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I N D U S T R I E

Baksteenbakkers kunnen niet zonder gas

Het kabinet besloot vorig jaar dat de industrie meer moet betalen voor de
energietransitie. Grote vervuilers gaan daarom in 2021 een CO₂-belasting betalen. Maar

sommige industrieën kunnen nog lang niet zonder fossiel. De keramiekbranche dreigt nu
met vertrek uit Nederland.

Productie in de baksteenfabriek van Rodruza in het Gelderse Gendt. Foto Bas Czerwinski voor het FD
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Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen gaan grote industrieën vanaf volgend jaar een CO₂-belasting betalen.

De keramische industrie zegt dat de heffing hen naar het buitenland dwingt.

Er zijn wereldwijd geen duurzame alternatieven voor het bakken van bakstenen, potten en tegels.

Dat komt omdat aardgas in de branche naast brandstof ook een grondstof is.

ven kijken hoor, volgende week maken we pistache.' Jerôme Groenen bladert door een klein mapje met een

uitgeprint weekschema. Overal staan gekleurde bolletjes. 'Het geeft aan welk soort baksteen in de oven zit',

zegt hij.

Hij spreekt alsof hij taart bakt, maar niets is minder waar. 'Pistachebaksteen is lichtgrijs en dat krijg je door iets meer

chroom toe te voegen', zegt hij. 'Ik noem mezelf ook wel baksteenbakker.'

Groenen is sinds anderhalf jaar productieleider bij baksteenfabrikant Rodruza, een middelgrote speler in de markt

voor keramische producten. Een miljoen stenen per week worden hier gemaakt.

Klei, zand en water
De fabriek ligt in Gendt in Gelderland in de uiterwaarden van de rivier de Waal, niet ver van Nijmegen. Verscholen

achter weilanden en wilgen liggen grote zandbergen en een meterslange loods. Twee vrachtwagens rijden af en aan

richting de Waal. Er is net een schip uit Duitsland komen binnenvaren met nieuwe klei.

'Die zandberg, eigenlijk ligt daar het recept voor de welbekende rode baksteen', zegt algemeen directeur Ivo Würzner

van Rodruza, terwijl hij naar een berg wijst voor de ingang van de loods.

Würzner: 'Het zijn lagen van verschillende rode kleisoorten en zand. Het wordt zo gehusseld zodat we precies de juiste

baksteen krijgen.' Verderop op het terrein liggen andere 'recepten' voor witte en grijze bakstenen. Of iets exotischer:

pistache, aubergine en vanille.

Naast Gendt bakt Rodruza ook bakstenen in Rossum, eveneens in Gelderland. Het netto bedrijfsresultaat bedroeg in

2019 €3,9 mln. Er werken in totaal 75 mensen.



Directeur Ivo Würzner van Rodruza: 'De benodigde 1100 graden voor het afbakken van de stenen halen we niet met elektriciteit.' Foto: Bas Czerwinski voor het FD

Zorgen over voortgang
Würzner maakt zich zorgen over de voortgang van zijn bedrijf. De keramiekbranche moet namelijk verduurzamen en

minder CO₂ uitstoten. Maar er zijn nog geen technieken waarmee dat kan. Ondertussen krijgt de branche wel te

maken met een nieuwe heffing op CO₂-uitstoot per 2021.

Die heffing komt uit het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken om in Nederland in 2030 49%

minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Ook de industrie moet aan de bak.

De CO₂-heffing was de felst bediscussieerde maatregel uit het Klimaatakkoord. Industrieën zijn de grootste

veroorzakers van de opwarming van de aarde en niet de burger, beweerden milieuclubs en politieke partijen zoals

GroenLinks en de SP destijds. Staalconcern Tata Steel stelde op zijn beurt dat de heffing ertoe zou leiden dat het

bedrijf naar het buitenland zou vertrekken. Die zorg deelt vakbond CNV inmiddels ook.

Maar het kabinet, inclusief de meer industriegezinde VVD, is voor een Nederlandse CO₂-heffing. En dus komt die er,

naast de al bestaande Europese CO₂-belasting die grote uitstoters in de Europese Unie moeten betalen. De nationale

variant bedraagt €30 per ton CO₂ in 2021 oplopend tot €125 in 2030. De industrie betaalt het verschil tussen de

Europese prijs, die nu schommelt rond de €25, en het Nederlandse tarief.

'€3 à €4mln per jaar in 2030'
Volgens Würzner kunnen de kosten voor Rodruza oplopen tot '€3 à €4mln per jaar in 2030'. En dat terwijl een paar

kilometer stroomopwaarts in Duitsland de concurrent gewoon bakstenen kan blijven maken tegen een lage prijs, zegt

de algemeen directeur.

Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis besloten om de eerste jaren dat de CO₂-heffing bestaat veel dispensatie te

geven, zodat de industrie als geheel in feite nog niets betaalt tot 2024. Volgens Würzner is dat hooguit een doekje voor

het bloeden, want die tijd is te kort om een duurzame techniek voor baksteen bakken te ontwikkelen.



‘Iets meer aardgas en ik heb rode in plaats van oranje bakstenen’

Jerôme Groenen, productieleider Rodruza

Bij de keramiekbranche speelt namelijk iets bijzonders wat het extra lastig maakt om van fossiel af te komen. De

sector gebruikt aardgas niet alleen als brandstof maar ook als grondstof. Het toevoegen van meer gas leidt tot een

chemische reactie, die de baksteen de kleur geeft die het moet krijgen. Nergens ter wereld is nog een techniek

gevonden die hetzelfde effect heeft.

Dat is waarom projectleider Groenen de weekplanning zo goed in de gaten houdt. 'Iets meer aardgas en ik heb rode in

plaats van oranje bakstenen', zegt hij.

Bakstenen bakken op 1100°C
Maar ook als brandstof is aardgas nog altijd belangrijk voor de branche. Na het mengen van de klei en het persen in

rechthoekige mallen, gaan de stenen de oven in. Vijf dagen tot een week liggen ze dan af te bakken op maar liefst

1100°C.

'Die temperatuur haal je niet met elektriciteit', zegt Würzner. 'Waterstof zou een optie kunnen zijn, maar we weten

niet welk effect dat heeft op de kwaliteit van de bakstenen en of het veilig is, dus daar ga je niet zomaar in investeren.'

‘Waterstof zou een optie kunnen zijn, maar we weten niet welk effect dat heeft op de
kwaliteit van de bakstenen en of het veilig is, dus daar ga je niet zomaar in investeren’

Ivo Würzner, algemeen directeur Rodruza

Ewald van Hal is directeur van de branchevereniging voor de keramische industrie (KNB). Hij legt uit dat de branche

wel moet betalen, maar niet kan putten uit subsidies die beschikbaar zijn voor de industrie om minder CO₂ uit te

stoten. Dat is niet alleen voor de keramiekbranche zo, maar ook voor de glasindustrie, omdat ook deze sector zo

specifiek is, zegt hij.

Baksteenfabrieken liggen vanwege de aanvoer van klei aan de grote rivieren in het oosten en zuiden van het land. In

het licht van de energietransitie is dat extra lastig, omdat benodigde infrastructuur, zoals een waterstofnet, eerder

aangelegd wordt daar waar meer industrie ervan kan profiteren, zoals bij Rotterdam.



Een mengsel van klei en zand vormt de basis van de baksteen. Foto: Bas Czerwinski voor het FD

'We zijn geen multinational'
'We stoten niet weinig uit, maar we zijn ook geen multinational', zegt Van Hal fel. Er zijn in Nederland 36 fabrieken

waar keramiek wordt gemaakt. In 2018 stootten zij samen 519.000 ton CO₂ uit. Ter vergelijking, grote uitstoter Tata

Steel stootte dat jaar 6,5 miljoen ton CO₂ uit. Een huishouden stoot gemiddeld 7,5 ton uit door energieverbruik en

vervoer.

519.000 ton
De 36 keramiekfabrieken stootten in 2018 519.000 ton CO2 uit. Staalbedrijf Tata Steel stootte dat jaar 6,5 miljoen ton uit. Een

huishouden komt gemiddels op 7,5 ton CO2.

Volgens Van Hal wordt met de CO₂-heffing geprobeerd de grootste uitstoters te prikkelen tot verduurzaming, maar het

neveneffect is dat ook middelgrote industrie veel belasting gaat betalen. Naast de aankomende CO₂-heffing is

namelijk afgelopen jaar ook de Opslag Duurzame Energie, een belasting op energieverbruik, omhoog gegaan voor de

industrie. Würzner vindt dat er geen investeringsruimte overblijft om zijn fabrieken te verduurzamen.

'Bouwmaterialenindustrie mag niet niks doen'
Volgens Milieudefensie-medewerker Willem Wiskerke valt het allemaal wel mee met de noodoproep van de

keramiekbranche. Milieudefensie achterhaalde dit jaar welke bedrijven de meeste energiebelasting betalen en welke

sectoren vrijstellingen krijgen. 'De bouwmaterialen-industrie heeft zo'n vrijstelling en betaalt in vergelijking met de

metaalindustrie weinig, Tata Steel uitgezonderd.'
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Volgens Wiskerke maakt de branche wel een terecht punt als het zegt dat het maar moeilijk uit de beschikbare

subsidies kan putten. 'Maar niets doen is geen optie', zegt hij.

Volgens Van Hal geldt inderdaad 'voor gasverbruik in de oven' een vrijstelling voor het betalen van energiebelasting.

Voor overig gas- en elektriciteitsverbruik wordt wel energiebelasting betaald. 'Dit is ook geen klaagzang en wij hebben

geen vrijblijvende positie.' Maar er is geen alternatief voor aardgas, zegt hij.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (D66) zegt in antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp dat de

keramische branche tot 2030 'inderdaad relatief beperkt' is in de mogelijkheid te verduurzamen. Vijlbrief wil daarom

dat de sector waar mogelijk inzet op energiebesparing tijdens het productieproces en wil onderzoeken waar daarin 'de

knelpunten zitten'. Tot slot zegt hij dat mocht werkgelegenheidsverlies dreigen er €125 mln is gereserveerd om dat te

voorkomen.

Volgens Van Hal zou het zonde zijn als de baksteenfabrieken die er nog in Nederland zijn vertrekken naar Duitsland

en België. Ook de CO₂-uitstoot verplaatst zich dan, zegt hij. 'En daarnaast zorgen de fabrieken in deze regio's voor

werkgelegenheid. Ze geven mensen de kans hier een toekomst op te bouwen met kinderen.'
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