
Persbericht

Oproep aan politici om werk te maken van
negatieve emissies

Steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de komende jaren op de route van
negatieve emissies
Vanuit Nederlandse regering ontbreekt beleidsvisie over negatieve emissies
Bedrijven en wetenschappelijke instellingen werken samen in Taskforce voor Negatieve
Emissies (TNE) om negatieve emissies op de politieke agenda te krijgen
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Geertruidenberg, 6 december 2022

De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE), waaraan RWE ook deelneemt, heeft vandaag het
Manifest negatieve emissies aangeboden aan de Tweede Kamer. Het manifest roept de
overheid op om alle technologieën in alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen te
ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast vraagt het om hulp van de overheid om een markt te
creëren voor negatieve emissies, gerecyclede koolstof en daaraan gekoppelde certificaten.
Verder roept het manifest minister Jetten (Klimaat en Energie) op de lang toegezegde belofte
waar te maken van een routekaart voor negatieve emissies, in samenwerking met de sector en
gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. Voorzitter van de vaste
commissie voor Economische Zaken en Klimaat Agnes Mulder ontving het manifest uit handen
van de initiatiefnemers van de TNE: Marc Londo (inhoudelijk directeur NVDE) en Marieke van der
Werf (voorzitter CCU-Alliantie).

Grote noodzaak om CO₂-uitstoot omlaag te brengen
De noodzaak om CO₂-uitstoot omlaag te brengen is groot. Op nationale, Europese en mondiale
schaal zijn omvangrijke hoeveelheden negatieve emissies waarmee netto CO₂ aan de atmosfeer
wordt onttrokken onvermijdelijk. In Nederland staat een flink aantal bedrijven en startups klaar
om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels talrijke initiatieven die atmosferische en
biogene CO₂ kunnen afvangen en vastleggen onder de grond (BECCS), in producten (BECCUS)
en in de natuur (Nature Based Solutions, NbS). De kennis en technologie voor negatieve emissies
is er al, maar er is opschaling nodig om tot grootschalige ontwikkeling te komen. Marc Londo,
inhoudelijk directeur NVDE: "Laten we geen tijd meer verspillen. Aan de slag gaan met het
stofzuigen van CO₂!"

Manifest – een oproep aan het kabinet
Steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de komende jaren op de route van negatieve
emissies. Het kabinet heeft echter nog geen beleidsvisie en bij bedrijven is de kennis en ervaring
over de bedrijfsmatige toepassing van CO₂-afvang en -hergebruik versnipperd. De TNE wil hier
verandering in brengen en geeft in het manifest aan wat daarvoor nodig is. Enerzijds gaat de
sector kennis en ervaring uitwisselingen, de beoogde CO₂-reductie cijfermatig onderbouwen en
een ontwikkelscenario uitwerken. Anderzijds vraagt de TNE de overheid om alle technologieën in
alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Om te beginnen
door de routekaart voor negatieve emissies te realiseren, in samenwerking met de sector en
gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. De TNE leent hier
graag zijn kennis en expertise aan.
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Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE: "Om de klimaatdoelstellingen te halen heeft het
Nederlandse kabinet nog een gat van 16 megaton CO₂ op te vullen. Met alleen al de inzet van
RWE kan dit doel al bijna geheel gerealiseerd worden."

Over de Taskforce voor Negatie Emissies (TNE)
De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie (NVDE) en de CCU-Alliantie. In de Taskforce werken bedrijven zoals RWE en
wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO₂ in producten en processen,
leidend tot vermeden en negatieve emissies. Dit leidt tot reductie van CO₂ in de atmosfeer of -
als de afgevangen CO₂ direct aan de atmosfeer is onttrokken middels Direct Air Capture (DAC)
of afkomstig is van biogene bronnen- tot netto negatieve emissies. De energietransitie gaat op
dit punt hand-in-hand met de circulaire economie, waar CO₂ een grondstof is die fossiele
grondstoffen vervangt. Doel van de Taskforce is om negatieve emissies hoger op de agenda te
brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en beleidsmaatregelen te versnellen.

Over de CCU-Alliantie
CCU staat voor Carbon Capture & Utilization, ofwel: het afvangen en hergebruiken van koolstof.
De CCU-Alliantie is een krachtenbundeling van organisaties die in verscheidene toepassingen
koolstof als grondstof inzetten en daarmee negatieve emissies realiseren. De organisaties
vertegenwoordigen de gehele sector, van CO₂-emitter tot gebruiker/toepasser en van
transporteur tot certificeerder. Door het reduceren van broeikas-emissies via afvang en het
leveren van gerecyclede koolstof als grondstof kan CCU middels negatieve emissies een
enorme bijdrage leveren in de transitie naar een klimaat neutrale én circulaire economie.
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For further enquiries: Marjanne van Ginkel
Woordvoerder
T +31 88 8538112

E marjanne.ginkel.extern@rwe.com

RWE
RWE leidt de weg naar een groene energiewereld. Met een veelomvattende investerings- en groeistrategie willen we in 2030
onze krachtige, groene opwekcapaciteit internationaal hebben uitgebreid tot 50 gigawatt. We investeren daarvoor dit decennium
meer dan 50 miljard euro bruto. De portefeuille is gebaseerd op wind-op-land, wind-op-zee, zon, waterstof, batterijopslag, biomassa
en gas.RWE Supply & Trading levert energieoplossingen op maat voor grote klanten. RWE heeft vestigingen in de aantrekkelijke
marktenvan Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. We zijn bezig met een verantwoorde uitfasering van kernenergie en
steenkool. RWE heeft wereldwijd zo'n 19.000 mensen in dienst en heeft een duidelijk doel voor ogen: klimaatneutraal in 2040. Op
weg daarnaartoe hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld voor alle activiteiten die broeikasgasemissies veroorzaken. Het
Science Based Targets-initiatief bevestigt dat deze emissiereductiedoelstellingen in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van
Parijs. Geheel in de geest van het doel van de onderneming: Our energy for a sustainable life. 

Gegevensbescherming
De persoonsgegevens die in verband met persberichten worden gebruikt, zijn verwerkt met inachtneming van de wettelijke
voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien u persberichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten via
datenschutz-kommunikation@rwe.com. Uw gegevens zullen dan worden gewist en u zult van ons geen verdere persberichten meer
ontvangen. Als u vragen heeft over ons gegevensbeschermingsbeleid en uw rechten op grond van de GDPR, kunt u contact
opnemen met datenschutz@rwe.com.
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