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Verslag van het bezoek van euregio-leden aan Rhein-Kreis Neuss, RWE Power en Zukun>sagentur 
Rheinisches Revier op 25.01.2023, 09.00 - 16.00 uur. 

In het kader van een presenta/e over de structuurverandering in de Rhein-Kreis Neuss in de euregio-

commissie voor ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie hee? districtsdirec-

teur Brügge vorig jaar de euregioleden uitgenodigd voor een bezoek aan de Rhein-Kreis Neuss om de 

dimensies van de uiAasering van bruinkool en de bijbehorende structuurmaatregelen ter plaatse te 

presenteren. Op 25 januari was het zover, samen met de euregio rhein-maas-nord en de Zukun?s-

agentur Rheinisches Revier had districtsdirecteur Brügge uitgenodigd voor een dag van structurele 

verandering. Het bezoek begon met een bijeenkomst in de vergaderzaal van het districtshuis van 

Grevenbroich, waar districtsdirecteur Brügge de euregioleden namens de Rhein-Kreis Neuss hartelijk 

welkom heeLe en in zijn welkomstwoord het thema kort inleidde. Het voor deze dag geplande diepe 

inzicht in de dagbouwmijn van Garzweiler gee? niet alleen een indruk van de geologische omstan-

digheden, maar ook een overzicht van de economische uitdagingen voor de regio, met name voor 

energie-intensieve bedrijven. Daarom had de Rhein-Kreis Neuss al in een vroeg stadium de voor-

waarden voor structuurverandering bedongen en daarom werden er al veelbelovende projecten uit-

gevoerd, die financieel werden ondersteund door federale en staatsprogramma's. Als lid van de eure-

gio rhein-maas-nord hee? de Rhein-Kreis Neuss al/jd al "over de schuRng gekeken", en daarom is 

het vanzelfsprekend dat de Rhein-Kreis Neuss in de toekomst mogelijk ook met zijn Nederlandse 

partners gemeenschappelijke structuurprojecten zal plannen en uitvoeren. 

In zijn volgende presentaKe ter introducKe van de structuurverandering in de regio lichLe Brügge 

de juridische en financiële basis toe, de wet van de federale regering ter versterking van de structuur 

met een financiële dota/e van 14,8 miljard euro, het richtsnoerbesluit van de deelstaatregering van 

NRW voor 2021, de mijnbouwovereenkomst van april 2021 en het economisch en structuurpro-

gramma 1.1 van de regio, dat de leden in het Toekomstagentschap (Zukunfstagentur Rheinisches Re-

vier) van de Mijnbouwregio Rijnland hebben aangenomen. Samen met de partners in het Toekomst-

agentschap hadden zij financieringsknooppunten en thema/sche blokken benoemd om de taken sys-

tema/sch aan te pakken. Aangezien de huidige deelstaatregering de geleidelijke stopzeRng van de 

bruinkoolwinning hee? vervroegd tot 2030, is het een extra uitdaging om de energie-intensieve bed-

rijven in de regio te verzekeren van energie tegen betaalbare prijzen en tegelijker/jd te voldoen aan 

de eisen inzake klimaat- en milieubescherming en nieuwe banen te creëren door innova/eve bedrij-

ven aan te trekken. Het bedrijf RWE Power is het modelbedrijf in de Rhein-Kreis Neuss. De oorlog in 

Oekraïne had de moeilijke situa/e nog eens duidelijk gemaakt en daarom konden de uitdagingen op 

het gebied van voorzieningszekerheid en klimaatbescherming alleen in een Europees netwerk wor-

den opgelost. In dit verband herhaalde Brügge zijn oproep om het strenge steunregime in de EU te 

veranderen; in de Rhein-Kreis Neuss is 55 procent van de bedrijven exportgericht en zelfs de grote 

bedrijven kunnen de investeringen in duurzame energie en nieuwe technologieën alleen aan als ze 

financiële steun uit Brussel krijgen. 

Hierna presenteerde Brügge de belangrijkste federale en staatsprogramma's en maakte hij duidelijk 

dat niet alle programma's al/jd precies op de projecten zijn afgestemd en dat er daarom binnenkort 
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een besloten vergadering komt om ze dienovereenkoms/g te herzien. In en voor de Rhein-Kreis 

Neuss zijn reeds centrale financieringsprojecten opgesteld die zich in verschillende stadia van goed-

keuring bevinden, zoals het Launch Centre for the Food Industry, het Global Entrepreneurship Cent-

re, dat tot doel hee? technologisch innova/eve startende ondernemingen naar de Rhein-Kreis Neuss 

aan te trekken, ALU-VALLEY 4.0, het Reviermanagement Gigabit om de regio te voorzien van 5G, het 

Berufskolleg 4.0 om de vier vakscholen uit te rusten met nieuwe specialisa/es zoals waterstof-, instal-

la/e- en componentenbouw, de Er?sprung om de logis/eke infrastructuur van de havens van Neuss-

Düsseldorf uit te breiden en het Baustoff-Recycling Valley 1.0 om onderzoek te doen naar alterna/eve 

spooraandrijvingen en containerdraagsystemen. Daarnaast hee? de Rhein-Kreis Neuss een klimaat-

beschermingsstrategie en een geïntegreerd mobiliteitsconcept ontwikkeld. 

Na deze inleiding ging de bus naar de volgende halte bij het RWE Power Infocentre, waar de gasten in 

het Infocentre van de krachtcentrale Neurath werden verwelkomd door mevrouw Ribanna Hick-

mann, landmeter bij de afdeling Regionale Verandering, en werden geïnformeerd over de transfor-

ma/e van de stroomopwekking in de Rijnlandse mijnstreek. Aan het begin van haar presenta/e legde 

zij de gasten de elektriciteitsmarkt in Duitsland uit en zei dat bruinkool na windenergie de belangrijks-

te energiebron is in 2022, waarbij slechts een kwart van de elektriciteit amoms/g is van conven/one-

le energiebronnen. RWE was de nummer twee in Europa voor elektriciteitscentrales en LNG en wilde 

tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijfsmodel hebben ingevoerd. RWE onderhoudt drie dagbouwmi-

jnen tussen Keulen, Düren en Aken, die 65 miljoen ton steenkool produceren en een capaciteit van 

8,4 GW hebben. Het bedrijf hee? 7500 werknemers en genereert een jaarlijkse toegevoegde waarde 

van 1 miljard euro (inkoop en salarissen). In de nasleep van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis 

waren in oktober jongstleden drie eenheden weer op het net gezet, wat een uitdaging vormde voor 

het noodzakelijke onderhoud en de aanwerving van personeel; de Neurath-centrale (eenheden D en 

E met 2 x 600 MW) zou in bedrijf blijven tot maart 2024 (met een op/e tot verlenging tot maart 

2025), en volgens de coali/eakkoorden van de federale regering en de deelstaatregeringen zou de 

kolenuitstap vervroegd worden tot 2030 (met een op/e tot verlenging tot 2033), terwijl de termijn in 

de Oost-Duitse bruinkoolgebieden Lausitz en Midden-Duitsland 2038 zou blijven. Om de klimaatbe-

schermingsdoelstellingen van de Duitse klimaatbeschermingswet te halen, zal RWE zich inzeLen voor 

een grotere uitbreiding van wind- en zonne-energie, het gebruik van zuiveringsslib en waterstof, en 

hee? het zich ten doel gesteld om tegen 2030 500 MW aan hernieuwbare energie uit te breiden. De 

uitbreiding van duurzame energie zal op eigen ini/a/ef en samen met de omliggende gemeenten 

plaatsvinden (bijv. windmolenpark met 200 MB en zonnepark in Inden met 60 MB). Bovendien zal in 

2024 in Neurath een baLerijopslagfaciliteit met 220 MB worden gebouwd (kosten 140 miljoen euro).  

In verband met de hercultuur stelde mevrouw Hickmann de vereniging "Landfolge Garzweiler" voor, 

die met de betrokken gemeenten en districten kaderovereenkomsten hee? gesloten om het opvol-

gingslandschap aantrekkelijk te maken. Het is de bedoeling grote mijngebieden na het opvullen op-

nieuw in cultuur te brengen door een combina/e van economische ontwikkeling, toerisme en cul-

tuur; tot nu toe is 80 vierkante meter land opnieuw in cultuur gebracht. 
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In dit verband lichLe mevrouw Hickmann de biodiversiteitsstrategie van RWE toe, die plant- en dier-

soorten bevordert en verder gaat dan de weLelijke maatregelen. 

Aan het eind van haar presenta/e waren drie boodschappen belangrijk voor mevrouw Hickmann: 

1. Bruinkool hee? in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan het gastekort 

2. RWE hee? zijn zinnen gezet op klimaatbeschermingsdoelstellingen en stree? naar poli/eke 

overeenstemming voor meer planningszekerheid. 

3. RWE hee? belangrijke projecten opgezet om de structurele verandering het hoofd te bieden. 

Ter voorbereiding van de bustour door het buitenterrein van de Neurath II/III-centrale gaf de heer 

Van Gansewinkel, hoofd Onderhoud Machine Techniek, afdeling Energiecentrales, een korte 

toelich/ng op de centrale, die bestaat uit 7 tussen 1972 en 1976 gebouwde centrales en een neLo 

rendement hee? van 43 procent, hetgeen toonaangevend is in Europa en wereldwijd; de centrale 

hee? een vermoedelijke bedrijfs/jd van 20 jaar en 170 medewerkers zijn verantwoordelijk voor de 

exploita/e en het onderhoud. 

Na de indrukwekkende rondleiding op het terrein van de energiecentrale bracht de bus hen naar het 

Zukun>sagentur Rheinisches Revier in Jülich, waar de euregionale leden werden verwelkomd door 

de directeur, de heer Bodo Middeldorf. De heer Middeldorf was verheugd over de belangstelling van 

de euregionale leden en benadrukte dat hij dit zag als een kans voor grensoverschrijdende contacten. 

Het Toekomstagentschap bevindt zich tussen de drie dagbouwmijnen (Garzweiler II, Inden en Ham-

bach, de laatste is met een diepte van 450 m de grootste bruinkoolmijn van Europa). Met zijn meer 

dan 50 medewerkers is het agentschap volledig op deze taak gericht en werkt het nauw samen met 

alle partners in de regio. Het nu bestaande restgat van de dagbouwmijn zal met water worden ge-

vuld, wat 50 jaar zal duren en een besluit is van alle oeverstaten; dit kan echter alleen slagen als de 

Rijn voldoende water hee?. De vijf dorpen die herhaaldelijk in de media zijn genoemd, zouden da-

adwerkelijk blijven bestaan, ook al zijn de meeste inwoners al naar een andere plaats verhuisd. De 

taak voor de toekomst is het ini/ëren van een moderne dorpsontwikkeling. In dit verband bracht de 

heer Middeldorf verslag uit over de geplande interna/onale bouw- en technologietentoonstelling, die 

ideeën voor de nederzeRng van de toekomst moet tonen. Momenteel genereert de regio een jaarli-

jks inkomen van 1,2 - 1,5 miljard euro, dat in 2030 verloren zou gaan. In het op te stellen ontwikke-

lingsconcept voor de toekoms/ge oriënta/e van de regio zou ook het naburige "brainenergiepark" 

zijn betekenis hebben; het thema waterstof zou hier kansen bieden, ook voor grensoverschrijdende 

samenwerking. Het economische en structurele programma 1.0 voor de ontwikkeling van de regio is 

door de deelstaatregering goedgekeurd en de komende jaren moeten alle partners posi/eve randvo-

orwaarden scheppen voor economische ontwikkeling en een betere levenskwaliteit in de regio. Het 

Toekomstagentschap speelt hierbij een centrale rol, ook omdat het door zijn leden (vijf districten, de 

stad Mönchengladbach, de stadsregio Aken, drie kamers van koophandel en drie kamers van ambach-

ten alsmede de vakbonden) wordt gesteund, hetgeen duidelijk maakt dat het transforma/eproces 

ook een taak van de gehele samenleving is. Gezien de ingewikkelde besteding van de bestaande sub-
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sidieprogramma's zullen de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering dit weekend 

bijeenkomen om de ontwikkelingsplannen te behandelen. Het doel, zei hij, is bedrijven aan te trek-

ken, maar het gebruik van subsidies is al/jd ingewikkeld, d.w.z. er zijn goede projecten en bekwaam 

personeel nodig aan de kant van de overheid, en ook de goedkeuringsprocessen moeten worden ver-

sneld. Op dit punt beves/gde de heer Temburg nogmaals de verklaring van Districtsdirecteur Brügge 

dat de bestaande projecten, die zijn afgestemd op de uitdagingen van de regio, vaak niet passen in de 

aangeboden financieringsprogramma's en dat het moeizaam is om de projecten in de programma's in 

te passen.  Ter afslui/ng benadrukten de heren Middeldorf en Temburg nogmaals de noodzaak van 

een wijziging van het EU-beleid inzake staatssteun.  

De dag werd afgesloten met een tocht naar de Garzweiler Skywalk, hoewel zware mist een duidelijk 

zicht op de afme/ngen van de open mijn van Garweiler verhinderde. De heer Temburg, hoofd van het 

Bureau voor Ontwikkeling en Landschapsplanning, Bouw en Huisves/ng van de Rhein-Kreis Neuss, 

informeerde de euregioleden kort over de belangrijkste gegevens: de dagbouwmijn hee? een op-

pervlakte van 35 m2 en een diepte van 220 m, zes graafmachines met een hoogte van de Dom van 

Keulen graven 240.000 ton steenkool en deklaag per dag, die op transportbanden met een lengte van 

100 km naar de centrale worden vervoerd. 

Na afloop gingen zij terug naar Grevenbroich, waar de euregiobezoekers hun weg naar huis weer ver-

volgden en vooraf afspraken maakten om van gedachten te wisselen over mogelijke samenwerkings-

mogelijkheden in de nabije toekomst. 
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