseerde Activiteitenbesluit.

De omgevingsvergunning 
milieu voor een 
kolencentrale bevat geen 
emissiegrenswaarde 
voor CO2

Alle kolencentrales zijn IPPC-installaties in 
de zin van de Richtlijn Industriële Emissies. 
Op grond daarvan moeten zij beschikken over 
een omgevingsvergunning waarin emissie-
grenswaarden moeten worden opgenomen, 
bijvoorbeeld voor de uitstoot van SO2. Die 
emissiegrenswaarden worden gebaseerd op de 
toepassing van de beste beschikbare tech-
nieken (BBT). Dit zijn, kort gezegd, de meest 
doeltreffende en geavanceerde maatregelen 
die economisch en technisch haalbaar zijn 
om emissies en effecten op het milieu zoveel 
mogelijk te beperken bij het ondernemen van 
een activiteit (art. 3 lid 10 RIE). Welke tech-
nieken worden beschouwd als ‘beste beschik-
bare technieken’, wordt – na een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure – vastgelegd in een 
zogenoemd Beste Beschikbare Technieken-re-
ferentiedocument (hierna: BREF-document); 
de Europese Commissie stelt vervolgens 
de daarop gebaseerde BBT-conclusies vast 
(art. 13 lid 5 RIE). De BBT-conclusies vormen 
het referentiepunt voor het vastleggen van 
emissiegrenswaarden in de vergunning. 

Voor kolencentrales is het BREF-document 
inzake large combustion plants (BREF-LCP) 
relevant.22 In dit BREF-document worden on-
der meer regels gegeven omtrent de emissies 
van verschillende stoffen door de verbranding 
van kolen, zoals SO2 en CO. Op basis van dit 
BREF-document geldt dat een rendement van 
32,5 tot 44% kan worden voorgeschreven.23 

Sinds januari 2016 kent het Activiteitenbe-
sluit algemene regels over de aan kolencentra-
les te stellen rendementseisen: tot 1 juli 2017 
is een netto elektrisch rendement voorgeschre-
ven van 38% (art. 5.14) en daarna 40% (art. 
5.12 lid 3).24 Om de CO2-uitstoot (verder) te be-
perken, wordt ook veel gesproken over afvang, 
transport en opslag van CO2. In de BREF-LCP 
wordt deze mogelijkheid weliswaar behandeld, 
maar enkel als een eventueel in de toekomst 
voor te schrijven beste beschikbare techniek.25 
Daar komt bij dat voor broeikasgassen die 
worden uitgestoten door IPPC-installaties, 
zoals de uitstoot van CO2 door kolencentrales, 
expliciet is bepaald dat geen emissiegrens-
waarden mogen worden opgenomen in de op 
grond van de Richtlijn Industriële Emissies 
vereiste vergunning (art. 9 lid 1 RIE) indien 
de IPPC-installatie tevens moet worden aan-
gemerkt als een installatie die wordt geregu-
leerd door de Emissiehandelsrichtlijn. In de 
op grond van de Wabo voor een kolencentrale 
verleende omgevingsvergunning milieu zullen 
derhalve nooit voorschriften zijn opgenomen 
over de uitstoot van broeikasgassen. Het 
stellen van strenge eisen aan de uitstoot van 
dergelijke gassen staat namelijk op gespannen 
voet met de doelstelling van de richtlijn inzake 
emissiehandel: het reduceren van de uitstoot 
van broeikasgassen in heel Europa op een 
economisch efficiënte wijze.

Ter implementatie van de Emissiehandels-
richtlijn, is in Nederland titel 16.2 Wm tot 
stand gekomen. Op basis daarvan geldt dat 
voor het exploiteren van een broeikasgas-
installatie, zoals een kolencentrale, een emis-
sievergunning is vereist.26 Jaarlijks worden op 
Europees niveau emissierechten uitgegeven 
(verdeeld en/of verkocht) tot aan het Europese 
emissieplafond voor CO2-uitstoot; ETS-instal-
laties zoals de kolencentrales dienen rechten 
in te leveren voor hun uitstoot. Aangezien 
elk jaar minder rechten beschikbaar komen, 
stijgt de prijs van deze rechten. Daardoor 
worden bedrijven gestimuleerd om efficiënter 
te werken, over te schakelen op alternatieven 
of gedwongen om emissierechten bij te kopen. 
Omdat de regulering van de CO2-uitstoot 
dus primair wordt geregeld door dit markt-
instrument, bevat de omgevingsvergunning 
milieu (o.g.v. art. 2.1 lid 1 sub e Wabo) geen 
emissiegrenswaarden voor CO2. Het systeem 
van emissiehandel staat geen emissiegrens-
waarden toe voor individuele kolencentrales.27 
Aangenomen wordt overigens wel dat het 
mogelijk is om (andersoortige) verdergaande 
nationale maatregelen vast te stellen ter 
bescherming van het milieu.28

21 Zie preambule 2 RIE.
22 Zie de beslissing van 

de Europese Commis-
sie d.d. 31 juli 2017, 
nr. 2017/1442, te vinden op 
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/NL/TXT/
HTML/?uri=CELEX: 
32017D1442.

23 Met rendement wordt 
in deze context – kort 
gezegd – de verhouding 
tussen de netto elektri-
citeitsopbrengst en de 
input van energie uit 
een bepaalde brandstof/
grondstof bedoeld, zie de 
beslissing van de Europese 
Commissie d.d. 31 juli 
2017, nr. 2017/1442, tabel 
2. Overigens wordt dat 
rendement berekend bij 
vollast (maximale capa-
citeit van de installatie), 
terwijl die situatie niet 
vaak aan de orde is en het 
rendement bij deellast 
doorgaans lager is.

24 Stb. 2015, 387. Zie ook 
par. 3.2.

25 In art. 36 RIE is – vanwege 
de invoering van Richtlijn 
2009/31/EG (CCS-richtlijn) 
– overigens wel bepaald 
dat bij de bouw van 
(nieuwe) elektriciteitscen-
trales moet worden beoor-
deeld of afvang, transport 
en/of opslag van CO2 in de 
toekomst mogelijk is en, 
zo ja, dat op het terrein 
voldoende ruimte aanwezig 
is om daartoe alsnog over 
te gaan in de toekomst.

26 Art. 16.5 Wm.
27 Zie art. 9 lid 1 RIE. De 

IPPC-richtlijn (oud) 
voorzag ook al in een 
soortgelijke bepaling.

28 L. Squintani, J.M. Hol-
werda & K.J. de Graaf, 
‘Regulating greenhouse 
gas emissions from EU 
ETS installations: what 
room is left for the member 
states’, in: M. Peeters & 
M. Stallworthy (red.), 
Climate Law in EU 
Member States, Towards 
National Legis lation for 
Climate Protection, Chel-
tenham UK: Edward Elgar 
Publishing 2012, p. 67 e.v.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442
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2.4 Kolencentrales en voorzieningszekerheid
Bij aanvang van de liberalisatie van de 
energie(productie)sector in de jaren 90 was 
sprake van een overschot aan elektriciteits-
productie. Enkele jaren daarna vond een 
kentering plaats en begon de Nederlandse 
overheid zich zorgen te maken over de voor-
zieningszekerheid. In 2003 stelde de toenma-
lige minister van Economische Zaken Brink-
horst in een brief aan de Tweede Kamer dat 
op korte termijn voldoende productiecapaci-
teit beschikbaar was, maar dat dit op langere 
termijn niet zonder meer was gegarandeerd, 
tenzij er naast de voorgenomen investeringen, 
nieuwe investeringen in productiecapaciteit 
werden gedaan.29 Bovendien zou er na 2007 
een oplopend structureel tekort van bin-
nenlandse productiemiddelen ontstaan ten 
opzichte van de binnenlandse vraag.30 Gelet 
op de stijgende elektriciteitsvraag (destijds 
zo’n 2% per jaar), de geringe uitbreiding van 
de Nederlandse productiecapaciteit en vraag- 
en aanbodontwikkelingen elders in Europa, 
zoals de afhankelijkheid van de import 
gecombineerd met de beperktere capaciteit 
in het buitenland, stelde de minister dat veel 
investeringen in productiecapaciteit nodig 
waren. Dit is ook als beleid vastgelegd in het 
Energierapport van 2005 en dat van 2008.31

Beide energierapporten vonden de bouw 
van nieuwe elektriciteitscentrales onver-
mijdelijk en richtten zich specifiek op het 
gebruik van kolen als primaire energiebron. 
Volgens het Energierapport 2005 verdienden 
‘kolen […] als brandstof opnieuw aandacht, 
zeker met het oog op het bevorderen van de 
voorzieningszekerheid. […]’. De Nederlandse 
regering was toen bovendien van mening dat 
kolencentrales niet strijdig waren met het 
milieu- en klimaatbeleid, omdat op de langere 
termijn de bouw van kolencentrales gekop-
peld zou worden aan het afvangen en vervol-
gens permanent opslaan van de CO2-uitstoot 
van de centrales. Gesproken werd van ‘schoon 
fossiel’. Het beleid heeft succes gehad, want 
het bedrijfsleven heeft verschillende plannen 
gelanceerd voor de bouw van nieuwe elektri-
citeitscentrales, waaronder kolencentrales. 
Bij een aantal van de geplande kolencentrales 
zou tevens worden geïnvesteerd in CO2-opslag 
dan wel participatie in demonstratieprojecten 
voor CO2-opslag. Uiteindelijk is in 2007 de 
besluitvorming rondom drie nieuwe kolencen-
trales afgerond.32 Dit betreft de twee kolen-
centrales op de Maasvlakte waarvoor bekend 
was dat daarin biomassa kan worden bijge-
stookt (Engie en Uniper) en de kolencentrale 
op de Eemshaven (RWE).33 Het idee om de 

kolencentrales te koppelen aan installaties 
voor de afvang en opslag van CO2 is ondertus-
sen verlaten, niet alleen omdat de prijs van 
afvang en opslag van CO2 veel hoger ligt dan 
de prijs van de emissierechten die betaald 
moeten worden,34 maar met name omdat er 
weinig draagvlak voor ondergrondse opslag 
van CO2 op land was (maatschappelijk en po-
litiek verzet) en de exploitanten de benodigde 
investeringen, gelet op de maatschappelijke 
discussie over het gebruik van kolen, niet 
langer rendabel achtten. Bij gebrek aan harde 
afspraken zijn de plannen voortgezet, de 
vergunningen verleend en konden de eerder-
genoemde centrales in 2015 en 2016 in bedrijf 
worden genomen.

De in Nederland resterende 
kolencentrales beschikken over 
voor onbepaalde tijd verleende 
vergunningen, zijn recent 
operationeel geworden en 
hebben een lange economische 
levensduur. Juridisch gezien 
is daarom het sluiten van 
kolencentrales niet eenvoudig

3 Het juridisch kader voor een 
gedwongen afscheid van kolen

3.1 Inleiding
De in Nederland resterende kolencentrales 
beschikken over voor onbepaalde tijd ver-
leende vergunningen, zijn recent operationeel 
geworden en hebben een lange economische 
levensduur. Juridisch gezien is daarom het 
sluiten van kolencentrales niet eenvoudig.35 
Een belangrijke vraag is hoe en onder welke 
voorwaarden de overheid sluiting van de 
resterende kolencentrales juridisch kan ga-
randeren. In hoeverre staan de rechten van de 
exploitanten van de kolencentrales in de weg 
aan de uitvoering van het overheidsbeleid en 
in hoeverre is schadevergoeding of nadeelcom-
pensatie vereist?

3.2 Mogelijke rechtsgrondslagen voor sluiting
In overleg met de exploitanten van de kolen-
centrales zou afgesproken kunnen worden 
de kolencentrales te sluiten. Zo bleek in de 
inleiding dat maatschappelijke partijen in 
het Energieakkoord 2013 vrijwillig afspraken 
dat vijf elektriciteitscentrales uit de jaren 80 
zouden sluiten. Opmerkelijk en interessant is 

29 Kamerstukken II 2002/03, 
29023, 1.

30 Kamerstukken II 2002/03, 
29023, 1. Zie ook Kamer-
stukken II 2003/04, 29023, 
4, p. 5.

31 Kamerstukken II 2004/05, 
29023, 14 (bijlage); Kamer-
stukken II 2007/08, 31510, 
1 (bijlage).

32 Zie Kamerstukken II 
2006/07, 28240 en 29023, 
77.

33 Ook in de centrale van 
RWE wordt inmiddels 
biomassa bijgestookt. In 
de Eemshaven is overigens 
door Nuon een gascentrale 
gebouwd en is in 2016 
besloten om niet over te 
gaan tot de bouw van een 
additionele kolenvergas-
singscentrale.

34 Als compensatie voor de 
lage prijs van de emissie-
rechten, waren overigens 
wel subsidies voorzien.

35 Zie de reactie van de mi-
nister van VROM in 2007, 
Kamerstukken II 2006/07, 
28240, 86.
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dat de sluiting juridisch is afgedwongen door 
de introductie van rendementseisen in het 
Activiteitenbesluit per januari 2016, omdat 
de gemaakte afspraken over sluiting in strijd 
zouden kunnen zijn met het mededingings-
recht.36 Op 8 maart 2019 maakte de regering 
bekend dat het – mede vanwege de door de 
rechter in de Urgenda-zaak verordonneerde 
reductiedoelstelling voor eind 2020 – had be-
sloten dat de Hemwegcentrale in Amsterdam 
zal worden gesloten per 1 januari 2020.37 De 
exploitant (NUON) schijnt kenbaar te heb-
ben gemaakt daarmee te kunnen instemmen 
indien overeenstemming zou bestaan over 
het toekennen van nadeelcompensatie ten 
behoeve van zowel een sociaal plan voor de 
werknemers en de kosten voor het ontmante-
len van de installatie.

Maar als vrijwillig sluiten niet aan de orde 
is of mededingingsrechtelijk niet geoorloofd 
zou zijn, dan lijkt het opleggen van verder-
gaande rendementseisen in artikel 5.12a 
lid 3 en artikel 5.14 lid 1 Activiteitenbesluit 
een goede mogelijkheid om de resterende 
kolencentrales uit te faseren, ook gelet op de 
sluiting van de vijf kolencentrales in 2016 en 
2017. De Europeesrechtelijke kaders staan er 
echter aan in de weg om de sluiting op deze 
wijze af te dwingen. Voor de emissiegrens-
waarden in de omgevingsvergunning (o.g.v. 
art. 2.1 lid 1 sub e Wabo) en voor die in het 
Activiteitenbesluit, eist de Richtlijn Indus-
triële Emissies namelijk dat ze worden geba-
seerd op de toepassing van de beste beschik-
bare technieken, die technisch en economisch 
gezien haalbaar moeten zijn. Om sluiting van 
de moderne Nederlandse kolencentrales te 
garanderen zou de regering echter strengere 
voorschriften (rendementseisen of CO2-
afvang) moeten opnemen dan op grond van de 
Europese regelgeving is vereist. Het sluiten 
van de resterende kolencentrales op deze 
wijze lijkt daarmee juridisch niet haalbaar.38 
Ook de in de Wabo geregelde mogelijkheden 
om de omgevingsvergunning milieu, die in 
beginsel wordt verleend voor onbepaalde tijd, 
te wijzigen of in te trekken (art. 2.31 t/m 2.33 
Wabo), bieden geen grondslag om te priori-
teren tussen verschillende primaire ener-
giebronnen, terwijl de Elektriciteitsrichtlijn 
daartoe wel lijkt te verplichten (zie par. 2.3). 
Bovendien kan de mate van CO2-uitstoot van 
de kolencentrales, gelet op het Europeesrech-
telijke verbod om emissiegrenswaarden te 
stellen, geen grond vormen om de vergunning 
in te trekken. De CO2-uitstoot wordt immers 
in beginsel niet beheerst door deze omge-
vingsvergunning.

Ook de Emissiehandelsrichtlijn kan – gelet op 
de systematiek van deze richtlijn – niet leiden 
tot een sluiting van de kolencentrales in Neder-
land. Lidstaten zijn in elk geval niet verplicht 
om nationale maatregelen te nemen om ETS-
emissies nog verder omlaag te brengen dan 
het emissiehandelssysteem zelf al regelt. Het 
Europese emissieplafond voor CO2-uitstoot wij-
zigt immers niet door het nemen van nationale 
maatregelen,, zodat de rechten om de CO2 uit 
te stoten zouden kunnen worden gebruikt door 
ETS-installaties elders in Europa. Dit wordt 
ook wel het waterbedeffect genoemd. Om dat 
effect grotendeels te vermijden zijn overigens 
wel maatregelen getroffen. Met name relevant 
is het versterkte systeem van Marktstabili-
teitsreserve in de Emissiehandelsrichtlijn en de 
mogelijkheid voor lidstaten om emissierechten 
op te kopen en te annuleren.39 

De meest voor de hand liggende manier  
manier om de resterende kolencentrales te 
sluiten, lijkt daarom het invoeren van een slui-
tingswet te zijn, waarbij een verbod wordt ge-
introduceerd op de productie van elektriciteit 
met gebruik van kolen. De minister omschrijft 
deze route – in navolging van het advies van 
de Raad van State over twee amendementen 
van Jan Vos c.s. – als het ‘meest geëigende 
middel’ om de kolencentrales te sluiten.40

Eén van de belangrijkste 
vragen die zowel de regering 
als de exploitanten van de 
kolencentrales bezighoudt, 
is of een eventuele sluiting 
gepaard moet gaan met 
compensatiemaatregelen

3.3 Compensatiemaatregelen vereist?
Eén van de belangrijkste vragen die zowel 
de regering als de exploitanten van de kolen-
centrales bezighoudt, is of – als een geldige 
rechtsgrondslag voor sluiting is gevonden 
of geïntroduceerd – een eventuele sluiting 
gepaard moet gaan met compensatiemaatrege-
len, meer in het bijzonder een tegemoetkoming 
in de schade die de exploitanten lijden. Wij be-
spreken hier kort enerzijds artikel 13 van het 
Energiehandvestverdrag, waarin bescherming 
is geregeld van buitenlandse investeringen, en 
anderzijds artikel 1 van het Eerste Protocol 
van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden (EP EVRM), waarin het recht op 
ongestoord genot op eigendom is vastgelegd.

36 Zo was het Energieakkoord 
2013 mogelijk in strijd met 
art. 6 Mededingingswet 
en art. 101 VWEU omdat 
de prijs voor elektriciteit 
daardoor omhoog zou (kun-
nen) gaan, zie daarover 
Kamerstukken II 2013/14, 
30196, 216, waarover ook 
M. Mulder, ‘Kolencentrales 
in de polder: private en 
publieke belangen in het 
Energieakkoord’, Regel-
maat 2019/2, p. 112-125 
en G.J. van Midden, ‘Het 
mededingingsrechtelijke 
speelveld bij bestuurs-
akkoorden’, Regelmaat 
2019/2, p. 126-140.

37 Zie Kamerstukken II 
2018/19, 32813, 303.

38 Zie ook Advies 
no.W15.17.0088/IV van de 
Raad van State d.d. 10 juli 
2017, p. 7-8. 

39 Zie o.a. Kamerstukken II 
2018/19, Aanhangsel van 
de handelingen, 1921.

40 Zie de bijlage bij de brief 
van het kabinet d.d. 19 ja-
nuari 2017, Kamerstuk-
ken II 2016/17, 30196, 505 
en Advies no.W15.17.0088/
IV van de Raad van State 
d.d. 10 juli 2017, p. 9 e.v., 
Kamerstukken II 2016/17, 
34627, 15. Zie ook Kamer-
stukken II 2016/17, 32813, 
567.
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Het Energiehandvestverdrag is een juri-
disch bindende overeenkomst met als doel 
de bevordering van (grensoverschrijdende) 
samenwerking tussen bedrijven en overheden 
op het gebied van energie.41 Het Energiehand-
vestverdrag is van toepassing op buitenlandse 
investeerders in economische activiteiten in 
de energiesector,42 waartoe de kolencentrales 
gerekend moeten worden. De landen waaruit 
de exploitanten van de Nederlandse kolencen-
trales afkomstig zijn, zijn alle partij bij het 
verdrag. Artikel 13 van het Energiehandvest-
verdrag luidt als volgt.

‘1. Investeringen van investeerders van een Verdragsluitende 
Partij op het grondgebied van een andere Verdragsluitende 
Partij mogen niet worden genationaliseerd, onteigend of 
onderworpen aan maatregelen met een soortgelijk effect als 
nationalisatie of onteigening (hierna te noemen “onteigening”), 
behalve wanneer de onteigening:
a. geschiedt in het algemeen belang;
b. niet discriminerend is;
c. geschiedt met inachtneming van een behoorlijke rechtsgang; 
en
d. gepaard gaat met de betaling van prompte, adequate en 
doeltreffende compensatie. [...]’

Voor een goede inschatting aangaande de 
rechten die de exploitanten van de kolencen-
trales aan deze bepaling kunnen ontlenen, is 
de uitwerking van deze bepaling nog onvol-
doende uitgekristalliseerd. Duidelijk is wel 
dat bijvoorbeeld het Zweedse Vattenfall op 
grond van deze bepaling procedeert tegen 
Duitsland vanwege het door dat land ingezet-
te afscheid van kernenergie, de zogenoemde 
Atomausstieg.43

De Nederlandse rechtsorde beschermt uiter-
aard het eigendomsrecht van de exploitanten 
van de kolencentrales. Die bescherming wordt 
– met name indien de sluiting wordt vormge-
geven in een wet in formele zin – hoofdzake-
lijk bepaald door artikel 1 EP EVRM. Deze 
bepaling luidt als volgt.

‘Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het onge-
stoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom 
worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de 
voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen 
van internationaal recht.
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze 
het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, 
die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te 
reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om 
de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te 
verzekeren.’

De burger geniet op basis van dit artikel in 
beginsel bescherming tegen inmenging in 
de eigendom door de overheid.44 Omdat het 
EVRM uitgaat van een eigen en ruim eigen-
domsbegrip, wordt ook een sluiting van de 
kolencentrales beheerst door deze bepaling.45 
Er is geen sprake van (de facto) onteigening, 

maar van het reguleren van de eigendom van 
de exploitanten.46 Regulering lijkt wellicht 
minder ingrijpend dan onteigening, maar 
moet ingevolge artikel 1 EP EVRM en de 
daarop gebaseerde jurisprudentie wel voldoen 
aan bepaalde vereisten. De regulering moet 
rechtmatig (lawful) geschieden, in het alge-
meen belang (general interest) zijn en er moet 
worden voldaan aan de evenredigheidstoets 
(fair balance), waarbij de overheid een zekere 
beleidsvrijheid moet worden gelaten (mar-
gin of appreciation). Wordt in Nederland een 
wettelijke regeling geïntroduceerd teneinde 
de kolencentrales te sluiten, dan zal kunnen 
worden vastgesteld dat die inmenging in het 
eigendomsrecht op de wet is gebaseerd en zal 
kunnen worden geconcludeerd dat sluiting in 
het algemeen belang wordt geacht. Lastiger 
is het om te achterhalen of de wettelijke rege-
ling de door het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) aangelegde evenredig-
heidstoets kan doorstaan. Daarbij kunnen 
vele omstandigheden van het geval, inclu-
sief nevengeschikte juridische regimes voor 
subsidiëring en/of voor de vergoeding van of 
tegemoetkoming in de geleden schade, een rol 
spelen. Zo kan gedacht worden aan het bieden 
van een overgangstermijn waardoor investe-
ringen terugverdiend zouden kunnen worden 
en/of omgeschakeld kan worden naar andere 
activiteiten, maar ook aan subsidieregelingen 
die daarbij kunnen helpen. Daarnaast kan re-
levant worden geacht dat de sluiting wellicht 
– vanaf een bepaald moment – voorzienbaar 
was.47

Wordt in Nederland 
een wettelijke regeling 
geïntroduceerd teneinde de 
kolencentrales te sluiten, dan 
zal kunnen worden vastgesteld 
dat die inmenging in het 
eigendomsrecht op de wet is 
gebaseerd en zal kunnen worden 
geconcludeerd dat sluiting in het 
algemeen belang wordt geacht

4 Het voorstel Wet verbod op kolen bij 
elektriciteitsproductie
Na het conceptwetsvoorstel van mei 2018 en 
een advies van de Raad van State in januari 
2019, kennen we sinds 18 maart 2019 het 
wetsvoorstel Regels voor het produceren 

41 Kamerstukken II 
1995/9624545, 3, p. 2.

42 Art. 1 lid 6 Energiehand-
vestverdrag.

43 Er is nog geen uitspraak, 
zie ICSID zaaknr. 
ARB/12/12 (Vattenfall 
AB and others v. Federal 
Republic of Germany).

44 Zie uitgebreid over art. 1 
EP EVRM: M.K.G. Tjep-
kema, Nadeelcompensatie 
op basis van het égalité-
beginsel. Een onderzoek 
naar nationaal, Frans 
en Europees recht (diss. 
Leiden), Deventer: Kluwer 
2010, hfst. 10.

45 Vgl. Wet verbod pelsdier-
houderij, waarover HR 
16 december 2016, ECLI: 
NL: HR: 2016: 2888.

46 Zie over het onderscheid 
ook EHRM 23 september 
1982, 7151/75 (Sporrong en 
Lönnroth/Zweden), EHRM 
24 juni 1993, 14556/89 
(Papamichalopoulos e.a./
Griekenland), EHRM 7 juli 
1989, 10873/84 (Tre Trak-
törer Aktiebolag/Zweden).

47 Zie HR 11 september 2009, 
ECLI: NL: HR: 2009: BI7145 
(Cagemax).
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van elektriciteit met behulp van kolen (Wet 
verbod op kolen bij elektriciteitsproductie).48 
Dit voorstel bevat een onmiddellijk werkend 
wettelijk verbod op het gebruik van kolen als 
brandstof voor elektriciteitsproductie. Het 
doel van de wet is – niet verbazingwekkend 
– aanzienlijke reductie van CO2-emissies in 
Nederland realiseren, onder meer gelet op de 
Overeenkomst van Parijs. Het wetsvoorstel 
geeft bovendien uitvoering aan het regeer-
akkoord door te bepalen dat kolencentrales 
uiterlijk in 2030 moeten sluiten. In het 
onderstaande bespreken we kort de systema-
tiek van het wetsvoorstel en bieden we een 
beschouwing in het licht van de hierboven 
opgenomen analyse.

Het verbod op het gebruik van kolen is 
opgenomen in artikel 2 van het wetsvoorstel. 
Gelet op de economische belangen van de vijf 
op dit moment nog actieve kolengestookte 
elektriciteitscentrales, is nagedacht over een 
redelijke overgangstermijn. Daartoe wordt in 
het wetsvoorstel onderscheid gemaakt op ba-
sis van het rendement van de kolencentrales, 
zoals opgenomen in de omgevingsvergunning 
milieu.49 De eerste categorie betreft kolenge-
stookte elektriciteitscentrales met een netto 
elektrisch rendement van minder dan 44%, 
waarvoor het in artikel 2 opgenomen verbod 
gaat gelden vanaf 1 januari 2025 (art. 3). Dit 
geldt voor de Amercentrale. De tweede catego-
rie betreft kolencentrales met een netto elek-
trisch rendement van meer dan 44%, waar-
voor de langste overgangsperiode geldt: tot 
1 januari 2030. Voor alle centrales geldt dat 
zij na afloop van de overgangs periode geen 
kolen meer mogen gebruiken voor elektrici-
teitsproductie.50 Dat moet leiden tot sluiting 
van de centrales of tot het gebruik van andere 
brandstoffen in de bestaande centrales. Voor 
de Hemwegcentrale is in artikel 3a van het 
wetsvoorstel een aparte regeling getroffen, 
met name vanwege de door de rechter in de 
Urgenda-zaak verordonneerde reductiedoel-
stelling. Voor deze centrale geldt ten gevolge 
daarvan een extreem korte overgangstermijn 
tot 1 januari 2020.51

Artikel 4 van het wetsvoorstel biedt de 
mogelijkheid voor de minister van Econo-
mische Zaken en Klimaat om op verzoek 
een tegemoetkoming te bieden in de geleden 
schade indien een exploitant van een kolen-
gestookte energiecentrale aantoont dat hij 
ten gevolge van het verbod, ten opzichte van 
andere exploitanten van een kolengestookte 
productie-installatie, onevenredig zwaar 
wordt geraakt. Het moet dan gaan om een 
individuele, buitensporige last waardoor geen 

sprake meer is van een fair balance tussen 
het algemeen belang dat met het wettelijke 
verbod wordt gediend en de belangen van 
de eigenaar van de centrale bij ongestoord 
genot van zijn eigendom. De regering stelt 
dat van een dergelijke situatie geen sprake is 
en dat van artikel 4 dus geen gebruik hoeft 
te worden gemaakt. Voor de Hemwegcentrale 
stelt de regering echter dat over het toeken-
nen van nadeelcompensatie overleg wordt 
gevoerd met de exploitant om te garanderen 
dat het verbod om kolen te gebruiken voor 
deze centrale kan worden beschouwd als een 
evenredige maatregel (fair balance) in de zin 
van artikel 1 EP EVRM.

Gelet op de tekst van het 
wetsvoorstel en de daarbij 
gegeven toelichting lijkt 
sluiting van de meest moderne 
installaties niet direct waar 
de regering op uit is; de 
tekst van het wetsvoorstel 
verbiedt enkel het gebruik 
van kolen als brandstof

De regering is dus voor de andere kolencen-
trales van oordeel dat met het wetsvoorstel 
sprake is van een inmenging in de eigendom 
die de margin of appreciation voor het berei-
ken van een fair balance niet te buiten gaat. 
De regering beredeneert daartoe allereerst 
– in paragraaf 4 van de memorie van toelich-
ting – dat CO2-reductiemaatregelen voor de 
kolencentrales in zekere mate voorzienbaar 
waren, met name na 2005. Ook wordt duide-
lijk gemaakt dat het bij de vervuiler neerleg-
gen van de kosten voor het afscheid van kolen 
in de elektriciteitsproductie, gelet op het 
beginsel ‘de vervuiler betaalt’, niet ongerecht-
vaardigd is. Het wetsvoorstel voorziet daar-
naast in een – volgens de regering – ruime 
overgangstermijn, waarin de exploitanten niet 
alleen een deel van de investeringen kunnen 
terugverdienen, maar ook de kans hebben 
om de centrales te (gaan) gebruiken voor het 
opwekken van elektriciteit met andere brand-
stoffen, zoals biomassa, biodiesel, waterstof, 
gas of ammoniak. De regering merkt op dat 
middels de subsidieregeling (SDE+) voor aan-
zienlijke bedragen (3,6 miljard euro) subsidie 
is toegekend voor het bij- en meestoken van 
biomassa en het daarvoor geschikt maken van 
de centrales.52 Gelet op de tekst van het wets-
voorstel en de daarbij gegeven toelichting lijkt 

48 Zie Kamerstukken II 
2018/19, 35167, 1-4.

49 Onder ‘netto elektrisch 
rendement’ wordt in dit 
wetsvoorstel verstaan: 
‘de aan het landelijk 
hoogspanningsnet, bedoeld 
in art. 1, eerste lid, 
onder j, van de Elektrici-
teitswet 1998, geleverde 
elektriciteit gedeeld door 
de energie-inhoud van de 
ingezette brandstoffen’ 
(art. 1 concept wets-
voorstel). Deze definitie 
is overeenkomstig de 
definitie van de Europese 
Commissie als bedoeld in 
noot 23. 

50 De Nederlandse Emissie-
autoriteit zal daarop 
toezicht houden (art. 5) 
en de minister is bevoegd 
bestuursdwang toe te pas-
sen (art. 6).

51 Kamerstukken II 2018/19, 
35167, 3, p. 13.

52 Kamerstukken II 2018/19, 
35167, 3, p. 6.
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sluiting van de meest moderne installaties 
dus niet direct waar de regering op uit is; de 
tekst van het wetsvoorstel verbiedt enkel het 
gebruik van kolen als brandstof. In hoeverre 
het verbod op het gebruik van kolen daad-
werkelijk op een sluiting van de centrales uit-
draait, is op dit moment lastig te overzien. Als 
sluitstuk heeft de regering het wetsvoorstel 
– met het oog op het realiseren van een fair 
balance – voorzien van een expliciete regeling 
voor de tegemoetkoming in de schade (art. 4). 

Het Nederlandse recht kent 
geen vergunningstelsel dat 
rekening houdt met de aard 
van de primaire brandstof. 
Het ontbreken van een 
dergelijk vergunningenstelsel 
voor energieproductie 
staat op gespannen voet 
met het Europees recht

5 Beschouwing en conclusie
In het bovenstaande beschreven wij het 
reguleringskader van de Nederlandse kolen-
centrales, met name voor zover het gaat om 
de uitstoot van CO2. Opmerkelijk is dat de 
Nederlandse overheid nog niet zo lang gele-
den beleid voerde dat erop was gericht nieuwe 
investeringen in energieproductiecapaciteit 
uit te lokken, ook – en tot op zeker hoogte: 
met name – voor elektriciteitsproductie met 
gebruikmaking van kolen. Het kan verkeren, 
want de maatschappelijke en politieke druk 
om afscheid te nemen van kolen als primaire 
grondstof voor elektriciteitsproductie groeide 
het afgelopen decennium snel. 

Het Nederlandse (omgevings)recht kent 
echter geen vergunningstelsel dat rekening 
houdt met (het prioriteren van elektrici-
teitsproductie op grond van) de aard van de 
primaire brandstof. Het ontbreken van een 
dergelijk vergunningenstelsel voor energie-
productie staat op gespannen voet met het 
Europees recht. Bovendien is duidelijk dat 
voor CO2-uitstoot geen emissiegrenswaarden 
kunnen worden opgenomen in de omge-
vingsvergunning milieu, die vereist is voor 
IPPC-installaties, waarover de kolencentrales 
beschikken. Tot slot geldt dat het emissiehan-
delssysteem de uitstoot van broeikasgassen 
van elektriciteitscentrales reguleert en geen 
grondslag biedt voor sluiting van Neder-
landse kolencentrales. Het ligt, mede gelet op 

deze juridische kaders, voor de hand dat de 
regering ervoor kiest om het afscheid van het 
gebruik van kolen in de Nederlandse elek-
triciteitsproductie bij wet in formele zin te 
regelen om uitvoering te geven aan de in het 
Regeerakkoord van 2017 neergelegde maatre-
gel dat alle kolencentrales worden gesloten.

Wordt het gebruik van kolen in de elektrici-
teitsproductie verboden door invoering van de 
Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproduc-
tie, dan rijzen nog enkele relevante vragen. 
Daarbij is allereerst van belang dat de 
regering in de memorie van toelichting aan-
geeft dat de leveringszekerheid de komende 
decennia gewaarborgd is indien de wet wordt 
aangenomen.53 Voor de exploitanten van de 
kolencentrales is de belangrijkste vraag of er 
voldoende flankerende regelingen en compen-
serende maatregelen worden getroffen om te 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 1 EP 
EVRM. De Raad van State vond het concept-
wetsvoorstel niet op voorhand in strijd met 
artikel 1 EP EVRM.54 Toch was aanvulling 
van de motivering vereist met betrekking tot 
de afwegingen die zijn gemaakt en waarom 
die tot een fair balance zouden leiden. Ook 
achtte de Raad van State sluiting op zijn 
vroegst voorzienbaar vanaf 26 november 
2015, toen de moties van Van Weyenberg/Van 
Veldhoven zijn aangenomen om een plan op te 
stellen voor het uitfaseren van alle kolencen-
trales in Nederland.55 De motivering ging ook 
onvoldoende in op de vraag of de exploitanten 
van de nieuwste centrales hun investeringen 
terug kunnen verdienen en of een verbouw tot 
100% biomassacentrale economisch mogelijk 
is. De ruime overgangsperiode, die daardoor 
dus vooral lijkt te zijn ingegeven door de kli-
maatdoelstellingen uit de Overeenkomst van 
Parijs voor 2030, zou evenwel met een nadere 
motivering voldoende kunnen zijn om tot een 
fair balance te komen.

Duidelijk is dat de exploitanten van de 
kolencentrales daarover in het algemeen een 
andere mening zijn toegedaan. De reacties op 
het conceptwetsvoorstel schetsen een ander 
perspectief.56 De RWE-kolencentrales heb-
ben een economische levensduur tot 2040 
(Amercentrale) en 2055 (Eemshaven) en 
RWE merkt op dat de Eemshavencentrale 
op verzoek van de Nederlandse overheid is 
gebouwd en sinds 2015 operationeel is, na een 
investering van 3,2 miljard euro. Niet alleen 
is de wettelijke overgangstermijn volgens 
RWE ‘volstrekt onvoldoende’, maar ook kan de 
maatregel eenvoudig leiden tot meer import 
van ‘vieze’ stroom uit het buitenland. Uniper 
exploiteert sinds april 2016 een operationele 

53 Zie Kamerstukken II 
2018/19, 35167, 3, p. 16.

54 Zie Advies no. 
W18.18.0317/IV d.d. 16 ja-
nuari 2019. 

55 Zie daarover specifiek 
Kamerstukken II 2016/17, 
34627, 15, p. 12.

56 Zie www.internetconsu 
latie.nl/kolencentrales/
reacties. 

http://www.internetconsulatie.nl/kolencentrales/reacties
http://www.internetconsulatie.nl/kolencentrales/reacties
http://www.internetconsulatie.nl/kolencentrales/reacties
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kolengestookte elektriciteitscentrale op de 
Maasvlakte (MPP3) en verzet zich ‘sterk’ 
tegen de voorgestelde maatregel; een fair 
balance is ver te zoeken omdat er een ‘eviden-
te onbalans ten nadele van de eigenaren van 
de kolencentrales’ wordt gecreëerd. Uniper 
stelt dat niet alleen het eigendomsrecht maar 
ook het gerechtvaardigd opgewekte vertrou-
wen door de Staat zal worden geschonden, 
omdat de maatregelen helemaal niet te voor-
zien waren. Ook Engie, exploitant van de state 
of the art kolengestookte Centrale Rotterdam, 
heeft gereageerd. Gelet op de economische 
levensduur van deze centrale tot 2055-2065 
en het feit dat het economisch niet haalbaar 
is om deze – zonder (extra) subsidies – om te 
bouwen tot een 100% biomassacentrale, stelt 
Engie dat de maatregel in strijd is met artikel 
13 Energiehandvestverdrag.

Waar een politieke wil is, 
is de Wet verbod op kolen 
bij elektriciteitsproductie

Het lijkt derhalve geen sinecure om vast te 
stellen of de Staat door het wettelijke ver-
bod een ontoelaatbare inbreuk pleegt op het 
eigendomsrecht van de exploitanten van de 
kolencentrales. Indien de wet wordt aange-
nomen, zal het juridische steekspel eventuele 
extra financiële tegemoetkomingen betreffen, 
maar zal het verbod op kolen en de daarmee 
(in de toekomst) te behalen bijdrage aan de 
Nederlandse klimaatdoelstellingen worden 
behaald. Nederland neemt dan afscheid van 
kolen in de elektriciteitsproductie. Waar een 
politieke wil is, is de Wet verbod op kolen bij 
elektriciteitsproductie.
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