
Super actuele netwerk-
borrel in Amercentrale

De gemeente Geertruidenberg kent een grote diversiteit 
aan bedrijven die bepalend zijn voor o.a. de lokale 
economie en de werkgelegenheid.
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ook in 2016 slaan ondernemersvereniging VOG en de 
Langstraat de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws. 
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is ook te vinden op vogweb.nl.

GEERTRUIDENBERG – Zelden zal 
een netwerkborrel van de Verenigde 
Ondernemers Geertruidenberg 
(VOG) zo super actueel geweest 
zijn als vorige week dinsdag in 
de Amercentrale. Een omgeving 
vol energie maar er werd, bijna 
vanzelfsprekend, flink gespeculeerd 
over de toekomst van de rokende 
torens van Geertruidenberg, waarvan 
er nu nog maar één rookt.

De Amercentrale is actueel, landelijk nieuws. 
Afgelopen weekend is bekend geworden dat 
het kabinet Amer 9 en de centrale Hemweg 8 
in Amsterdam het liefst zo snel mogelijk sluit 
om op die manier alsnog de afspraken van de 
klimaattop in Parijs te halen. Daar is onder 
meer afgesproken dat in 2050 de CO2-uitstoot 
in Nederland met 80% verminderd moet zijn 
ten opzichte van 1990. Het Nationaal Energie 
Akkoord schiet wat dat betreft tekort.

Na wat drankjes en hapjes verwelkomde 
VOG-secretaris Marco Verbrugge alle leden op 
een toepasselijke manier: “Welkom allemaal bij 
het VOG-lid met de hoogste schoorstenen en 
grootste koeltoren in de wijde omtrek. Over die 
grote schoorstenen, nog één 1 met een pluim, 
gaan we het zo samen hebben.” 

“Een paar jaar geleden hadden we een gast-
spreker bij de VOG”, aldus Verbrugge, “dat was 
Peter Savelberg. Hij had toen al mooie plannen 

voor dit gebied. Samen met Chris Scheerder 
dacht Savelberg na over de toekomst van deze 
regio. Wat we toen nog niet verwachten is dat 
zaken in zo’n stroomversnelling zouden komen. 
Maar dit weekend is er dus weer nieuws uit De 
Haag gekomen. Om landelijke milieudoelstel-
lingen te halen willen ze nog twee centrales 
uitzetten. Dat beslissen ze in Den Haag. En 
Chris en zijn team..., die mogen het vervolgens 
oplossen. Ga er maar aan staan.”

Voor vestigingsmanager Chris Scheerder en de 
rest van het personeel kwam dit nieuws net 
zo onverwacht als voor de rest van Nederland. 
Scheerder vertelt: “Afgelopen maandag heb-
ben we een personeelsbijeenkomst gehouden. 
Het is nog nooit zo druk geweest, er was zeker 
tweehonderd man.”

Scheerder was duidelijk tegen de bezoekers 
van de Verenigde Ondernemers Geertruiden-
berg: “Het is politiek. Wanneer politici snel 
een oplossing moeten vinden, is het een stuk 
gemakkelijker om de twee kolencentrales van 
Nederland aan te vinken en deze te sluiten. 
Dat zegt men liever dan iedereen te verplichten 
zuiniger te gaan rijden of de isolatie in huis te 
verbeteren. Met het sluiten van Amer 9 schrap 
je ook de optie om met biomassa 14 procent 
duurzame energie te produceren in 2020 en dat 
is ook een afspraak uit het Energieakkoord.”

Met behulp van een PowerPointpresentatie 
vertelde hij de ongeveer veertig aanwezigen 
niet alleen alles over de Amercentrale, ook 
legde hij uit wat de verschillen zijn tussen het 
opwekken van duurzame energie en de ener-
gie die wordt opgewerkt in de 
huidige elektriciteitscentrales. 
Uit zijn verhaal werd duidelijk 
dat de overstap naar een Ne-
derland dat functioneert op 
duurzame energie een langza-
me “megaklus” is en eigenlijk 
onmogelijk. “Dat kost ontzet-
tend veel geld en tijd. Boven-
dien moet je geen mogelijkheid 
onbenut laten, dus biomassa 
hoort daarbij” Tevens zullen er 
volgens Scheerder altijd centra-
les moeten blijven bestaan om 
bij het uitblijven van wind- of 
zonne-energie klaar te staan als 
reserve. 

Exit voor de Amercentrale en op 
termijn een andere horizon voor 
Geertruidenberg, het hangt bo-
ven de markt, maar de onder-
nemers van de VOG lieten zich 
er niet door terugschrikken. Ze 
bekeken gehelmd en voorzien 
van stevige veiligheidsbrillen 
alle hoeken van de imposante, 
nog werkende kolencentrale.

(Door: Eva de Schipper)
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CAPACITEIT EN PRODUCTIE:
- 643 megawatt 

- 1 miljoen huishoudens
- elektriciteit

- warmte voor 
40.000 huishoudens

van Tilburg tot Breda
en voor de kassen

in de Plukmadese polder
- gips

- bodemas en vliegas
voor snelwegen en beton

FEITEN AMERCENTRALE:

1993
Amer 9 in gebruik 

genomen.

2000
Start meestook biomassa

2015
Amer 8 buiten gebruik

2016
Kabinet: 

Amer 9 moet ook dicht


