
 

      
 

  

 
Goed gesprek met VVD over sluiting kolencentrales  
 
 

 
 

 

 

Beste collega, 
 
Graag informeren we jullie over de actuele stand 
van zaken als het gaat om het leggen van contacten 
met de politiek. 
 
Zoals jullie weten hebben we geprobeerd om met 
de Tweede Kamers fracties van de politieke partijen 
in gesprek te komen op 12 december jl. Graag 
hadden onze leden hun standpunt gehoord over het 
lot van de medewerkers in de “kolenketen”.  
 
Op drie partijen na heeft geen enkele partij zelfs 
maar het fatsoen getoond te reageren op onze 
uitnodiging. Uitzondering waren CDA en Groen 
Links die hebben laten weten niet te komen.  
Positieve uitzondering was de VVD die helaas  
verhinderd was maar ons uitnodigde voor een 
gesprek op 15 december 2016 met de woordvoer-
der Energie, de heer Andre Bosman. Dat gesprek 
leverde het volgende op.  
 
Nog steeds is niet bekend wanneer er een brief van 
het kabinet komt over de sluiting van kolencentra-
les. Er wordt niet verwacht dat een besluit over de 
verkiezingen heen wordt getild.  
 
Wij hebben uitgelegd wat ons doel was; voorkomen 
dat de bedrijven (en dan met name de elektrici-
teitsbedrijven) bij een eventuele sluiting worden 
gecompenseerd en een zak geld krijgen en wij dan 
maar moeten zien dat we een passende  
compensatie voor de medewerkers in de keten 
kunnen regelen.  
 
 

De heer Bosman toonde zich uitstekend op de 
hoogte van de gang van zaken en de lopende  
discussies en zag ook in dat er voor de werknemers  
in de hele keten wat geregeld moet gaan worden 
wanneer centrales sluiten. Ook zag hij in dat het 
onwenselijk zou zijn dat geld naar buitenlandse 
aandeelhouders zou gaan en niet naar medewer-
kers die hun baan verliezen.  
 
Verder bleek de VVD vooralsnog van mening te zijn 
dat er pas in Nederland kolencentrales dicht zouden 
gaan wanneer dat ook bij onze oosterburen zou 
gebeuren. Men ziet het nut niet in van een eerdere 
sluiting in Nederland nu in Duitsland voorlopig de 
centrales, zelfs met het meer verontreinigende 
bruinkool, blijven doorstoken.  
 
Verder zegde de heer Bosman toe ons voorstel mee 
te nemen in een aankomend debat dat er ongetwij-
feld gaat komen. Ook stelde de heer Bosman voor 
om voorafgaande aan besluitvorming een gesprek 
te organiseren met alle belanghebbenden in deze 
kwestie waarbij ook FNV uitgenodigd zal worden. 
Ook is afgesproken dat wij elkaar over en weer op 
de hoogte zullen houden van ontwikkelingen.  
 
Terugblikkend kunnen we vaststellen dat het een 
zeer positief gesprek was.  
 
Met betrekking tot de andere partijen die dus niets 
van zich hebben laten horen kunnen we stellen dat 
ze of geen interesse hebben of nog slapen.  
Als ze de straat op moeten en bijeenkomsten gaan 
organiseren om stemzieltjes te winnen zullen ze wel 
wakker zijn.  
 
  



   

Nu we op geen andere manier kennis hebben  
kunnen nemen van hun standpunten moeten ze  
dat standpunt maar kenbaar maken tijdens hun 
bijeenkomsten. Wij stellen dan ook voor om  
wanneer de verkiezingscampagnes losbarsten, deze 
politici ten overstaan van het publiek hun standpunt 
te laten verkondigen. Wij zullen waar mogelijk 
verkiezingsbijeenkomsten bezoeken en de discussie 
aangaan over dit onderwerp.  
 
Uiteraard houden we jullie verder op de hoogte en 
zien ook graag ideeën tegemoet om een aantal de 
politieke partijen duidelijk te maken dat er iets van 
ze verwacht wordt.  
 
Niet alleen woorden, maar nu eens daden!! 
 


