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RWE lanceert project voor grootschalige afvang
en opslag van CO₂

Negatieve CO₂-emissies essentieel voor halen klimaatdoelstellingen
RWE’s Eemshavencentrale en Amercentrale kunnen 11 – 14 megaton negatieve CO₂ per
jaar leveren
Kennis en technologie over negatieve emissies aanwezig, opschaling en versnelling
overheidsbeleid gevraagd

Geertruidenberg, 13 december 2022
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"Met onze uitgebreide investerings- en groeistrategie 'Growing
Green' investeren we dit decennium meer dan 50 miljard euro
wereldwijd in wind, zon, opslag, groene waterstof en het
verduurzamen van bestaande centrales. Onderdeel daarvan is
het project BECCUS (Bio-Energy Carbon Capture Utilisation &
Storage), waarmee we in de Amer- en Eemshavencentrale CO₂
van duurzame, biogene oorsprong hergebruiken en opslaan. Dit
resulteert in 2030 in een negatieve emissie van 11-14
megaton. Dat komt neer op tussen de 7 en 9 procent van de
jaarlijkse CO₂ -uitstoot van heel Nederland. Ter vergelijking: om
de klimaatdoelstellingen te halen heeft het kabinet volgens PBL
nog een gat van tussen de 12 en 36 megaton CO₂ op te vullen.
De inzet van RWE levert daaraan een grote bijdrage."

Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE

Om de anderhalve graad doelstelling te halen, moet de hoeveelheid CO₂ in de lucht drastisch
omlaag. Een manier om dit te doen is minder CO₂ aan de atmosfeer toevoegen maar dat is niet
voldoende. Op Europese en wereldwijde schaal zijn omvangrijke hoeveelheden negatieve
emissies waarmee netto CO₂ aan de lucht wordt onttrokken onvermijdelijk, zo concludeerden
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) en het kabinet de afgelopen jaren. Ook in Nederland is dit onmisbaar op (middel)lange
termijn. Uit de recent gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning blijkt een groot gat te zitten
richting 2030: het PBL verwacht minimaal 39% en maximaal 50% CO₂-reductie bij bestaand
beleid, terwijl 55% de minimale doelstelling was en 60% de streefdoelstelling. Dit is een gat van
12 tot 36 megaton. In Nederland staat inmiddels een flink aantal bedrijven en startups klaar
om hiermee aan de slag te gaan, waaronder RWE.

Taskforce Negatieve Emissies (TNE)
RWE presenteerde de plannen voor het BECCUS-project tijdens de aftrap van de Taskforce
Negatieve Emissies (TNE). In de Taskforce, die is opgericht door de CCU-alliantie in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), werken bedrijven en
wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO₂ in producten en processen,
leidend tot vermeden en negatieve emissies. Er zijn inmiddels diverse 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). 
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Negatieve emissies geen excuus voor uitgestelde actie
Volgens RWE is duurzame energie opgewekt door wind en zon het werkpaard van de
energietransitie maar blijven de energiecentrales een belangrijke rol spelen vanwege het
regelbaar of flexibel vermogen. Dit is essentieel voor een betrouwbaar, duurzaam
energiesysteem in Nederland. RWE verduurzaamt dan ook haar energiecentrales, door gas te
vervangen door groene waterstof en met de kolen- en biomassagestookte centrales gaat het
bedrijf nog een stap verder. Hier is het de ambitie om de centrales stap voor stap naar 100%
biobrandstoffen te brengen en CO₂-afvang, hergebruik en opslag toe te voegen, mits technisch
en economisch haalbaar. 

RWE wil de afgevangen CO₂ deels herbruiken voor duurzame plastics en biobrandstoffen en het
andere deel wil het bedrijf opslaan. Daarmee ontstaat negatieve CO₂. Dat opslaan kan
bijvoorbeeld in gasvelden in de Noordzee en voor de kust van Noorwegen, waar aan dergelijke
projecten wordt gewerkt.

Snelheid gevraagd van overheid
Kennis en technologie zijn aanwezig en steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de
komende jaren op de route van negatieve emissies. Maar opschaling en snelheid zijn nodig om
tot grootschalige ontwikkeling te komen. Het kabinet heeft echter nog geen beleidsvisie en bij
bedrijven is er versnipperde kennis en ervaring over de bedrijfsmatige toepassing van CO₂-
afvang en hergebruik. De Taskforce Negatieve Emissies (TNE) wil hier verandering in brengen en
geeft in een Manifest aan wat daarvoor nodig is, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een
routekaart voor negatieve emissies, ondersteuning en stimulering van de technologieën en het
creëren van een markt.

RWE Generation SE Group Corporate Communications & Public Affairs | RWE Platz 3 | 45141 Essen | Germany
T +49 201 5179-5008 | communications@rwe.com | www.rwe.com/press

tel:+4920151795008
mailto:communications@rwe.com
https://www.rwe.com/en/press/


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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