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1. Inleiding  
 
Klimaatverandering zal, bij ongewijzigd beleid, de gehele economie - de Voedings- en 
Genotmiddelenindustrie (VGI) is daarop geen uitzondering - gaan beïnvloeden. Misschien 
wordt de VGI-sector zelfs wel meer dan gemiddeld geraakt. De klimaatverandering, 
waarvan de eerste effecten zich al laten zien, wordt veroorzaakt door de sterk gestegen 
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer.  
 
Belangrijke oorzaken van de toename van de broeikasgassen zijn het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de verandering van landgebruik. Fossiel wordt gebruikt voor energie op de 
productielocaties en in de keten. Daarnaast wordt fossiel ook gebruikt voor 
kunstmestproductie en broeikasgassen komen ook vrij door verandering van landgebruik in 
de keten, in het klimaatjargon (Indirect) Land-Use Change ILUC. De VGI-sector in 
Nederland veroorzaakt zelf maar beperkt verandering van landgebruik, dat gebeurt vooral 
stroomopwaarts in de keten, maar de sector kan er wel op aangesproken worden. De 
discussies over onder meer palmolie en soja laten dat zien.  
 
Daarnaast hebben de gevolgen van klimaatverandering invloed op de VGI-sector. De 
primaire productie (landbouw) zal in de toekomst door veranderende regionale klimaten 
(temperatuur, watercyclus) gaan verschillen van de huidige situatie. Dat kan invloed 
hebben op de beschikbaarheid van grondstoffen en op investeringsbeslissingen. Onder 
meer de bier- chocolade- en koffieproductie ondervinden al de impacts van een 
veranderend klimaat1.  
 
Ook het beleid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, mitigatiebeleid, kan 
consequenties voor de sector hebben.  
Hoe met toekomstig klimaatbeleid moet worden omgegaan, afwachten en volgen, of juist 
anticiperen en mede aan het roer staan, is een strategische keuze die de sector moet 
maken, los van de keuze die individuele bedrijven maken. Zo'n keuze is er ook wat betreft 
de deelname aan en opstelling in het maatschappelijk debat, dat doorgaans aan 
beleidsmaatregelen voorafgaat.  
 
En tenslotte, bedrijven en ook branches, worden in toenemende mate aangesproken op 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake verschillende issues, waarbij klimaat de 
laatste jaren een prominenter onderwerp is geworden. In dit maatschappelijk debat is een 
helder verhaal over rollen, verantwoordelijkheden, doelen en acties nodig om 
reputatierisico's en verlies aan maatschappelijke license to operate te voorkomen.  
 
Er zijn dus diverse redenen voor de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, FNLI,  
om ideeën over een klimaatstrategie samen te brengen in een klimaatplan, waarmee de 
FNLI samen met haar leden (branches en individuele bedrijven) op een goede wijze kan 
anticiperen op de toekomst, en deze toekomst door gerichte actie zelf kan helpen 
vormgeven.  

                                                
 
 
1 The Guardian, 1 juni 2015 https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/09/no-beer-chocolate-
coffee-how-climate-change-ruin-your-weekend  
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Het voorliggende plan vult zo'n brede strategie in voor het onderdeel mitigatie en beleid: 
op weg naar verregaande emissiereducties, inspelend op het huidige overheidsbeleid en op 
wat er in de toekomst te verwachten is. Het onderdeel adaptatie (aanpassen aan de mate 
van klimaatverandering die niet meer vermijdbaar is, ook als maximaal wordt gemitigeerd) 
vergt een andere benadering en valt buiten de reikwijdte van dit klimaatplan.  
 
 

  



 

 
 
 
 

6 FNLI Klimaatplan 

2. Trends en ontwikkelingen  
 
2.1 Het klimaatdebat 
 

In dit hoofdstuk schetsen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied 
van klimaat en klimaatbeleid die gevolgen voor de VGI-sector kunnen hebben, en die om 
een antwoord vragen. De reason why voor een FNLI-klimaatplan is hierin gelegen.  
Zoals in de inleiding al kort aangestipt, raakt het onderwerp klimaat op diverse fronten aan 
de VGI-sector, de branches binnen FNLI, en aan de individuele bedrijven: 
 

a) Het formele klimaatbeleid dat verregaande emissiereducties impliceert, is 
vastgelegd in het Parijs Akkoord2, in EU-wet- en regelgeving en in het Nederlandse 
energie- en klimaatbeleid. Dat is 'work in progress', het is een dynamisch 
beleidsveld dat voor bedrijven soms lastig te volgen en te beïnvloeden is. Het is 
zeker van belang om de ontwikkeling hiervan goed te volgen om niet voor 
verrassingen te komen te staan, en om zo mogelijk ook nieuwe kansen te kunnen 
creëren.  

 
b) Het maatschappelijke energie- en klimaatdebat waarin ideeën en opvattingen 

ontstaan waaruit later formeel beleid kan voortkomen, maar dat ook soms direct 
bedrijven raakt als ze op hun rollen en verantwoordelijkheden worden 
aangesproken, of als ze object worden van acties en campagnes. Het 
maatschappelijk debat kan ook kansen bieden als bijvoorbeeld afspraken over 
samenwerking met stakeholders kunnen worden gemaakt.  
Ook het bredere en deels door klimaatverandering aangejaagde debat over de 
landbouwtransitie, en een belangrijk onderdeel daarvan de zgn. eiwittransitie, kan 
discussies opleveren die de VGI-sector kunnen raken.  

 
c) Het adaptatiebeleid en -debat. De actuele en doorgaande klimaatverandering 

brengt consequenties met zich mee in de vorm van verschuivende klimaatzones, 
intensivering van de hydrologische cyclus (natte en droge periodes). Dat heeft 
gevolgen voor de landbouw en daarmee ook voor de voedings- en 
genotmiddelenindustrie die agrarische producten verwerkt. Dit is ook een reden dat 
financiële instellingen3 meer aandacht krijgen voor het klimaat- en 
duurzaamheidsbeleid van bedrijven mede ingegeven door hun risicomanagement. 
We zullen in dit hoofdstuk kort bij adaptatie stilstaan, maar denkbare maatregelen 
vallen buiten de reikwijdte van dit FNLI-klimaatplan. Niettemin is het goed binnen 
FNLI zicht te ontwikkelen op de consequenties van klimaatverandering voor de 
sector.  

 
In de volgende paragrafen gaan we op elk van bovenstaande elementen nader in.  
 

                                                
 
 
2 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
3 https://fd.nl/beurs/1236684/blackrock-wordt-activistischer 
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Een klimaatplan moet handvatten bieden om op een goede wijze in te spelen op de 
klimaat-gerelateerde uitdagingen waarvoor de sector zich gesteld ziet of zal gaan zien.  
Uit klimaatbeleid (a) kunnen wettelijke regels en regelingen tevoorschijn komen die de 
sector raken. Het is goed daar in een vroeg stadium weet van te hebben, en te bezien hoe 
daarop invloed valt uit te oefenen.  
Uit het klimaatdebat (b) kunnen acties en campagnes tevoorschijn komen die kansen of 
bedreigingen voor de sector op kunnen leveren, al naar gelang de wijze waarop de sector 
zich zelf in het maatschappelijk debat opstelt. Een zekere feeling met hoe het 
maatschappelijk klimaatdebat (en het bredere debat over landbouw- en voedseltransitie) 
zich ontwikkelt kan verrassingen voorkomen, en kan zicht geven op kansen die zich 
aandienen.  
De adaptatiediscussie (c) geeft zicht op de mogelijke impacts van klimaatverandering op 
voedselketens en de verwerkende industrie, en daarmee op de vraag of en hoe daarop 
moet worden ingespeeld.  
 
 

2.2 Klimaatbeleid 
 

Zoals gezegd is het behulpzaam onderscheid te maken tussen het formele klimaatbeleid 
zoals onder andere uit het Parijs akkoord voortvloeit en in EU en Nederlandse wet- en 
regelgeving is vertaald, en het maatschappelijke debat.  
 
In deze paragraaf zoomen we in op het formele klimaatbeleid. Dat is het zogeheten 
'schoorstenen-beleid': daarin wordt enkel gekeken naar de emissies zoals die vanaf het 
grondgebied van een land plaatsvinden. Er zijn natuurlijk importen en exporten; in die 
grondstoffen, halffabricaten en producten zijn energie en daarmee CO2-eq

4
 vastgelegd, maar 

in de beleidsboekhoudingen en de eisen vanuit de Nederlandse overheid telt alleen de CO2 
die de schoorstenen en uitlaten verlaat in Nederland. Een voorbeeld. Als in Nederland een 
raffinaderij sluit daalt de CO2-uitstoot, ook al wordt meer motorbrandstof geïmporteerd en 
elders bij de raffinage meer CO2 uitgestoten. In dit voorbeeld dalen de emissies in 
Nederland en stijgen deze elders in de keten. Het is goed daar oog voor te hebben. Maar 
het kan ook omgekeerd: Een energie-intensieve recycling-activiteit van kunststof in 
Nederland verhoogt de Nederlandse uitstoot, terwijl over de gehele kunststofketen gezien 
een hoger aandeel recycling tot lagere CO2-uitstoot leidt.  
 
Een Europese maatregel voor de emissiehandel, kortweg ETS (Emissions Trading System), 
gaat echter niet uit van de nationale emissies, maar van de emissies op EU-niveau. Het 
ETS legt een Europees plafond op aan emissies van een energie-intensieve bedrijven in een 
aangewezen aantal sectoren5. In de levensmiddelenindustrie vallen alleen de grote 
bedrijven onder het ETS. Dat systeem werkt dus over de landsgrenzen heen, en heeft zijn 
eigen doelstelling, terwijl landen zelf ook nog steeds nationale reductiedoelen stellen die 
ook geldt voor sectoren die onder het ETS vallen.  

                                                
 
 
4 CO2eq omvat de impact van alle broeikasgassen waaronder methaan en lachgas ‘omgerekend’ naar CO2-
equivalenten. In dit klimaatplan wordt hiervoor de term CO2 gebruikt. 
5 Bedrijven zijn verplicht deel te nemen aan ETS als zij brandstof verbranden in installaties met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 megawatt  
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De wettelijke eisen en maatregelen zijn gezien bovenstaande primair gericht op de 
nationale schoorstenen en uitlaten, maar houden in de praktijk wel enig zicht op de 
effecten van import en export van energie-intensieve grondstoffen en producten zoals 
elektriciteit, en op de doorwerking in het ETS-systeem. Maar de uitkomsten zijn nooit 
helemaal voorspelbaar, laat bijvoorbeeld de kolendiscussie zien, waarin sluiting van 
Nederlandse kolencentrales uit oogpunt van een pure schoorstenenbenadering sterk 
bijdraagt aan de Nederlandse doelen, terwijl deze maatregel in het licht van importen en 
exporten en de werking van het ETS-systeem minder zinvol is6 
 
Hoewel de precieze uitkomsten van beleidsdiscussies op de korte termijn niet makkelijk 
voorspelbaar zijn, zijn de langetermijntrends en de richting waarin het beleid zich, 
wereldwijd, Europees en Nationaal, zal ontwikkelen wel aan te geven. Die zal in lijn liggen 
met wat in Parijs is afgesproken, om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden 
te houden. Dat impliceert dat er een maximaal aanvaardbare concentratie broeikasgassen 
in de atmosfeer mag zijn, en dat gegeven de huidige concentratie er een limiet is aan wat 
nog aan de atmosfeer kan worden toegevoegd, op straffe van de overschrijding van de 2 
graden-doelstelling. Dit komt neer op verregaande emissiereducties in enkele decennia, 
praktisch wordt 80-95% emissiereductie in 2050 aangehouden.  
 
In deze beleidscontext moet ook de levensmiddelenindustrie zijn weg zien te vinden. 
Weliswaar is de bijdrage van deze industrietak aan de totale industriële emissies niet zo 
groot (zie hoofdstuk 3), maar maatregelen gericht op de industrie in den brede zullen ook 
doorwerken op de levensmiddelenindustrie. En maatregelen gericht op MKB-bedrijven in 
verschillende sectoren (het overgrote deel van de VGI-bedrijven valt onder MKB) zullen ook 
in de levensmiddelenindustrie voelbaar zijn. Het is dus van belang zicht te hebben op hoe 
het Nederlandse energie- en klimaatbeleid zich vormt. Vandaar ook de vraag vanuit de 
FNLI hoe deze branche zich beter tot energie- en klimaatbeleid zou kunnen verhouden, wat 
in dit klimaatplan heeft geresulteerd.  
 
Met de start van de besprekingen over een nieuw Energie- en Klimaatakkoord komt er 
opnieuw dynamiek in het klimaatbeleid. Verschillende 'tafels' worden geacht akkoorden op 
te leveren; voor de levensmiddelenindustrie lijken vooral de tafels Industrie (geleid door 
Manon Jansen) en Landbouw en Landgebruik (geleid door Pieter van Geel) van belang.  
 
Resumerend: Het Kabinet heeft de afspraken gemaakt in Parijs vertaald naar de 
doelstelling om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te 
reduceren. Deze doelstelling wordt in de loop van 2018 nader ingevuld met een nieuw 
Energie- en Klimaatakkoord. De VGI-sector zit als een van de kleinere, qua energiegebruik 
en CO2-emissies, sectoren aan tafel. 
Dit klimaatplan geeft antwoord op die vraag: wat kan de sector doen aan de 
broeikasgassenuitstoot in Nederland om daarmee een bijdrage te leveren aan het 
regeerakkoord gericht op het halen van 'Parijs'?  

                                                
 
 
6 Zie bv De Gemeynt - CEEK-studie (Circulaire Economie, Energie- en Klimaatbeleid), en De Gemeynt - 
Optiedocument Kolencentrales in het Klimaatbeleid 



 

 
 
 
 

9 FNLI Klimaatplan 

 
 

2.3 Klimaatdebat 
 

In het maatschappelijk debat worden de grenzen minder scherp getrokken dan in het 
formele klimaatbeleid (hierboven beschreven) waar de 'schoorstenenbenadering' 
domineert. In het maatschappelijk debat kan alles ter discussie komen. En ook dat kan 
consequenties hebben voor een bedrijf of een sector. Ook de emissies stroomopwaarts 
(primaire productie, ook elders) en stroomafwaarts (transport, verpakkingen, retail, 
consumptie) kunnen ter discussie komen te staan. Verschillende bedrijven proberen die 
ketenemissies in kaart te brengen, deels om vorm te geven aan het idee van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, deels uit oogpunt van (maatschappelijk) 
risicomanagement. Hiervoor geldt 'meten is weten', en inzicht in de eigen keten is voor 
branches en bedrijven een voorwaarde voor een geloofwaardige positionering in het 
maatschappelijk debat. Verder geldt dat door actiever in het maatschappelijk debat deel te 
nemen, ook inzicht in de dynamiek ervan kan ontstaan. Dat kan als 'early warning signal' 
dienen: in welke richting gaat het gesprek, welke lijnen tekenen zich af, en is denkbaar dat 
op zeker moment die lijnen in formele beleidsmaatregelen worden omgezet? Zijn dat dan 
maatregelen waar de sector mee kan leven, zijn ze bedreigend, kunnen ze tot kansen 
worden omgebogen? Dan kan daarop via beleidsbeïnvloeding, zelf of in samenspraak met 
partnerorganisaties, worden ingespeeld.  
 
Waar relevant voor de bredere maatschappelijke license to operate van de sector, of om 
vroegtijdig te signaleren waar het beleid op af kan koersen, zal ook de opstelling van de 
sector in het maatschappelijke debat aan de orde komen, maar beperkt. De nadruk ligt op 
een positionering in de gesprekken over het klimaatbeleid.  
 
 

2.4 Adaptatie 
 
De doelstelling zoals in Parijs is afgesproken luidt dat de temperatuurstijging 'ruim onder 
de 2 graden' moet blijven, en liefst onder 1,5 graad. Wetenschappelijke studies geven een 
overzicht van een scala aan maatregelen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te 
halen inclusief de zogeheten 'negatieve emissies', oftewel netto verwijdering van 
broeikasgassen uit de atmosfeer. Als puur wetenschappelijk wordt gekeken dan zal (in elk 
geval in de Westerse wereld) de emissiereductie eerder 95-100% moeten zijn dan 80-95%. 
De noodzaak van koolstofvastlegging, naast vermindering van de emissies, kan overigens 
voor de landbouw kansen met zich meebrengen. Hierop kan de verwerkende industrie 
inspelen. Coöperaties waarbij de primaire producenten eigenaar zijn van de verwerkende 
industrie, wat in deze sector (b.v. bij de aardappelverwerkende- en de zuivelindustrie) 
nogal eens het geval is, kunnen dat binnen hun eigen organisatie ‘regelen’.  
 
Merk op dat de in Parijs afgesproken doelstelling weliswaar ruim onder de 2 graden is, 
maar de plannen om de doelen te halen die door alle landen voor 'Parijs' zijn ingeleverd en 
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die nu verder worden uitgewerkt tellen niet op tot de beoogde maximaal 2 graden7. De 
consequenties voor landbouw en daarmee ook voor de verwerkende industrie zijn 
navenant: met de toename van de (gemiddelde) temperatuur verandert ook de 
watercyclus sterk, die een belangrijke factor voor teelt is. Extreme weersomstandigheden 
kunnen oogsten in gevaar brengen, en wereldprijzen beïnvloeden. Teeltzones verschuiven, 
en sommige industrieën die producten verwerken die niet over lange afstanden worden 
getransporteerd, denk aan de aardappelverwerkende en zuivelindustrie, zullen hun 
verwerkingscapaciteit ook mede met het oog op de veranderende agronomische 
omstandigheden moeten plannen.  
 
Er is een scala van mogelijkheden voor aanpassingen om deze te realiseren en daarvoor zal 
actieve beleidsbeïnvloeding nodig zijn. Het is voor de FNLI van belang aandacht te 
besteden aan klimaatadaptatie, naast aandacht voor mitigatie waarop in dit plan het accent 
ligt. Een helder zicht op de kansen en bedreigingen die de klimaatverandering voor de 
landbouw en de verwerkende industrie met zich meebrengt geeft extra geloofwaardigheid 
in het maatschappelijke en beleidsdebat: een industrietak die direct de gevolgen van 
klimaatverandering zal ondergaan heeft recht van spreken in de beleidsdiscussies.  
 
Resumerend: Het tempo waarmee het klimaat verandert en in de toekomst zal veranderen, 
de verschuiving van klimaatzones en de toename van extreem weer, is voor de VGI-sector 
een toenemend bedrijfsrisico omdat de aanvoer en leveringszekerheid van de grondstoffen 
minder zeker worden.  
 
 

2.5 Klimaat versus andere trends en uitdagingen 
 

Het klimaatbeleid van de FNLI en haar leden zal vorm moeten krijgen in het licht van het 
klimaatdebat zelf (zie vorige paragrafen), maar uiteraard ook in het licht van andere trends 
en ontwikkelingen die op de sector afkomen. We stippen die aan, om een beeld te krijgen 
van de vraag hoe het klimaatplan zich moet verhouden tot andere issues voor de FNLI en 
haar leden. We noemen de volgende, niet uitputtende, reeks strategische uitdagingen.  
 
1. Consumenten trends en ontwikkelingen.  

Veel bedrijven in de VGI leveren via de retail producten voor de consument. Alhoewel 
consumenten nu nog weinig eisen stellen aan duurzaamheid kan dat in de toekomst 
veranderen. Het lastige met eisen van consumenten is dat deze ook tegenstrijdige 
eisen aan het bedrijfsleven kunnen opleveren. Een voorbeeld daarvan is de vraag naar 
weidemelk, waarbij de koeien in de wei lopen, terwijl het opvangen van de 
methaanemissies van koeien gemakkelijker gaat als de koeien op stal blijven. De 
consumentenvoorkeur, ondersteund door NGO’s, werkt in dit geval in het nadeel van 
emissiereductie.  

 

                                                
 
 
7 Rekensommen van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten zien dat als alle plannen 
uitgevoerd zouden worden de opwarming in 2100 rond de 3 graden zal bedragen. 
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2. Keten.  
De VGI-sector verkoopt een groot deel van haar producten via supermarkten. Deze 
ketens, van primaire productie via de industrie en retail tot consument, sturen 
hoofdzakelijk op prijs en voedselveiligheid, en in veel mindere mate op duurzaamheid. 
In de ketens begint meer aandacht voor duurzaamheid en klimaat te ontstaan, maar 
die aandacht is nog te beperkt en te weinig omgezet in incentives voor elk van de 
schakels in de keten om emissiereducties op een bedrijfseconomisch verantwoorde 
wijze te bevorderen. Beleidsmatig begint naar verwachting meer ruimte voor 
keteninitiatieven te ontstaan. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, heeft 
beleidsregels voor duurzaamheid en samenwerking veranderd, die meer mogelijkheden 
biedt voor samenwerking zonder dat deze onmiddellijk als concurrentieverstorend 
wordt aangemerkt. Deze regels gelden voor een breed scala aan 
duurzaamheidsinitiatieven, ook klimaatemissies kunnen daaronder vallen.  

 
3. Technologieleveranciers.  

Bedrijven vragen en leveranciers van apparatuur leveren apparatuur en technologie die 
bedrijfszeker en betaalbaar is. De technologie die wordt geïnstalleerd is vaak niet de 
meest duurzame technologie. Innovatieve duurzame apparatuur is over het algemeen 
duurder in aanschaf en de betrouwbaarheid op de lange termijn is nog niet bewezen. 
Gevolg is dat de vraag naar en het aanbod van innovatieve technologie die energie-
efficiënter is en daarmee minder CO2 emitteert beperkt is.  

 
4. Duurzame energie.  

De oplossing voor de bedrijven ligt in de combinatie van minder energiegebruik en het 
inkopen van duurzame energie. Dat laatste heeft alleen zin als er voldoende duurzame 
energie wordt opgewekt. In Nederland is dat op dit moment zeker een beperking. Er is 
nu al onvoldoende duurzame elektriciteit om aan de vraag te voldoen. Bedrijven lossen 
dat op door goedkope certificaten van duurzame elektriciteit uit o.a. Noorwegen te 
kopen die in het publieke debat regelmatig als sjoemelstroom8 wordt getypeerd.  
Het kan ook mogelijk zijn op eigen terreinen duurzame energie te ontwikkelen, of 
beschikbare ruimte te verhuren aan projectontwikkelaars (daken voor PV-zonne-
energie, locaties voor windenergie of vergistingsinstallaties). De kans dat de 
laatstgenoemde optie voldoende energie oplevert voor de productiefaciliteit is echter 
klein, wat zeker niet betekent dat het om die reden niet uitgevoerd zou moeten 
worden. Als onderdeel van ‘good housekeeping’ zijn dit type maatregelen zeer 
zichtbaar.  

 
5. Infrastructuur.  

In het geval van grootschalige elektrificatie door de bedrijven zal de infrastructuur naar 
de bedrijven toe moeten worden verzwaard. Een taak die door de netbeheerders (zoals 
Tennet, Alliander, Stedin, e.a.) wordt uitgevoerd. Het verzwaren van de infrastructuur 
vraagt van deze partijen om grote investeringen die over tientallen jaren worden 
afgeschreven. Netbeheerders hebben een langetermijnperspectief en beslissingen over 
de infrastructuur bepalen welke energievoorziening in een bepaalde regio wordt 

                                                
 
 
8 https://wisenederland.nl/groene-stroom/wat-sjoemelstroom 
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aangelegd. En dat bepaalt ook het handelingsperspectief van alle partijen, inclusief 
bedrijven, die hierop worden aangesloten. Als in een gebied bijvoorbeeld een 
restwarmtenet wordt aangelegd ligt het voor de hand dat bedrijven en andere 
gebruikers daarop aansluiten.  
 

6. Landbouw-, voedsel- en eiwittransitie 
Mede naar aanleiding van de klimaatopgave is een bredere discussie over noodzaak en 
wenselijkheid van een transitie van het landbouw-voedselsysteem op gang gekomen. 
Mede, omdat er ook andere drivers zijn, zoals andere impacts op bijvoorbeeld 
biodiversiteit, water, stikstofcyclus en dierenwelzijn, maar het klimaatissue staat 
bovengemiddeld in de belangstelling. De bredere discussie kan, door verandering van 
productie- en consumptiepatronen en/of beleidsinterventies, gevolgen hebben voor de 
VGI-sector.  

 
Het klimaatplan van de FNLI zal moeten inspelen op internationale en nationale ambities in 
het klimaatbeleid, zal rekening moeten houden met andere trends en ontwikkelingen die de 
branches en bedrijven op zich af zien komen, zal rekening moeten houden met de 
strategische uitdagingen en zal rekening moeten houden met de diversiteit van de sector. 
Op de karakteristieken van de sector in relatie tot klimaatbeleid gaat het volgende 
hoofdstuk in.  
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3. Typering sector  
 
3.1 Inleiding 
 

De volgende paragrafen typeren, in grote lijnen, de sector door inzicht te geven in de 
omvang en diversiteit van de sector en de activiteiten van verschillende bedrijven op het 
gebied van klimaat en duurzaamheid.  

 
 
3.2 Diversiteit 

 
Bij het opstellen van een klimaatplan voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI-
sector) genoemd, is het goed om te beseffen dat het om een grote en diverse sector gaat. 
Een paar kenmerken9: 
• De sector omvat rond 5900 bedrijven en biedt werkgelegenheid aan 136.000 mensen.  
• De sector is zeer divers en bevat meer dan 20 branches, waaronder die voor brood, 

vlees, groente en fruit, zuivelproducten, bier, frisdranken en koffie om er een paar te 
noemen. 

• De FNLI heeft veel kleine 
bedrijven als lid. Meer dan 
90% van de VGI-bedrijven 
heeft minder dan 50 
mensen in dienst en 
daarvan is meer dan 50% 
actief in de brood- en 
deegwarenindustrie.   Tabel 1: Omvang bedrijven in de VGI-sector 

• Een klein aantal bedrijven is groot en opereert internationaal. Denk aan Unilever en 
FrieslandCampina. Vijf voedingsmiddelenbedrijven hebben meer dan 1.000 
werknemers in dienst. 

• Groenten, fruit en vlees/vleesproducten zijn de belangrijkste exportproducten. Samen 
met zuivelproducten en eieren hebben deze producten een aandeel van 50 procent 
van de export van de gehele sector. 

• Sommige bedrijven produceren hun grondstoffen grotendeels in Nederland en 
verwerken deze ook in Nederland zoals de zuivel, aardappelverwerkende industrie en 
groente en fruit. Andere sectoren zoals koffie, thee en oliën betrekken een deel van 
hun grondstoffen uit tropische landen. Palmolie is daar een bekend voorbeeld van.  

 
Als door de bril van het klimaatbeleid naar de sector wordt gekeken zijn de ambities, 
aanpakken en issues zeer divers. Deze verschillen tussen de sectoren, maar die verschillen 
ook tussen bedrijven in dezelfde sector.  
 
 

                                                
 
 
9 FNLI monitor levensmiddelenindustrie 2017 

 Medewerkers Aantal 
bedrijven 

Percentage 

Klein Minder dan 50 ≈ 5400 ≈ 93% 

Middel 50-250 ≈ 400 ≈ 7% 

Groot Meer dan 250 ≈ 50 < 1% 
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3.3 Klimaatbeleid VGI-bedrijven 
 

Omdat klimaatbeleid een grote relatie heeft met energieverbruik kunnen de bedrijven in de 
VGI-sector qua klimaatemissies ingedeeld worden in drie categorieën: groot, midden en 
klein. Dit is een praktische indeling die wordt gebruikt om het FNLI-klimaatplan aan te 
laten sluiten bij de gevarieerde achterban. Een andere indeling is die op basis van de meer 
of minder actieve rol op het gebied van klimaatbeleid. Ongeacht hun grootte of emissies 
zijn er koplopers, middenmoters en volgers. Die kunnen in het klimaatplan verschillende 
rollen vervullen.  
 
We typeren de bedrijven qua grootte als volgt: 
• Groot: Dit zijn die bedrijven die verplicht deelnemen aan het ETS omdat zij brandstof 

verbranden in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 
meer dan 20 megawatt (MW). Dat zijn de volgende bedrijven: ADM, Aviko, Bavaria, 
Cargill, DOC kaas, Farm Frites, FrieslandCampina, Grolsch, Heineken, IOI Loders 
Croklaan, JDE, Kaas- en weipoederfabriek A-ware en Fonterra, LambWestonMeijer, 
Mars, McCain, PepsiCo, Promelca Dairy Foods, Suikerunie en Unilever. De directe 
CO2eq-emissies van deze bedrijven waren in 2016 ruim 1,8 Mton10. Daarmee 
emitteren deze twintig bedrijven11 ongeveer 50% van de emissies van alle VGI-
bedrijven. Een aantal grote bedrijven zoals Avebe vallen hier niet onder omdat die in 
de CBS-categorie overig vallen.  

• Middelgrote bedrijven: de bedrijven die qua energieverbruik/emissies en 
werkgelegenheid tussen groot en klein inzitten.  

• Kleine bedrijven, bedrijven met minder dan 50 mensen in dienst en dat is het 
grootste deel van de bedrijven in de VGI-sector.  

 
In algemene zin is aangenomen dat bedrijven met veel mensen in dienst navenant meer 
energie verbruiken en CO2 emitteren.  
 
 

3.4 Broeikasgasemissies VGI-sectoren  
 

In carbon accounting (de broeikasgasboekhouding van bedrijven, op vrijwillige basis) 
worden drie lagen onderscheiden, de scopes, die overeenkomen met de mate van invloed 
die een bedrijf kan uitoefenen: 

 Scope 1: de directe emissies vanuit het bedrijf zelf.  
 Scope 2: indirecte emissies, elektriciteit (die door het bedrijf wordt ingekocht) 
 Scope 3: overige indirecte emissies zoals door transport, de CO2-rugzak van 

ingekochte grondstoffen en halffabricaten, verpakkingen, etc.  
Tegenwoordig wordt ook wel over scope 4 gesproken als het gaat om veranderingen in 
bredere zin, denk aan de eiwittransitie, die gevolgen voor scope 1 t/m 3 kunnen hebben. 
Een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten kan bijvoorbeeld betekenen dat 

                                                
 
 
10 NEA: https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-
ets/documenten/publicatie/2017/05/01/emissiecijfers-2013-2016-stationair 
11 Sommige bedrijven hebben meerdere productielocaties in Nederland 
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per saldo (netto) de broeikasgasemissies dalen, terwijl deze in specifieke ketens of landen 
kunnen stijgen. De huidige wereldwijd gevolgde 'schoorstenen-benadering' voorziet niet in 
discontering van dergelijke effecten.  
Overigens wordt onder 'scope 4' ook nog wel eens zgn. negatieve emissies verstaan, de 
verwijdering van CO2 uit de atmosfeer, volgens tal van wetenschappelijke studies een 
noodzakelijke maatregel om onder de 2 graden opwarming te kunnen blijven.  
 
 

3.4.1 Emissies in Nederland 
 
Eén van de aangrijpingspunten voor het FNLI-klimaatplan zijn de huidige emissies van de 
VGI-sectoren in Nederland, scope 1 en scope 2. Kijkend naar deze emissies maken we 
gebruik van een aantal bronnen, die van RVO, VEMW/McKinsey en van de EU. 

 
CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele 
brandstoffen in alle bedrijven in Nederland. Maar CO2 is niet het enige broeikasgas dat 
vrijkomt. In de keten komt ook methaan (CH4) en lachgas (N2O) vrij. CH4 en N2O hebben 
als belangrijke bronnen veeteelt, kunstmestgebruik, grondbewerking, drooglegging en 
verdroging van veengebieden. Alle broeikasgassen samen worden als CO2eq weergegeven. 
 
In Tabel 212 staan gegevens van RVO over de CO2-emissies van bedrijven in een aantal 
sectoren die meedoen aan de energiebesparingsprogramma’s MEE- en MJA-convenanten13. 
De CO2-emissies van die bedrijven (exclusief elektriciteitsverbruik) tellen op tot ruim 2 
miljoen ton CO2 per jaar. Deze tabel geeft de totalen weer zoals RVO die heeft ontvangen 
van de bedrijven die meedoen aan het MEE en MJA programma.  
 
In de tabel is te zien dat 5 sectoren verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2 emissies 
van de VGI-sector. De grootste emitter is de zuivelindustrie (33%) gevolgd door de 
aardappelverwerkende industrie, margarine/oliën/vetten (MVO), diervoederindustrie en de 
vleesverwerkende industrie.  
 

                                                
 
 
12 Bron RVO 
13 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-
effici%C3%ABntie/over-de-convenanten 

Tabel 2: Sectoren in de VGI en hun energiegebruik en CO2-emissies 
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Daar waar de RVO-rapportage een ‘bottom up’-principe kent vermeldt het VEMW rapport 
(opgesteld door McKinsey in 2017) 3 Mton door procesemissies en 3 Mton door het 
opwekken van elektriciteit. De door VEMW gepubliceerde grootte van de procesemissies 
komen, in ronde getallen, overeen met de totale CO2-emissies van de VGI-industrie in 
Nederland zoals die door de EU worden gerapporteerd, ruim 3,5 Mton per jaar14.  
 
De gegevens van RVO zijn beduidend lager dan de twee andere bronnen. De verklaring is 
dat RVO de rapportages baseert op de opgave van individuele bedrijven waarbij sommige 
sectoren niet meedoen met de convenanten (bijvoorbeeld de bakkerijen) en in een sector 
die wel meedoet doen niet altijd alle bedrijven mee. Tabel 2 geeft ongeveer 60% van de 
emissies in een aantal branches weer. Bij lineaire extrapolatie komt dat uit op 3,3 Mton en 
dat komt qua ordegrootte overeen met de emissies vermeld in het VEMW-rapport en zoals 
door de EU worden gehanteerd. De exacte samenstelling van deze gegevens is niet 
onderzocht en de totalen zijn dan ook bij benadering vastgesteld om een ordegrootte te 
krijgen.  
 
De industrie in Nederland stoot 46 Mton broeikasgassen uit15. De totale CO2-uitstoot van de 
bedrijven in de VGI-sector, rond de 3,5 Mton, levert daaraan een beperkte bijdrage, minder 
dan 8%.  
 
 

3.4.2 Emissies in de keten 
 
De CO2-eq-uitstoot in andere schakels van de productieketen (scope 3) is niet in Tabel 2 
opgenomen, maar deze kan stroomopwaarts (bij primaire productie en toelevering) en 
stroomafwaarts (transport, verpakkingen, retail, consumptie, afval) substantieel zijn.  
 
Een EU-rapport over het energieverbruik bij het produceren en verwerken van voedsel16 
geeft de volgende informatie. 27% van het finale energieverbruik in de EU is t.b.v. voedsel, 
waarvan 33% t.b.v. productie, 28% t.b.v. verwerking en 39% t.b.v. logistiek, verpakking, 
gebruik en end of life. Twee voorbeelden: De CO2-eq

17-uitstoot van kaas geproduceerd door 
CONO wordt voor ongeveer 60-70% veroorzaakt bij de veehouderij en voor 30-40% bij de 
verwerking. De CO2-uitstoot van voorgebakken friet (aldus LambWestonMeijer) wordt voor 
ongeveer 50% veroorzaakt tijdens de productie van aardappelen en plantaardige olie.  
 
Een rapport opgesteld door Oxfam Novib18 laat zien dat 25-27% van de broeikasgassen 
wereldwijd worden uitgestoten door het voedselsysteem (productie, transport en 

                                                
 
 
14 EU NIR gegevens 2017 
15 CBS 
16 EU rapport: Energy use in the EU food sector. State of play and opportunities for improvement (2015) 
17 CO2-eq is de uitstoot van alle broeikasgassen waaronder ook methaan en lachgas uitgedrukt in mate van 
broeikasgaswerking van CO2, eq. is equivalenten.  
18 Oxfam-Novib: Feeding Climate Change, what the Paris Agreement means for food and beverage companies 
(2016) 
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verwerking). Deze emissies worden voor 70-75% veroorzaakt bij de productie en voor 23-
25% bij de verwerking. Zie Figuur 1.  

 
In het maatschappelijke debat kunnen bedrijven en sectoren op hun visie op de keten 
worden aangesproken. Om die reden wordt in dit plan uit oogpunt van risicomanagement 
en maatschappelijke license to operate wel 'door de oogharen' naar scope 3 gekeken, maar 
ligt het accent sterk op scope 1 en 2. Scope 3 raakt meer aan het werkgebied 'efficiënte 
ketens' van de FNLI. 
 
 
 

 
  

Figuur 1: klimaatemissies gehele voedselsysteem 
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4. Klimaatplan  
 
4.1 Ambitieniveau 
 

Het ambitieniveau van de sector is om de uitstoot van broeikasgassen bij de verwerking in 
Nederland in 2030 met 49% te verminderen, op weg naar een reductie met 80%-95% in 
2050. Deze ambitie richt zich op de reductie van de broeikasgassenuitstoot van de VGI-
bedrijven in Nederland en is in lijn met het regeringsbeleid.  
 
Een aanvullend ambitieniveau, dat niet als uitgangspunt voor dit klimaatplan is genomen, 
maar wel goed is om in het achterhoofd te houden, is het streven om de 
levensmiddelenketen in Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken (FNLI concept 
klimaatplan, juli 2017). Dit streven leunt niet zozeer op overheidsbeleid als wel op eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk verantwoord ondernemen, wetende dat in 
de maatschappelijke discussie bedrijven in toenemende mate ook op de effecten in 'hun' 
ketens worden aangesproken.  
Klimaatneutrale levensmiddelenketens vergt ook inzet op scope 3. Zo'n benadering kan in 
beginsel tot andere maatregelen en accenten leiden dan die voortvloeien uit een strategie 
die het formele overheidsbeleid ('schoorstenen') voortvloeit. Het langetermijnstreven kan 
zo gebruikt worden als toets voor kortetermijnmaatregelen die uit aandacht voor scope 1 
en 2 voortkomen.  

 
Randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambities zijn: 

 Maatregelen gericht op de relatief korte termijn (2030) en op de direct beïnvloedbare 
emissies mogen de lange termijn ambities, inclusief indirecte emissies, niet in de weg 
staan. Waar dat wel dreigt te gebeuren is een nadere afweging aan de orde.  

 Maatregelen gericht op broeikasgasemissies mogen andere duurzaamheidsambities 
van de sector in lijn met eerdere en andere duurzaamheidsdoelen die de sector zich 
heeft gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en 
bestrijdingsmiddelengebruik, maar ook andere maatschappelijke doelen zoals 
arbeidsomstandigheden niet in de weg staan. Waar dat wel dreigt te gebeuren is een 
nadere afweging aan de orde.   

 
 
4.2 Uitgangspunten klimaatplan 

 
Kijkend naar het ambitieniveau en op basis van de kenmerken van de VGI-sector en de 
strategische uitdagingen zijn de onderstaande uitgangpunten gebruikt bij het opstellen van 
het klimaatplan: 
 
1. Vertrekpunt is de ambitie om in 2030 49% emissiereductie te bereiken ten opzichte 

van het emissieniveau van 1990. In het Klimaat- en Energieakkoord dat in de maak is 
zullen deze doelen worden verbijzonderd voor de transitiepaden Industrie, Mobiliteit, 
Gebouwde Omgeving, Elektriciteitsopwekking, Landbouw en Natuur. FNLI sluit aan bij 
die ambitieniveaus.  
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2. Wat betreft het langetermijn-streven - klimaatneutrale ketens - gaat het vooral om 
verkennen, leren en ontwikkelen. Koploperbedrijven bekijken hoe ze wat CO2-
emissiereductie betreft vorm kunnen geven aan het idee van keten-
verantwoordelijkheid (scope 3). De lessen die daaruit worden geleerd kunnen later 
door de FNLI worden benut om te bezien of en hoe in een volgende versie van het 
klimaatplan een bredere scope kan worden nagestreefd. Mogelijk is een combinatie te 
maken met de FNLI Werkgebied Efficiënte Ketens, waar klimaat een plek in zou kunnen 
krijgen.  

 
3. De focus van het voorliggende klimaatplan is de korte en middellange termijn, en 

omvat een serie samenhangende acties waarmee de FNLI haar leden richting geeft en 
ondersteunt om emissies die beïnvloedbaar zijn (scope 1 en scope 2) te treffen. Het 
soort maatregelen, de uitvoering en de planning van de klimaatplannen zal per bedrijf 
en per branche verschillend zijn omdat de sector zo divers is. De FNLI richt zich op die 
onderwerpen die bedrijven en branches niet of minder goed zelfstandig kunnen 
uitvoeren.  

 
4. De emissies die vrijkomen bij het maken van verpakkingen, bij transport en bij de 

productie van grondstoffen in Nederland vallen niet onder dit klimaatplan. Emissies in 
Nederland die bijvoorbeeld ontstaan in de zuivelketen of bij de productie van 
aardappelen vallen onder hetzelfde schoorstenenbeleid, maar liggen bij die sectoren. 
Hetzelfde geldt voor emissies ten gevolge van verpakkingen en transport.  

 
5. Het klimaatplan omvat geen maatregelen gericht op emissies die buiten Nederland 

ontstaan, bijvoorbeeld bij de productie en bij het transport van de grondstoffen, maar 
wordt wel vormgegeven met open oog voor effecten stroomopwaarts en 
stroomafwaarts. Voorbeelden zijn de productie van palmolie en cacao, deze vallen 
onder de jurisdictie van de landen die allemaal ook het klimaatakkoord van Parijs 
(2015) hebben ondertekend en daarmee 'hun schoorstenen' moeten aanpakken. 

 
6. Daar waar bedrijven nu veelal de focus hebben op het verminderen van energie en het 

verminderen van de emissies per eenheid product, richt het klimaatplan zich, in lijn 
met het klimaatakkoord van Parijs, op de absolute reductie van CO2-uitstoot.  

 
 

4.3 Uitwerking klimaatplan  
 

4.3.1 De 5 I’s 
 

Gezien de omvang en de grote verscheidenheid van de VGI-sector is het goed om keuzes 
te maken op welke gebieden de FNLI haar bijdrage wil leveren. Daarbij stellen we voor om 
de volgende criteria te gebruiken. FNLI richt zich primair op maatregelen die: 

1. Substantiële CO2-eq-emissiereductie opleveren. 
2. Beter op sectorniveau uitgevoerd kunnen worden dan op individueel bedrijfs- of op 

brancheniveau. 
3. Van toepassing zijn op meerdere sectoren. 
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Zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven krijgt het klimaatbeleid andere accenten voor grote, 
voor middelgrootte en voor kleine bedrijven, en daarbinnen weer voor koplopende 
bedrijven, het peloton en de volgers. De FNLI heeft hiermee in theorie negen verschillende 
doelgroepen. Het voorstel is dat de FNLI zich richt op bedrijven die in dezelfde cel, 
bijvoorbeeld groot en peloton of klein en volger zitten. De FNLI gaat een vijftal 
verschillende soorten acties opzetten en uitvoeren, de 5 I’s: Initiëren, Informeren, 
Inkopen, Innoveren en Instrumenteren. 
 

4.3.2 Initiëren 
 

Doelgroep zijn de koplopende bedrijven uit de drie categorieën (groot, middel en klein) die 
binnen hun bedrijf al de nodige stappen hebben gezet op het gebied van het klimaatbeleid. 
Een aantal van die bedrijven heeft aangegeven dat zij de klimaatimpact in de keten willen 
reduceren en daartoe willen samenwerken met bedrijven in de keten die 1) grondstoffen en 
hulpstoffen (b.v. verpakkingen) produceren en/of leveren en/of 2) hun producten afnemen.  

 
 Voorstel 

De FNLI initieert een programma waarin de ketenpartners (supermarkten, 
transporteurs, producenten en leveranciers van grond- en hulpstoffen) met elkaar om 
tafel zitten en gezamenlijk werken aan verdergaande CO2-reductie met als lange 
termijn doel een klimaatneutrale voedselketen. FNLI onderzoekt samen met deze 
bedrijven welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de keten klimaatneutraal te 
maken. Dat kunnen technische oplossingen zijn, dat kan in andere vormen van 
energieopwekking liggen, het kunnen andere verpakkingen zijn, andere transport- en 
opslagmethoden, aanpassing van wet- en regelgeving, andere financieringsvormen, 
ontwikkeling van innovaties inclusief implementatie, en risicospreiding en mitigatie. 
FNLI start met een of twee ketens om hiermee ervaring op te doen.  

 
4.3.3 Informeren 

 
Doelgroep zijn bedrijven in het peloton en de volgers die in beperkte mate bezig zijn met 
klimaatbeleid. Veel bedrijven hebben het onderwerp wel op de agenda staan, maar het 
heeft, om allerlei redenen, geen hoge prioriteit. Een ander aspect van deze categorie is te 
zorgen dat FNLI goed geïnformeerd is over het debat over en de plannen voor 
klimaatbeleid.   

 
 Voorstel 

De FNLI informeert branches en bedrijven over nut en noodzaak van het klimaatplan 
(peloton en volgers) en zorgt voor informatie-uitwisseling tussen bedrijven en 
sectoren (koplopers, peloton en volgers). Dat kan in de vorm van 
koplopersbijeenkomsten waarbij branches en bedrijven best practices uitwisselen, in 
de vorm van bijeenkomsten voor bedrijven in het peloton en voor bedrijven die 
volgers zijn. De FNLI informeert op een inspirerende wijze het peloton en de volgers 
door gebruik te maken van de ervaringen van de koplopers. Naast aandacht voor de 
noodzaak en voor kansen is het ook belangrijk om informatie te geven over de 
bedrijfsrisico’s die samenhangen met de klimaatverandering.  

 



 

 
 
 
 

21 FNLI Klimaatplan 

4.3.4 Inkopen en samenwerken met derde partijen 
 
De CO2-uitstoot van de VGI-sector is in hoge mate afhankelijk van de carbon footprint van 
de energiebronnen en -dragers die de bedrijven gebruiken. Deze worden vrijwel zonder 
uitzondering door derden, energiebedrijven, geleverd. Gezien het palet aan opties dat ter 
beschikking staat om de CO2-uitstoot te verminderen (paragraaf 5.2) zullen de toekomstige 
CO2-armere energiebronnen en -dragers ook grotendeels door derden worden geleverd en 
door de bedrijven worden ingekocht.  

 
 Voorstel 

1. Verken de mogelijke samenwerking met projectontwikkelaars en aanbieders van 
CO2-arme energieopties, zoals hernieuwbare gassen, groene stroom en 
aardwarmte. Verbind dit mogelijke aanbod met de energievragen van de VGI-
industrie.  

2. Onderzoek de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop van CO2-arme 
energieopties tegen concurrerende voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm 
van een zgn. procurement programma gericht op het samen inkopen van CO2-
arme energieopties tegen vooraf vastgelegde voorwaarden/specificaties.  

 
4.3.5 Innoveren 

 
Het verminderen van energiegebruik én het gebruiken van duurzame energie vraagt 
andere technologieën (zie hoofdstuk 5). De VGI-industrie is zelf niet of nauwelijks 
ontwikkelaar van deze nieuwe technologieën, dat zijn vooral bedrijven als machinebouwers 
maar ook energiebedrijven die aan de VGI-industrie toeleverend zijn. Samenwerking met 
de toeleveranciers kan innovaties opleveren die CO2 helpen reduceren. Een handig 
instrument zijn routekaarten die inzichtelijk maken welke technologie wanneer beschikbaar 
komt én laten zien welke technologieën nog ontwikkeld moeten worden. Met routekaarten 
kunnen op sectorniveau innovaties worden aangestuurd en het geeft bedrijven inzicht in en 
concrete handvatten voor de innovaties. In de routekaarten wordt ook aangegeven wat de 
belemmeringen zijn en wat de oplossingen zijn. De routekaarten kunnen ook worden 
gebruikt als onderlegger voor de gesprekken met de overheid om inzichtelijk te maken wat 
de sector zelf kan en wil gaan doen, wat zij investeren en wat de sector van de overheid 
nodig heeft om haar doelen te bereiken.  

 
 Voorstel  

FNLI laat routekaarten opstellen voor die processen die in meerdere branches binnen 
de FNLI worden gebruikt, een aantal belangrijke zijn verhitten, koelen, scheiden, 
verdampen, pasteuriseren, om vervolgens samen met technologieleveranciers en -
ontwikkelaars de ontwikkeling van CO2-arme technologie te versnellen. Versnelling 
van de leercurve met als doel de apparatuur goedkoper en betrouwbaarder te maken 
zijn daarbij cruciaal. Het advies is om deze trajecten met een beperkt aantal grotere 
bedrijven in gang te zetten. Met VNCI, VEMW en andere koepelorganisaties kan 
contact worden gezocht om ervaringen uit te wisselen en om na te gaan welke studies 
en routekaarten, die voor andere branches zijn opgesteld, ook bruikbaar zijn voor de 
VGI-sector. Belangrijke partners bij het innoveren zijn technologieleveranciers, TKI 
Agri & Food en ISPT.   
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Gezien de algemene verwachting dat CO2-emissies in de komende decennia duurder gaan 
worden of dat er wettelijke limieten komen voor de uitstoot van broeikasgassen is het voor 
de sector belangrijk te weten welke maatregelen op welk moment in de toekomst 
kosteneffectief zijn of worden. Dit soort overzichten worden weergegeven in de 
zogenaamde kostencurves (figuur 2) die de kosten laten zien van verschillende 
maatregelen, waarbij van links naar rechts de kosten voor maatregelen oplopen en laten 
tevens zien hoeveel CO2 met welke optie kan worden vermeden.  

 
 

 

 
 Voorstel 

Het advies is om naast routekaarten ook kostencurves te maken als richtsnoer om te 
bepalen welke maatregelen impact hebben en wat daarvan de kosten zijn.  
 

Figuur 2: kostencurve. Bron IBO rapport (2016) 
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Eén van de maatregelen die wereldwijd of tenminste in Europees verband ingevoerd zou 
moeten worden is CO2-beprijzing. Vele mondiaal opererende bedrijven pleiten daarvoor, 
maar weten ook dat de kans dat dit wereldwijd wordt geïmplementeerd klein is. 
Vooruitlopend daarop hanteren sommige bedrijven een ‘schaduwprijs-boekhouding’ waarin 
zij, met een hogere CO2-prijs dan het ETS (€30 à €50 per ton CO2), hun investeringen 
doorrekenen. Niet om nu investeringen wel of niet te doen, maar wel om te bepalen welke 
maatregelen in de komende jaren nodig zijn om de bedrijfsvoering ook bij een hogere CO2 
prijs te laten renderen. FNLI zou bij het ontwikkelen van tools en het implementeren 
hiervan een rol kunnen spelen.  
 
Elektrificatie is een belangrijke manier om processen klimaatneutraal te maken. Aangezien 
niet alleen de industrie maar ook mobiliteit en de gebouwde omgeving via deze route 
klimaatneutraal willen worden is een belangrijke voorwaarde de beschikbaarheid van 
voldoende duurzame elektriciteit. De beschikbaarheid van duurzame bronnen (elektriciteit, 
gas en warmte) is een belangrijke voorwaarde of bepaalde routes kansrijk zijn of niet. Een 
ander aandachtspunt zijn de hogere kosten voor elektriciteit i.v.m. gas. Zonder gericht 
overheidsbeleid, bijvoorbeeld een hogere CO2-prijs, zal dat niet op korte termijn leiden tot 
een concurrerende prijs voor duurzame elektriciteit.  

 
 Voorstel 

FNLI rekent samen met een aantal bedrijven investeringen door met behulp van  zo’n 
schaduwprijs-boekhouding om vervolgens deze methodiek breed te introduceren in de 
sector en om het denken over hogere CO2-prijzen te stimuleren.  

 
 

4.3.6 Instrumenteren 
 
Op dit moment zijn er weinig drivers die bedrijven stimuleren om hun klimaatambities uit 
te voeren. Voorbeelden van dit soort instrumenten zijn een CO2-prijs, wetgeving of een 
onrendabele top-vergoeding. Deze instrumenten hebben allemaal als doel de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe technologie of nieuwe processen die CO2-emissies reduceren te 
versnellen. Maar deze instrumenten functioneren onvoldoende of ontbreken.   

 
Instrumenten kunnen grofweg ingedeeld worden in push- en pull-instrumenten.  
Pull-instrumenten zijn instrumenten waarvan het doel is om de gewenste ontwikkelingen, 
minder CO2-uitstoot, de markt in te trekken. Dit type instrumenten is vaak breed 
toepasbaar en gelden voor alle bedrijven (generiek). Voorbeeld van een pull-instrument is 
het ETS voor de grote energiegebruikers. Door het beprijzen van CO2-emissies in 
combinatie met het maximeren en langzaam maar zeker verlagen van het plafond voor de 
CO2-uitstoot in de EU zou dit systeem investeringen in CO2-reducerende maatregelen 
moeten stimuleren.  
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De grote barrière is het 
ontbreken van incentives die 
bedrijven ertoe bewegen 
daadwerkelijk in innovatieve 
CO2-arme technologie te 
investeren. Voor bedrijven 
die onder het ETS vallen is de 
prijs van emissies te laag 
(rond 10 €/ton) om 
investeringen in forse 
reducties te rechtvaardigen. 
Bedrijven buiten het ETS 
kennen überhaupt geen CO2-
prijs. Er zijn subsidies (de 
zogeheten SDE-regeling, 
Subsidieregeling Duurzame 
Energie) die de productie van 
hernieuwbare energie 
stimuleert door de 
onrendabele top te financieren. Het is geen directe incentive voor CO2-reductie maar 
stimuleert hernieuwbare energie ter vervanging van fossiele energie. Een gerichte prikkel 
voor investeringen die de uitstoot van CO2 bespaart ontbreekt, al is het voornemen wel 
zo'n regeling te maken (Energierapport 2016). Dat zou bijvoorbeeld een SDE-achtige 
regeling kunnen zijn die CO2-reductie subsidieert, ongeacht de wijze waarop deze reductie 
tot stand komt (via besparing, hernieuwbare energie, CO2-afvang en -opslag, 
procesvernieuwing of dergelijke). Dat zal geen regeling specifiek voor de VGI-industrie zijn, 
maar mogelijk wel een regeling waar ook de opties voor de VGI in kunnen meedingen bij 
concurrerend lage kosten per ton vermeden CO2.  
Een ander voorbeeld van een pull-instrument is de SDE+ regeling die de onrendabele top 
van duurzame energieopwekking financiert waardoor de business case voor deze 
investeringen wel haalbaar wordt. Dit is een generiek instrument waarover bijvoorbeeld de 
VEMW, voor de energie-intensieve industrie, VNCI, voor de chemie en VNO/NCW, voor het 
bedrijfsleven in het algemeen, overleg met de overheid over dit soort instrumenten maar 
dan voor CO2-reductie. 

 
Push-instrumenten zijn die instrumenten die gewenste specifieke ontwikkelingen 
afdwingen. Voorbeelden zijn wet- en regelgeving zoals de verplichting om te investeren in 
energie-efficiency die zich binnen vijf jaar terugverdient, normstelling waarbij bepaalde 
apparatuur die meer dan x verbruikt niet meer mag worden toegepast. Onderdeel van de 
push-instrumenten is handhaving zoals b.v. door de wet milieubeheer. 
Andere push-instrumenten zijn de stimuleringsmaatregelen voor R&D en subsidies voor 
onderzoek, voor pilot-projecten en voor demo’s.  

 
 Voorstel  

1. De FNLI houdt goed in de gaten wat er speelt op het gebied van de generieke 
pull-instrumenten en onderhoudt contact met VEMW, VNCI en VNO/NCW om te 
zorgen dat maatregelen geen specifiek nadeel, zoals carbon leakage of 

Figuur 3: Emissiehandel (bron NEA) 
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concurrentievermindering, voor de sector opleveren. De VGI-sector is qua CO2-
uitstoot te klein om in deze agendabepalend te zijn.  

 
2. De FNLI identificeert samen met haar koplopende leden en branches welke 

instrumenten nodig zijn om de klimaatplannen uit te voeren. Vervolgens overlegt 
FNLI met de overheid hoe er voldoende speelruimte kan worden gecreëerd door 
het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving en welke financiële 
prikkels nodig zijn om duurzame technologie te implementeren. Omdat innovaties 
risicovol en duurder zijn zou een garantiefonds waaruit de risico’s (deels) worden 
afgedekt uitkomst bieden. Hierbij kan worden samengewerkt met andere 
brancheorganisaties en/of de overkoepelende organisatie VNO-NCW.  

 
3. Er zijn meerdere methoden beschikbaar om klimaatneutraliteit te meten. Het 

voorstel is dat de FNLI, op basis van de ervaringen van de koplopers, tools en 
instrumenten beschikbaar stelt aan bedrijven om hun CO2-uitstoot op een 
eenvoudige en eenduidige wijze te meten. Het voordeel van eenduidige tools is 
dat de bedrijven hun resultaten eenvoudig met andere bedrijven kunnen 
vergelijken én de FNLI kan eenvoudig een totaal rapportage maken voor de 
sector.  

 
4. Aangezien RVO een monitoringsysteem heeft voor alle bedrijven die meedoen 

met MJA en MEE zou dat een goede basis kunnen zijn voor een 
monitoringsysteem voor de gehele sector. Dan moet dat systeem geschikt worden 
gemaakt voor 1) alle branches en 2) voor alle bedrijven in de verschillende 
branches.  

 
5. Qua push-instrumenten zien we een bredere en meer initiërende rol voor de FNLI 

zeker wat betreft innovaties omdat die minder generiek en meer sectorspecifiek 
zijn. Zo is het middelhoge temperatuurniveaus (tot zo’n 180°C) kenmerkend voor 
een aantal VGI-sectoren. Het voorstel is dat de FNLI innovatietrajecten, pilots, 
demo’s en implementatie initieert en zoekt naar instrumenten die aansluiten bij 
het specifieke karakter van de VGI-sector.  

 
6. In aansluiting op het voorstel dat de FNLI innovatieprogramma’s initieert is het 

verstandig om na te denken over de financiering. Cofinanciering hiervoor zou de 
sector kunnen leveren als alle leden per ton CO2 € 0,10 als (interne) 
bestemmingsheffing in een FNLI-innovatiefonds storten. Uitgaande van 3,8 Mton 
CO2 per jaar levert zo’n heffing € 380K per jaar op voor de FNLI die als private 
cofinanciering kan worden ingezet voor het ontwikkelen en implementeren van 
CO2-innovaties voor de sector.  
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Tabel 2: Rollen voor FNLI vis-à-vis leden 

 Koplopers  Peloton  Volgers  

Initiëren  Ketensamenwerking opzetten.   
Informeren  Koplopersnetwerk voor best 

practices  
Kennisoverdracht van 
koplopers naar peloton 
organiseren 

Informeren over nut en 
noodzaak klimaatbeleid  
Inspirerende 
voorbeelden van 
koplopers  

Innoveren  Met leveranciers  
Routekaarten i.s.m. 
koplopers, TKI A&F en ISPT 

Peiling behoeften en 
deelname-bereidheid 

 

Inkopen en 
samenwerken 
met derde 
partijen 

 Verken mogelijke 
samenwerking met 
aanbieders van CO2-arme 
energieopties, organiseer 
inkoopbereidheid 

 

Instrumenteren  Overleg met overheid over 
instrumenten (subsidies à la 
SDE, fiscaliteit, garantiefonds) 
voor risicovolle innovatieve 
technologie. In samenwerking 
met andere branches en VNO-
NCW. 
En aan overheid aangeven 
welke instrumenten nodig zijn 
om tot nul-emissies te komen 
in 2050 

Tools leveren om op een 
eenduidige wijze CO2-
emissies te monitoren 
Tools om met een CO2 
schaduwprijs te rekenen 
 

Breder toepasbaar 
maken van 
goedwerkende tools 

 
In Tabel 2: Rollen voor FNLI vis-à-vis leden is uitgewerkt hoe de FNLI samen met de 
koplopers gaat optrekken om hen te ondersteunen om hun klimaatplan op te stellen en 
uit te voeren.  

 
 
4.4 Organisatie 
 

Het uitvoeren van het klimaatplan gaat jaren duren, en daarvoor is capaciteit nodig, zowel 
bij de bedrijven als bij de FNLI. Het is goed om uit te werken hoeveel capaciteit hiervoor 
nodig is en om samen met de leden te verkennen hoe de FNLI in deze kan samenwerken 
met haar leden (branches en bedrijven) om de continuïteit van de uitvoering van het 
klimaatplan te waarborgen. 
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5. Opties en innovaties  
 
5.1 Focus 
 

Voor het FNLI-klimaatplan is het van belang inzicht te hebben in de opties die ter 
beschikking staan om de emissies van broeikasgassen te verminderen. Zoals gezegd kijken 
we hierbij primair naar de beïnvloedbare uitstoot, oftewel scope 1 en scope 2 (zie 
hoofdstuk 2), we stippen (opties voor) ketenemissies (scope 3) kort aan.  
 
 

5.2 Opties voor de levensmiddelenindustrie 
 

Aangezien het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie de belangrijkste bron is 
van broeikasgasemissies bij het produceren van voedsel en dranken, is het goed om stil te 
staan bij de verschillende processen.  

 
Het energiegebruik in de levensmiddelenindustrie concentreert zich rond een aantal 
kernprocessen in de fabriek: koelen, vriezen, drogen, verwarmen en mechanische 
processen. Als wordt ingezoomd op deze processen en we delen die in naar energiebron, 
dan zien we dat elektriciteit vooral wordt gebruikt voor koelen, vriezen en mechanische 
processen. Voor drogen en verwarmen wordt hoofdzakelijk aardgas gebruikt. Een 
combinatie van die twee zoals elektriciteit (kracht) en warmte wordt opgewekt in wkk’s die 
aardgas (soms ook een (bio)brandstof) omzetten in elektriciteit en warmte.  

 
Het verduurzamen van deze kernprocessen kan op een aantal manieren.  
 
1. Verminderen van de energievraag.  

De energievraag van een productielocatie is nauw gerelateerd aan de primaire 
processen. Verbeteringen zijn soms nog mogelijk via wat wel good housekeeping heet, 
en als vervangings- of uitbreidingsinvesteringen plaatsvinden. Of er nog good 
housekeeping-maatregelen zijn verschilt per bedrijf, het gaat veelal om maatwerk. 
Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven is er wellicht nog potentieel te benutten door actief 
kennisuitwisseling te bevorderen en best practices te inventariseren (per branche of per 
categorie processen) en kennisverspreiding/leren bevorderen. Een benaderingswijze à 
la Deltalinqs Energy Forum (Deltalinqs is de bedrijvenorganisatie in het Rotterdamse 
havengebied) kan bijvoorbeeld ter inspiratie dienen.   
 

2. Duurzame elektriciteit.  
Elektrisch aangedreven processen kunnen relatief eenvoudig verduurzaamd worden 
door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat is voor bedrijven 
een aantrekkelijke optie omdat het niet direct ingrijpt op hun proces. Bedrijven zijn 
daarmee wel afhankelijk van het aanbod van duurzaam opgewekte energie. Bedrijven 
kunnen eenvoudig en vrij goedkoop hun elektriciteit ‘vergroenen’ door certificaten 
(GVO’s; garantie van oorsprong) te kopen. Nadeel daarvan is dat er regelmatig 
discussie is over mogelijke dubbeltellingen, met name als de certificaten uit Noorwegen 
komen. Dit land telt de duurzame elektriciteit mee in het aandeel duurzaam opgewekte 
energie en verkoopt gelijktijdig de GVO’s aan het buitenland.  
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Het is ook mogelijk een-op-een-contracten met een energiebedrijf aan te gaan 
(voorbeeld is NS met Eneco/Hollandse Wind), en ook gezamenlijke inkoop van groene 
stroom is een mogelijkheid.  

 
3. Duurzaam gas/duurzame warmte. 

Processen die gas als energiedrager hebben een aantal mogelijke routes om te 
verduurzamen: 

 
a) overstappen op biogas/groen gas/hernieuwbaar gas.  

Biogas is het 'ruwe' product na vergisting, groen gas ontstaat na opwerking tot 
aardgaskwaliteit. Hernieuwbaar gas is de verzamelterm voor alle (netto) CO2-vrije 
gassoorten, kan ook waterstof (uit hernieuwbare elektriciteit geproduceerd, Power 
to Gas), of synthesegas dat bij vergassing ontstaat omvatten. Nadeel is dat 
biogas/groen gas maar in beperkte mate beschikbaar is, en het is de vraag of het 
maatschappelijk gezien de beste oplossing is om het als energiebron te gebruiken 
in de industrie wetende dat het beter als koolstofarme feedstock kan worden 
gebruikt. Er is een aantal aardappelverwerkende industrieën, zoals 
LambWestonMeijer, die biogas maken op basis van hun reststromen die zij 
vervolgens gebruiken in hun wkk-installatie om elektriciteit en proceswarmte te 
produceren. 
 

b) Restwarmte.  
Voor de lagetemperatuur-warmtevraag kan restwarmte worden gebruikt. Nadeel is 
dat een bedrijf hiermee afhankelijk wordt van een reststroom van derden, terwijl 
veel bedrijven liefst de energievoorziening onder eigen controle hebben. Voorts 
moet een infrastructuur worden aangelegd om de restwarmte van leverancier naar 
de klanten te transporteren. Realisatie van collectieve warmtesystemen in 
industriële clusters zoals Europoort/Botlek/Rotterdam blijkt doorgaans niet 
eenvoudig. Een gezamenlijk nutsbedrijf dat utilities waaronder de 
energievoorziening op een industrieterrein regelt, USG19 op Chemelot Geleen is een 
bekend voorbeeld, kan een oplossing zijn.  
 

c) Aardwarmte (geothermie). 
Geothermie als energiebron in combinatie met warmtepompen is een technologie 
die beschikbaar is voor het produceren van lagedruk stoom. Nadeel is dat 
geothermie grote investeringen vraagt die risicovol zijn en dat warmtepompen met 
een grote capaciteit nog niet breed zijn toegepast. De verwachting is wel dat 
geothermie, waaronder ultradiepe geothermie die warmte tot ca 200°C kan 
leveren, nog maar aan het begin van de ontwikkeling staat.  
 

d) Elektrificatie. Power to heat.  
Verschillende processen die nu nog gasgestookt zijn kunnen elektrisch worden. 
Voor lagetemperatuur-processen (tot ongeveer 85°C) is apparatuur, vaak 
warmtepompen, beschikbaar. Voor een hogere warmtevraag en voor grotere 

                                                
 
 
19 https://www.usg.company/  
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vermogens wordt de technologie ontwikkeld, maar deze is nog niet beschikbaar. 
Elektrificatie vraagt niet alleen om andere apparatuur en soms om andere 
bedrijfsprocessen maar vraagt ook een groter aanbod van duurzame opgewekte 
elektriciteit (vaak wind en zon). Naast grootschalige opwekking zoals windparken 
vraagt elektrificatie ook om verzwaring van het elektriciteitsnet om de duurzame 
elektriciteit naar de bedrijven te transporteren. In verband met het discontinue 
karakter van duurzame bronnen moet of de energievraag van de fabriek 
‘meebewegen’, in het Engels wordt dat demand side management genoemd, of er 
moet een back up zijn, vaak in de vorm van fossiel aangedreven technologie.  
 

Deze inventarisatie sluit aan bij het VEMW-rapport20 waarin de volgende opties worden 
genoemd: duurzame elektriciteit en energie-efficiency, warmtepompen en restwarmte 
voor de lage-temperatuurvraag en mechanische damprecompressie en elektrische 
boilers voor de processen die middelhoge temperatuur vragen.  

 
4. Verminderen van de energievraag: radicale innovaties.  

Hierbij worden andere processen gezocht die sowieso minder energie gebruiken en die 
duurzame energie kunnen gebruiken. Analyses laten zien dat waar nu vaak lagedruk 
stoom (onder de 100°C wordt gebruikt) het mogelijk is om het zonder stoom te doen. 
Een ingrijpender optie is om het productieproces of delen daarvan te herontwerpen om 
die geschikt te maken voor elektriciteit of omdat het fundamenteel andere 
procestechnologie is. Denk aan scheidingtechnologie met behulp van membranen in 
plaats van uitdampen. Dat vraagt vaak om het bouwen van deels nieuwe 
productielijnen. 

 
5. CCS. 

Voor de volledigheid noemen we nog CO2-afvang en -opslag, in de wandelgangen vaak 
CCS genoemd (Carbon Capture and Storage). De Routekaart hiervoor is gereed21. Uit 
die analyse blijkt dat CCS vooral voor de industrie van groot belang is, en mogelijk een 
vlucht zal nemen als de juiste stimuleringsmaatregelen worden getroffen. CCS zal met 
name bij specifieke chemische processen kansrijk zijn, waarbij de CO2 in 
geconcentreerde vorm vrijkomt. Voor de levensmiddelenindustrie is CCS waarschijnlijk 
geen beschikbare optie op korte termijn. Wel is denkbaar dat (grotere) VGI-bedrijven 
die op industrieterreinen gevestigd zijn waar een CCS-infrastructuur van de grond komt 
kunnen meeliften op de ontwikkelingen.  
 

6. Compensatie.  
Als gewerkt is aan het terugdringen van de emissies door efficiencyverbetering, 
procesinnovatie en hernieuwbare bronnen, kan nog steeds een carbon footprint 
resteren. Deze kan worden gecompenseerd door CO2-vastlegging via gevalideerde 
methoden, internationaal en bij voorkeur Gold Standard, maar ook binnenlands 
ontstaan mogelijkheden via de Green Deal Vrijwillige Koolstofmarkt. Naast CO2-
vastlegging zijn er ook wel mogelijkheden voor (internationale) projecten op het gebied 

                                                
 
 
20 VEMW: decisions on the industrial energy transition (McKinsey, 2017) 
21 Warmenhoven e.a. - Routekaart CCS. De Gemeynt, 2018 (verschijnt juni 2018) 
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van efficiencyverbeteringen en verduurzaming elders. De twee internationale opties 
roepen veelal meer discussie op dan compensatie door pure CO2-vastlegging.  

  
 

5.3 Beperkingen en randvoorwaarden  
 

Voor investeringen buiten de fabriekspoort, bijvoorbeeld om elektriciteit duurzaam op te 
wekken, geldt ook een aantal beperkingen: 

 Geothermie is in een aantal gevallen een alternatief voor gas, met als grote nadeel 
dat de investeringen groot zijn. Ultradiepe boringen tot ongeveer vier kilometer 
diepte, die nodig zijn voor de juiste temperaturen, kosten snel tientallen miljoenen 
euro’s en zijn financieel risicovol. Vooraf kan niet met zekerheid worden gesteld dat 
de bron op grote diepte ook de capaciteit levert die nodig is.  

 Hergebruik van restwarmte, eventueel in combinatie met warmtepompen om de 
juiste temperatuurniveaus te bereiken, vraagt om dure infrastructuur tussen 
aanbieder en vrager. Naast de vraag wie hierin gaat investeren zijn het ook langjarige 
trajecten omdat aanleg van deze infrastructuur kan leiden tot lange besluitvormings- 
en vergunningstrajecten. Hergebruik van restwarmte of breder gezien van energie is 
mogelijk binnen de VGI-sector. Denk daarbij aan het koppelen van de vraag naar 
koude (koelen, vriezen) en de warmtevraag bijvoorbeeld voor stoomschillen en 
bakken. Dat kan zowel op bedrijfsniveau als ook tussen bedrijven die dichtbij elkaar 
liggen.  

 
In hoeverre deze beperkingen zich daadwerkelijk voordoen kan doorgaans slechts in de 
praktijk worden vastgesteld; het is haast altijd maatwerk, afhankelijk van de situatie ter 
plekke.  
 
Door een nadere analyse te maken van de verschillende hoofdprocessen bij de leden 
(branches en individuele leden) en nader te onderzoeken welke opties beschikbaar zijn, 
c.q. in de tijd beschikbaar kunnen worden gemaakt, is een roadmap op te stellen die als 
gids voor de bedrijven kan dienen.  
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Bijlage 
 
Tijdens de uitvoering van het proces zijn de onderstaande personen geïnterviewd 
 
Gulpener Steven van den Berg 
LambWestonMeijer Jolanda Soons en Rinze de Vries 
AVEBE Erik Koops  
Borgesius-Bakkersland Manfred Fielmich 
HAK Frans Kuijpers en Adri den Dekker 
Smilde Foods Ruud Tamsma 
Jacobs Douwe Egberts Bert Daamen  
CONO Grietsje Hoekstra  

 
 
De volgende rapporten zijn geraadpleegd 
 
FNLI Concept klimaatplan (2017) 
 Monitor levensmiddelenindustrie (2017) 
 Verduurzaming in de volgende versnelling  
 Presentatie klimaattop (2016) 
Heineken, LambWestonMeijer, 
Unilever, FrieslandCampina, 
Gulpener, CONO, Avebe, HAK, 
Smilde foods, JDE 

Duurzaamheids- en/of jaarverslagen 

Oxfam briefing paper (2016) Feeding climate change (2016) 
EU Energy use in the food sector (2015) 
VEMW Decisions on the industrial energy transition 

(2017) 
 
 

 


