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AG  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 augustus 2018 

Tijdens de Algemene politieke beschouwingen van 5 december 2017 is 
naar aanleiding van de vragen van de leden De Graaf (D66) en Koffeman 
(PvdD) toegezegd om uw Kamer te informeren over de realisatie van de 
sluiting van kolencentrales. Met deze brief geef ik invulling aan deze 
toezegging. 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 
worden gesloten. Het kabinet geeft uitvoering aan deze afspraak door 
middel van een wetsvoorstel dat een verbod bevat op het gebruik van 
kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit. 
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat er per 1 januari 2030 geen kolen 
meer gebruikt worden voor de productie van elektriciteit. Hiermee wordt 
verzekerd dat het verbod op kolen een aanzienlijke bijdrage levert aan het 
realiseren van de ambitie uit het regeerakkoord van 49% CO2-reductie in 
2030. Voor de twee oudste centrales, wordt er een overgangsperiode 
geboden tot en met 31 december 2024. Voor alle centrales geldt dat zij na 
afloop van de overgangsperiode geen kolen meer kunnen gebruiken voor 
de productie van elektriciteit. In de tussenliggende periode kunnen de 
eigenaren hun centrale geschikt maken voor elektriciteitsproductie met 
behulp van een andere, minder klimaat belastende brandstof dan kolen, 
zoals duurzame biomassa. Daarnaast biedt deze periode hen de 
mogelijkheid om (grotendeels) hun investeringen terug te verdienen. 

Tijdsplanning 

Het verbod op het gebruik van kolen is geen onderdeel van het Klimaatak-
koord en zal aldus in gang worden gezet via genoemd wetsvoorstel. De 
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publieke consultatie van het concept wetsvoorstel is inmiddels gesloten. 
Ik streef er naar het concept wetsvoorstel zo spoedig mogelijk na het 
zomerreces bij de Raad van State aanhangig te maken. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
E.D. Wiebes

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775, AG 2


