
RWE/Amer bij geeft rechtbankzitting toe dat zogenaamde uitstoot van 175.000 kg 
ammoniak nooit heeft plaatsgevonden (virtueel is) en technisch zelfs niet 
mogelijk is 

 RWE heeft voor haar Amercentrale € 1,7 miljard subsidie gekregen voor het stoken van 

gigantische hoeveelheden roofhout in plaats van kolen. Minister Wiebes houdt nog 

steeds vol dat dit goed is tegen klimaatverandering. Een "dingetje" is nog wel dat de 

natuurvergunning (stikstofvergunning) nog niet op orde is. Ook neemt de 

stikstofdepositie op natuurgebieden toe als gevolg van de houtstook. RWE heeft daarop 

een witwasbureau opdracht gegeven om een rapport op te stellen waaruit zou blijken 

dat de stikstofdepositie fors afneemt: ‘Buro Bakker, adviesbureau voor ecologie’ bleek 

daartoe wel bereid. In het rapport én in de aanvraag om vergunning wordt voor de 

huidige situatie 175.000 kg ammoniak opgevoerd. In de nieuwe situatie met 

biomassastook wordt 50.000 kg ammoniak aangevraagd met als fantastisch gevolg dat 

de ammoniakemissie en dus ook de stikstofdepositie fors daalt. Mooi toch? Tenminste 

als dit klopt. 

Maar wat blijkt nu? RWE heeft nooit ammoniak in significante hoeveelheden uitgestoten in de 

afgelopen decennia, technisch kan dat ook helemaal niet zoals RWE ter zitting toegaf. 

Met NOx is eenzelfde truc uitgehaald door ruim 3.000.000 kg virtuele NOx-emissie op te voeren 

voor de oude eenheid Amer 8 die al sinds 2016 uit bedrijf is. Bij houtstook in de Amer 9 vervalt 

die uitstoot zogenaamd. Maar die uitstoot is al in 2016 vervallen! Harde en correcte conclusies 

zijn: 

1. Door over te gaan van kolenstook op houtstook neemt de stikstofdepositie op 

natuurgebieden in werkelijkheid toe. 

2. Door extreem hoge niet bestaande ammoniak- en NOx-emissies op te voeren in de oude 

situatie, en die te schrappen in de nieuwe situatie, gaat op papier de stikstofdepositie 

omlaag. 

RWE moest ter zitting van 29 november toegeven dat RWE nooit relevante hoeveelheden 

ammoniak heeft uitgestoten. Dit wordt zelfs door RWE ook bevestigd in een emailwisseling van 

15 maart 2019 tussen de Omgevingsdienst (provincie) en RWE: 

Citaat: “Ammoniak in de rookgassen ontstaat als restemissie vanuit de DeNOx maar addeert zich 

aan het vliegas en het overige wordt nagenoeg geheel uitgewassen in de ROI waardoor de emissie 

naar de schoorsteen zeer gering is”. 

Ons inziens grenst deze werkwijze aan fraude. 



Saillante details: 

1. Als de natuurvergunning niet zou zijn aangevochten door MOB zou RWE nu 50.000 kg 

ammoniak kunnen verkopen aan andere bedrijven door externe saldering, terwijl RWE 

noot ammoniak heeft uitgestoten. Dit ondersteunt onze opvatting dat de recente 

goedkeuring van het Kabinet tot extern salderen zal gaan leiden tot grootschalige fraude 

met natuurvergunningen en tot een toename van stikstofdepositie en dus een verdere 

verslechtering van onze natuur. 

2. Ten tijde van de publicatie van de door MOB aangevochten natuurvergunning van 

december 2019 toonde de provincie zich apetrots dat het middels onderhandelingen 

erin geslaagd was de ammoniakemissie van de Amercentrale omlaag te brengen van 

175.000 kg/jaar terug te brengen naar 50.000 kg/jaar én RWE zijn uiterste best zou 

doen om de ammoniakemissies verder omlaag te brengen…, volledig fake dus. 

3. Op ambtelijk niveau was bekend (zie bovenstaande mail) dat de bovengenoemde 

ammoniakvrachten van 175.000 kg en 50.000 kg fake waren. Toch werd de 

natuurvergunning op basis hiervan afgegeven. Dus heeft niet alleen RWE de zaak geflest 

maar ook de provincie? Of hebben ambtenaren het provinciaal bestuur (bewust?) op het 

verkeerde been gezet? Het lijkt ons het uitzoeken waard.  

  

Wie lust er nog stroom/warmte van RWE/Essent/Amercentrale? 

  

Sluit alle kolen/houtstookcentrales 

Sluit niet alleen de oude AMER/RWE-centrale maar ook de drie nieuwe 

Nederlandse kolencentrales: RWE in Eemshaven én de beide 

kolen/houtstook/centrales in Rotterdam  

Houtstook is de lifeline aan het worden van de nog bestaande 

vier kolencentrales 

Kolencentrales worden momenteel  omgebouwd naar 

houtstook/biomassacentrales waardoor de CO2-emissie in de eerstkomende 

decennia nog sterker zal gaan toenemen. Daarnaast leidt dit tot langer durende 

emissies van NOx, SO2, fijnstof, dioxines, zware metalen. Een totaal bedrag van 

€11,4 is gereserveerd voor deze ecologische waanzin. Vooraanstaande instanties 

als de KNAW en de EASAC (Euopese Academie van Wetenschappen) hebben 



hierover een scherp negatief advies uitgebracht. De EASAC betitelt de subsidies 

als "pervers". 

Alle vier kolencentrales proberen maximaal over te gaan op hout en/of andere 

biomassastook. Op deze manier ontlopen ze de CO2-belasting, die afwezig is bij 

houtstook. Bovendien krijgen ze nog een boel subsidie toe. Daarvoor zijn 

miljarden gereserveerd.  

Op deze manier wordt de levensduur van deze fossiele bedrijven ook nog eens 

verlengd.   

MOB heeft procedures lopen tegen zowel de RWE-centrale in Eemshaven als de 

Amercentrale, die ook eigendom is van RWE.  

Regering, voer het Urgenda vonnis uit, sluit de kolencentrales en stop met 

subsidiering van houtstook! 

U kunt ook wat doen: Neem geen stroom af van RWE/Essent omdat deze 

deels wordt opgewekt door het stoken van roofhout uit Baltische landen en 

USA/Canada. 

Zie ook: https://mobilisation.nl/index.php?id=5 
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