
 
Vier bedrijven winnen tender voor levering groene stroom Rijk 
 
Energieleveranciers Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon gaan groene stroom leveren 
aan de Rijksoverheid. Het gaat om een voorlopige gunning voor circa 1000 
gigawattuur (GWh) elektriciteit per jaar tussen 2018 en 2022. Met het contract is een 
bedrag van €200 miljoen gemoeid. 
 

Is dat normaal ? 
  
Wilt u groene stroom? En wilt u daarvoor driemaal zoveel betalen als 
voor zwarte stroom? Behoudens een enkele rijke idealist, zal iedereen 
zeggen: nee, ik ben niet gek. Het geld groeit niet op mijn rug. Maar de 
overheid doet het wel. Van uw belastingcenten. Het Rijk heeft een 
contract afgesloten met Eneco, Greenchoice , Nuon en Engie voor  
1000 GWH voor een prijs van  200 miljoen euro, of te wel € 200/MWh. 
 
In rapport ECN- N--13-034 staat dat zwarte stroom € 62/MWh kost, 
oplopend naar € 68. Dat is dus driemaal minder. 
 
Waarom doet het Rijk dat? Ze zeggen dat ze daarmee voorkomen dat er 
CO2 de lucht in gaat. Volgens EcoFys  produceert een gemiddelde 
centrale 533 gCO2 per kWh. Dit contract betreft dus 1000 000 000 kWh 
of te wel een besparing van 533 000 000 000 g CO2 = 533 000 ton CO2. 
 
Maar we kunnen deze hoeveelheid CO2 ook op andere manier 
onttrekken aan het milieu. Stichting Barbarugo doet dit door op de kale 
savannes van Noord-Ghana bamboe te planten. 1 ha bamboe 
absorbeert meer dan 60 ton CO2. Laten we dit afronden tot 53,3 ton CO2. 
 
10.000 ha bindt dan 533 000 ton CO2. 
Barbarugo betaalt aan de Ghanezen € 2000/ ha. 
10.000 ha bamboe kost dus 20 miljoen euro.  
Vergelijk dat eens met de 200 miljoen euro die het  Rijk 
uitgeeft om evenveel CO2 te besparen. 
 
Conclusie:  
Het Rijk is verkeerd bezig, het smijt met miljoenen. 
 
Lees meer over stichting Barbarugo op tiny.cc/bamboe 
  


