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StrijdbaarUniper
heeftweinig
politieke vrienden
Natuurlijk heeftHans Schoenma-
kers eenmeningover dedreigen-
de sluiting vankolencentrales.
Hij is directeur vanUniperBene-
lux.Dat bedrijf hééft eenkolen-
centrale. Endiemoet, zoals het
er nunaaruitziet, over ruim tien
jaar dicht.Hij vindt dat eenon-
verstandigbesluit. ‘Maar alleen
protesteren indepolitiek, dat
gaat tochniet helpen.’De cen-
trale vanUniper is splinternieuw
enkan zo’n veertig jaarmee.Hij
staat opdeMaasvlakte.
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Met zijnkolencentraleheeftUniper
nogmaarweinigpolitieke vrienden
Carel Grol
Rotterdam

Dekolencentrale vlakbijRotterdam
isnogmaar eenpaar jaaropen,maar
moetweer sneldicht.DirecteurHans
Schoenmakers vaneigenaarUniper is
strijdbaar envindt sluiting ‘niet slim’.
Maarhijheeftnauwelijks alternatieven.

Natuurlijk heeft Hans Schoenmakers
eenmening over de dreigende sluiting
van kolencentrales. Hij is directeur van
UniperBenelux.Datbedrijfhééfteenko-
lencentrale.Endiemoet, zoalsheternu
naaruitziet,overruimtienjaardicht.Hij
vindtdateenonverstandigbesluit. ‘Maar
alleenprotesterenindepolitiek,datgaat
tochniet helpen.’
De centrale van Uniper is splinter-

nieuw en kan zo’n veertig jaarmee. Zij
staat op deMaasvlakte, zo’n drie kwar-
tier rijden van het Nederlandse hoofd-
kantoor,eenpandzonderopsmukuitde
jarentachtigaanderandvanRotterdam.
DeUniper-centralebehoort totdenieuw-
ste van Europa en de schoonste in haar
soort.Hetrendementis46%:dat ishoog.
Bouwkosten: €1,6mrd. Het is nooit

een gelukkige investering geweest. De
centrale kwamermede op voorspraak
van toenmalig minister Laurens Jan
Brinkhorst, die in 2005 aandrong opde
bouwvannieuwekolencentrales.Bij de
opening in 2016 was het politieke ge-
sternte volledig gekanteld. Steenkolen
werdgeassocieerdmet vies,met vervui-
lingenvooralmethetbroeikasgasCO2.
Terwijl Nederland de uitstoot van dat
broeikasgasmoet terugdringen.
Schoenmakers’ standpunt is al ja-

ren: ‘Sluiting is niet slim.’Want als Ne-
derland zijn kolencentrales sluit, en
Duitsland is ook bezig met zijn ‘Koh-
leausstieg’, waar krijgt Nederland dan
zijn stroom vandaan? ‘Uit Polen? Daar
zijn de kolencentrales nog veel vervui-
lender.Dankrijg jedeEuropeseCO2-uit-
stoot niet omlaag.’

Meergas?Dat isduurder,zegtSchoen-
makers.Nederlandis juistbezigdeeigen
winninginGroningenaftebouwen.Dus
zal er meer gas geïmporteerdmoeten
wordenuitRusland. ‘Endevraag isof je
als landafhankelijkwiltzijnvanPoetin.’

Uiteraardheefthijmetzijnteamnage-
dachtover alternatieven voordecentra-
le.Opditmomentis2030deeinddatum,
maarmogelijkmoetdie al eerderdicht.
IndeTweedeKamerpleitteGroenLinks
injanuarinogvoordedirectesluitingvan
kolencentrales.HetUrgenda-vonnis ligt
er:deuitstootvanbroeikasgassenmoet
eind2020metminstens25%zijn terug-
gebracht ten opzichte van het peiljaar
1990. De sluiting van kolencentrales is
een makkelijke stap om dat te halen.
En uiteindelijk is sluiting een politieke
keuze.
De conclusie van Uniper: volledige

ombouwnaar een andere brandstof is,
op ditmoment, niet zomaarmogelijk.
Niet technisch, niet financieel, en niet
met steun vanuit de samenleving. ‘Bio-
massa is duur en controversieel’, zegt
Schoenmakers.

Biomassa is de bijstook van houtpel-
lets, die nu nog wordt gesubsidieerd.
Daar is veel ophef over: zowel over de
subsidiealsoverhet feitdatdegeperste
houtkorrelsperschipuitNoord-Amerika
komenenhierwordenopgestookt.Dus
biomassa,zovindtdeUniper-directeur,

Schoenmakers hoopt
dat het politiek besef
nog gaat schuiven:
‘Als er maar geen
sloophamer komt’

‘daar kun jeniet opgokken’.
Waterstof is een andere zogeheten

energiedrager van de toekomst. Over-
schotten van windenergie kunnen
worden omgezet in dit gas. Alleen: die
techniek zit nog in de pioniersfase, en
voorlopig is er ook nog geen teveel aan
windenergie. ‘Eencentralevan1100me-
gawattombouwentoteenwaterstofcen-
trale, dat zal niet lukken voor 2030.’
Zoiets vergt bovendien honderden

miljoeneneuro’s aan investeringen.En
het is zeer twijfelachtig of Uniper nog
eensheelveelgeldwilstekenineencen-
trale die toch al een enorme financiële
aderlatingdreigt teworden.
Een ander alternatief is het opslaan

vanCO2diebijdekolenverbrandingvrij-
komt.CCS,oftewel ‘carboncaptureand
storage’. Uniper was jarenlang betrok-
ken bij een project omCO2 op te slaan
ineen leeggasveldvoordekust vanRot-
terdam.Uiteindelijkkondatprojectniet
worden rond gerekend. En in de plan-
nenvanhethuidigekabinetkanCCSniet
meerwordeningezetbijkolencentrales
die worden gebruikt voor elektriciteits-
productie.

Zoals ook de restwarmte van deUni-
per-centrale niet gebruiktmagworden
in het Rotterdamsewarmtenet. ‘We lij-

Unipers kolencentrale op deMaasvlakte ging in 2016 open en kostte €1,6mrd. FOTO: PETERHILZ/HH

ken persona non grata, omdat we een
kolencentrale hebben. Uniper is de be-
langrijksteproducent vanwarmte inde
provincie Zuid-Holland,maar wewor-
dennietbetrokkenbijhetprojectvande
warmterotonde.’Duspompthetbedrijf
zijnwarmtedezee in. ‘Dewarmteroton-
degebruiktuitsluitend industriële rest-
warmte’, zegtSchoenmakers. ‘Dat isveel
duurder.’

Maarhijbeseftook:Uniper—eenbe-
drijf waarvoor hij al dertig jaar werkt—
bij verschillende rechtsvoorgangers, zit
inhet verdomhoekje.
Zijn hoop is dat het politieke besef

noggaat schuiven. ‘Ikdenkdatmensen
er tussen2020en2030achterzullenko-
mendathetnietzoslimisdecentraleste
sluiten.Maar als de centrale toch dicht
moet, hoop ik dat er geen sloophamer
komt.’ En hij hoopt op een doorbraak.
Deopkomstvaneenalternatievebrand-

stof, zodatdecentralena2030welopen
kanblijven.
Want uiteindelijk gaat het om leve-

ringszekerheid,zegtSchoenmakers. ‘Op
zijnminst is het onzeker, of de stroom
geleverd wordt wanneer de centrales
uitgaan. Ik vind het een gok die we niet
moetennemen.Windenzonzijnonvol-
doende,zekeromdatdevraagnaarelek-
triciteit alleenmaar zal toenemen.Het
is simpel: wewillenmeer consumeren,
maarminderproduceren.Datkanniet.’
Zeker is wel dat Uniper compensa-

tie verlangt, als de centrale in 2030 toch
dichtmoet.Schoenmakers’ervaring:de
politiek wil van alles,maar wil er liever
niet voor betalen. ‘Je gaat bij voorkeur
niet procederen. Een rechtszaak duurt
lang, kost veel geld endeuitkomst is al-
tijdonzeker’, zegtSchoenmakers. ‘Maar
wekunnendat ookniet uitsluiten.’
Voorlopig draait de centrale nog ge-

woon. Schoenmakers zegt strijdbaar te
zijn.Uniperprobeertdepolitieknogop
anderegedachtentebrengen.Hijmoet,
inzijneigenwoorden‘vooralvooruitden-
ken’. Dus is hij wel eens in DenHaag,
waarhij spreektmetKamerleden.Ofde
boodschapvanUniperaanslaat?Hijweet
hetniet. ‘Politiekzijnerweinigvrienden
voor kolencentrales.’
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