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met hulp van diverse adviesbureaus (KPMG en KPMG Meijburg en Mace te 
Londen). 

• Onyx is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te 
brengen over feitelijke onjuistheden op het voorgenomen subsidiebesluit. 
Onyx heeft haar definitieve zienswijze ingediend op 15 november 2021.  

• De beoordeling van de aanvraag heeft langer geduurd dan verwacht, 
aangezien de initieel aangeleverde informatie van Onyx te beperkt was om 
een oordeel over de hoogte van de toekenning van de subsidie te geven 
dan wel te beoordelen of er sprake is van overcompensatie. Ook is bij de 
beoordeling van de informatie de voorkeur gegeven aan zorgvuldigheid 
boven snelheid.  

• Bij de openstelling van de subsidie is een aantal eisen en voorwaarden 
gesteld, waaronder: 

- De werknemers die als het gevolg van de beëindiging van de 
elektriciteitsproductie met behulp van kolen en sluiting hun baan 
verliezen adequaat worden ondersteund. Daarbij dient aan deze 
werknemers een financiële tegemoetkoming te worden geboden 
en dient begeleiding te worden aangeboden bij de overstap naar 
ander werk. 

- Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt maximaal €328.000 
per MW opgesteld vermogen. 

- Er wordt objectief vastgesteld dat het verdienvermogen van de 
kolencentrale over de periode dat zij eerder stopt dan dat het 
verbod op kolen voor die centrale geldt, hoger is dan het bedrag 
dat wordt aangevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat sprake is 
van ongeoorloofde staatssteun. 

- De Staten-Generaal is akkoord met het beschikbaar stellen van de 
middelen. 

 
Toelichting 
 
Kamerbrief 
De Kamerbrief waarin de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het 
subsidiebesluit bespreekt de volgende punten: 

• De eisen en voorwaarden die bij de openstelling van de subsidie zijn 
gesteld, en de manier waarop aan de gestelde eisen en voorwaarden 
wordt voldaan. 

• Het subsidiebedrag wordt naar rato (met 1/108 van het maximale 
subsidiebedrag € 238.767.992) verlaagd voor elke maand dat de centrale 
na 1 januari 2021 de productie van elektriciteit met kolen volledig en 
definitief heeft beëindigd. Ter achtergrond, indien Onyx bijvoorbeeld per 1 
april 2022 sluit, bedraagt het subsidiebedrag circa 205 miljoen euro. 

• Het advies over de beoordeling van de technische staat van de centrale. 
• Het subsidiebesluit wordt verleend onder twee opschortende voorwaarden, 

namelijk: 1) de staatssteuntoets van de Europese Commissie en 2) het 
sociaal plan definitief moet zijn vastgesteld en voldoet aan de inhoudelijke 
vereisten die de call for proposals daaraan stelt en de procedures conform 
de Wet op de ondernemingsraden moeten zijn afgerond. 

• Overige afspraken: de termijn waarop gestopt wordt met 
elektriciteitsproductie met kolen nadat het subsidiebesluit in werking is 
getreden (twee kalendermaanden) en het niet meer gebruikmaken van de 
biomassa-subsidie onder de SDE+. 

• De manier waarop de uitbetaling van de subsidie plaatsvindt. 
• Transparantie richting Tweede Kamer.  
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Transparantie 
Vanwege bedrijfsgevoelige informatie kunnen het subsidiebesluit en de 
onderliggende stukken niet met deze Kamerbrief worden meegestuurd. Om de 
Kamer volledig zicht te geven op de onderbouwing van deze subsidie, wordt u 
geadviseerd om de onderliggende stukken vertrouwelijk ter inzage in de Tweede 
Kamer leggen. 
 




