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Agenda bijeenkomst Energieconvenant IV

15.00 Ontvangst 

15.30 Welkom - Wouter Baas 

15.40 Duurzaamheid bij Vreugdenhil – Christien Pennings

16.00 Wat is klimaat neutraal ondernemen? – Willemien Troelstra

16.15 Debat – Christien Pennings

17.00 Mededelingen (nieuwe gastheer/vrouw bepalen) – Rolia Wiggelinkhuijsen

17.15 Borrel 

17.30 Rondleiding voor max 5 geïnteresseerden – Bas Pellikaan



Duurzaamheid bij 
Vreugdenhil

Christien Pennings

23 maart 2017

24-3-2017



Agenda

• Duurzaamheid bij Vreugdenhil

• Energiebesparing

• Klimaat neutrale productie









Doelen energie en klimaat op een rij

• 60% van onze 900 melkveehouders gebruikt max 1000 kJ per kg melk in 2017

• 10% van onze 900 melkveehouders wekt >50% van stroomgebruik zelf 

duurzaam op in 2017

• 20% verlaging CO2-uitstoot melkvrachtwagens in 2020 (resultaat 2016: 8%)

• 20% verlaging CO2-uitstoot overig transport in 2020 (resultaat 2015: 14%)

• 30% minder energiegebruik 2005-2020 (resultaat 2016: 16%)

• 16% duurzame energie in 2020 (resultaat 2016: 14% deels van 11 

windmolens van onze melkveehouders)

• Klimaat neutrale productie in 2029



Energiebesparing in onze fabrieken



1. Scharsterbrug: hogere productievolumes door (proces)innovaties (waardoor de 

productielocatie efficiënter kan draaien) en vervanging van installaties door 

energiezuinigere varianten

2. Gorinchem: hogere productievolumes, nieuwe fabriek: hergebruik van warmte en 

koude, energiezuinige elektrische motoren, ledlampen, 

bewegingssensoren toegepast. 

3. Nijkerk: isolatie, warmte-koudeopslag, zonnepanelen, 

oplaadpalen voor elektrisch vervoer (5 sterren BREEAM-NL)

Energiebesparing op onze locaties



Doel Nestle: Zero environmental impact across our operations by 

2030

Doel Unilever: CO2-positief zijn tegen 2030 (meer hernieuwbare 

energie genereren dan verbruiken en het overschot ter beschikking 

stellen aan de markten en gemeenschappen waar we actief zijn)

Doel Heineken Zoeterwoude: klimaatneutraal brouwen in 2020

Doel Vreugdenhil: klimaat neutrale productie in 2029

Versnelling qua klimaat



1. 2017: advies gereed

2. Doel halen levert company pride, kostenbesparingen, klanten, license to operate

Project klimaat neutrale productie in 2029



Debat

Spelregels:

• Kies 1 kant (eens of oneens met de stelling)

• Overtuig de overkant

• Boe roepen op juichen mag

• Tussendoor overstappen mag



Stelling

Het loont om als bedrijf voorop te lopen wat betreft klimaat neutraal worden

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

In 2030 moeten we allemaal klimaat neutraal zijn

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

In plaats van investeren kunnen we beter wachten op rendabele klimaat neutrale 

technieken

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

Zonder aardwarmte kunnen we hier niet klimaat neutraal worden

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

Biomassa gebruiken voor energie is niet duurzaam

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

Er moet een waterkrachtcentrale in de Merwede komen

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

We hebben een klimaatneutraalconvenant nodig 

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

Klimaat neutraal worden valt of staat met de politieke wind

Eens                                                                                                   Oneens



Stelling

Liever fossielvrij dan klimaatneutraal

Eens                                                                                                   Oneens




