Amsterdam: grootste CO2-uitstoters en overslag fossiele brandstoffen
Vragen:
•

Wie zijn de grootste CO2-uitstoters van Amsterdam?

•

Wat is de rol van de haven van Amsterdam (overslag fossiele producten)?

Grootste CO2-uitstoters van Amsterdam
Het Parool (27 mei 2019) - De top-tien van grootste CO2-uitstoters van Amsterdam:
1. Nuon: kolencentrale (Hemwegcentrale)
2. AEB: afvalenergiebedrijf
3. Albemarie: productie katalysatoren
4. Bunge Net: levensmiddelenindustrie
5. Global Switch: datacenter
6. AMC: ziekenhuis
7. Equinix AM3: datacenter
8. Cargill Multiseed: levensmiddelenindustrie
9. RWZI: rioolwaterzuivering
10. Sonneborn: levensmiddelenindustrie
De Hemwegcentrale is verreweg de grootste
uitstoter van CO2 in Amsterdam. Met 4200
kiloton per jaar is de Hemwegcentrale goed
voor zeven keer zoveel als de nummer twee,
afvalenergiebedrijf AEB. In 2020 sluit de
kolencentrale waar al zoveel om te doen is
geweest. Dan blijft op Westpoort alleen een elektriciteitscentrale op aardgas over, met hooguit een kwart
van de CO2-uitstoot.
Na nummer twee AEB volgt weer een groot gat met de rest. Meteen blijkt dat zo’n Amsterdamse ranglijst
lang niet alles zegt, want aan de oostrand van de stad, net in Diemen, staat nog een energiecentrale van
Vattenfall, het vroegere Nuon met 1218 kiloton eigenlijk de nummer twee in de lijst. Uit het lijstje blijkt
verder dat de top-tien heel divers is. En de uitstoot van deze bedrijven is stuk voor stuk minstens duizend
keer zo groot als die van een gemiddeld huishouden. In de lijst duikt bijvoorbeeld ook het AMC op, dat met
een kleine energiecentrale een groot deel van zijn eigen elektriciteit opwekt. En verder: de sojaverwerking
van Bunge, de rioolwaterzuivering op Westpoort en twee chemische fabrieken. Daarmee laat de lijst vooral
zien wat we al langer weten: dat Amsterdam geen industriestad is, maar een kennisstad. In de top 10 staan
bovendien twee datacenters.

Rol Amsterdamse haven met betrekking tot overslag fossiele brandstoffen
De haven van Amsterdam (verzelfstandigd met gemeente LS ENIGE AANDEELHOUDER)is, evenals de haven
van Rotterdam, een van de twee grootste petroleum- en kolenhavens van Europa. Kolenschepen komen
uit Colombia, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Rusland, waarbij 70% van de steenkolen doorgevoerd
worden naar Duitsland. Ruwe olie wordt geïmporteerd vanuit onder meer Rusland, Noorwegen, Saudi
Arabië, het Verenigd Koninkrijk en Nigeria.
Het havenbedrijf is verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder. Deze
organisatie beheert ruim 1.900 hectare havengebied, zoals haventerreinen, los- en laadkades, wegen,
spoorwegen en 600 hectare vaarwater.
Amsterdam heeft de op drie na grootste haven van Europa, na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. In de
onderstaande figuur staat de ontwikkeling van de behandelde vracht in de vijf grootste Europese havens.
De hoeveelheden zijn uitgedrukt in miljoenen tonnen vracht die zijn aan- en afgevoerd. Amsterdam laat
van de hier genoemde havens de sterkste groei zien sinds 2005. Vooral de overslag van olieproducten
heeft hieraan bijgedragen. Amsterdam ontwikkelt zich als zeer belangrijke haven op dit gebied.

Goederenoverslag in Amsterdam-Noordzeekanaal gebied van 1990-2010.
De sterke groei van het overslag in de Amsterdamse haven tussen 1990 en 2010 is vooral opgetreden bij de
verwerking van olieproducten; hiervan is de overslag gestegen van 11,7 miljoen ton naar bijna 35 miljoen
ton. Steenkool heeft ook een belangrijke groei in het overslagvolume laten zien, van 5,5 miljoen ton naar
ruim 14 miljoen ton over dezelfde periode. Voor de haven van IJmuiden betreft de overslag
vooral steenkool en ijzererts voor de Hoogovens staalfabriek.
Uit het jaarverslag van Port of Amsterdam blijken de cijfers over 2020. Bedacht moet worden dat vanwege
de coronapandemie de cijfers voor 2020 lager zijn dan in normale omstandigheden.

Port of Amsterdam zet overigens als havenbedrijf zelf in op beperking van CO2-uitstoot en verduurzaming.
Die ambitie is vormgegeven in het volgende businessmodel (zie onderstaande figuren).
Toch wringt dit als grote overslaghaven voor olieproducten en steenkolen. Drastische beperking van de
overslag van deze producten draagt direct bij aan vermindering van CO2-uitstoot binnen Nederland en
daarbuiten. Het ontbreekt echter aan nationaal beleid en prikkels om deze overslag te beperken.

