
Sluiting Nederlandse kolencentrales 
Feiten en cijfers op een rij 
 

DELTA is verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van D66 waarin de 

regering wordt verzocht de Nederlandse kolencentrales uit te faseren en daarvoor, met de sector, 

een plan op te stellen. Om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden 

en onomkeerbare schade aan het klimaat te voorkomen, is directe actie nodig. Dat vereist  

leiderschap. Juist nu, tijdens de klimaattop, is er een kans voor Nederland om te laten zien dat wij 

hard aan de weg willen timmeren voor een nieuw klimaatakkoord. Dat betekent onmiddellijke 

sluiting van onze kolencentrales, omdat het moet en omdat het kan. 
Het wetenschappelijk bewijs dat klimaatverandering nu plaatsvindt en een levensgroot probleem 
vormt, is overweldigend. De westerse geïndustrialiseerde landen zijn de hoofdveroorzakers van 
dit probleem en zullen dan ook de leiding moeten nemen in het oplossen ervan. Deze landen 
hebben zich bij het klimaatverdrag van de VN daarom gecommitteerd aan tenminste vijfentwintig 
procent CO2-reductie in 2020. Duitsland streeft zelfs een reductie van CO2-reductie met veertig 
procent in 2020 na. Nederland zit in de achterhoede op klimaatgebied en zal bij huidig en reeds 
voorgenomen beleid naar verwachting op slechts negentien procent CO2-reductie in 2020 
uitkomen. De rechtbank heeft de Nederlandse Staat dan ook opgedragen met aanvullend beleid 
tenminste vijfentwintig procent CO2-reductie na te streven.  
 
Nederland kan dat doel snel en kosteneffectief bereiken door alle kolencentrales te sluiten. Dit 
wordt bevestigd door onderzoek van ECN dat in opdracht van DELTA is uitgevoerd.

1
 De sluiting 

van Nederlandse kolencentrales is daarom een unieke mogelijkheid om onze 
verantwoordelijkheid te nemen. De inzet op structurele hervorming van het 
emissiehandelssysteem met hogere en uitdagende emissiereductiedoelstellingen en versnelde 
afbouw van emissieplafonds tijdens de klimaattop, is daarbij een logische en noodzakelijke 
vervolgstap om de resultaten van een kolen-exit te bestendigen en de transitie naar een volledig 
duurzame energievoorziening te versnellen.  
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