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BEDRIJF
Green Deal voor versnelling
kunststofrecycling
Een toename van het gebruik van recyclaat, zowel
afkomstig van mechanische als van chemische recycling,
levert een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse
klimaatbeleid en de transitie naar een circulaire economie. De Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen
van kunststof recyclaat’ stimuleert inspanningen voor
de recycling van plastic. De Green Deal is ondertekend
door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en
van Economische Zaken en Klimaat, de branche verenigingen van de kunststoffen industrie (NRK en NRK-Recycling, PlasticsEurope Nederland), BASF, Morssinkhof
Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN. Doel is om
gezamenlijk verdere stappen te zetten door met pragmatische en breed gedragen afspraken de transitie te
versnellen. De ambitie is breed internationaal draagvlak
te genereren door de methodiek in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie.
Persbericht NEN, 08-01-2020

500 bedrijven binnen elf jaar
klimaatneutraal
In 2030 geen grammetje CO2 meer uitstoten: dat is
het doel van 500 duurzame bedrijven uit verschillende
sectoren. Onder de deelnemers zijn bekende namen als
cosmeticabedrijf The Body Shop en Danone, maar ook
kleinere bedrijfjes. Er doen ook tientallen Nederlandse
bedrijven mee met het initiatief, waaronder Tony Chocolonely en Dopper.
De 500 bedrijven zijn lid van de B-corporations, een
groep van uitblinkers op het gebied van duurzaamheid.
De weg naar nul CO2-uitstoot verschilt per bedrijf. Het
Nederlandse reisbureau Better Places compenseert bijvoorbeeld nu al de CO2 van alle reizigers en legt zichzelf
een extra CO2-belasting op. Die belasting gebruiken ze
dan weer om duurzame energieprojecten over de hele
wereld te sponsoren. Binnenkort komt Better Places met
een concreet plan om nóg meer CO2 te compenseren en
te reduceren om tien jaar later klimaatneutraal te zijn.
Als het de bedrijven lukt om klimaatneutraal 2030 in te
gaan, dan lopen ze ver voor op de rest van de wereld. Dat
heeft ook voor de bedrijven een voordeel: er zal de komende jaren waarschijnlijk een CO2-tax ingevoerd worden,

waarbij bedrijven (en burgers) elke ton CO2 die ze uitstoten moeten betalen. Die plannen staan ook in de Green Del
van de EU. Duurzame initiatieven worden in dit systeem
beloond. Hoe eerder een bedrijf klimaatneutraal is, hoe
meer profijt het van de nieuwe regeling kan hebben.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 12-12-2019

Brenger voor Bedrijven vermindert
CO2-uitstoot
De Amsterdamse transport-startup Brenger lanceert
‘Brenger voor Bedrijven’. De logistieke startup verbindt
bedrijven en consumenten aan onbenutte ruimte in
de bus van een koerier. Zo is elke koeriersbus zo goed
mogelijk gevuld. Met Brenger voor Bedrijven richt de
startup zich nu ook op de zakelijke markt en maakt het
voor bedrijven inzichtelijk hoe servicegericht koeriers
zijn. Hiermee wil het bedrijf in 2022 meer dan 67 miljoen
kg aan C02-uitstoot voorkomen hebben.
Brenger vindt het zonde dat veel busjes onderweg niet
helemaal gevuld zijn, want het zorgt voor onnodig veel
CO2-uitstoot. “We verwachten in 2022 naar 500.000
ritten te groeien”, vertelt mede-oprichter Derk van der
Have. “Steeds meer bedrijven zoeken naar meer inzicht
in de prestaties van koeriers en een makkelijke en voordelige manier om spullen te transporteren. Daarom richten we ons nu ook op zakelijk transport.” De besparing
komt niet alleen tot stand doordat busjes beter gevuld
zijn, maar ook doordat koeriers minder vaak voor een
dichte deur staan. “Zakelijke koeriers staan gemiddeld
een op de twintig keer voor een dichte deur. Dankzij onze
slimme technologie staan Brenger-koeriers minder vaak,
namelijk maar in een op de vijfhonderd gevallen voor een
dichte deur.” Het afgelopen jaar werkte de startup aan
een online portal, waarmee zakelijke klanten transporten kunnen inboeken. “Dit portal houdt bedrijven op de
hoogte van de status van elk transport en laat ze contact
onderhouden met koeriers. Bedrijven die meerdere
transporten per week versturen, krijgen toegang tot een
eigen boekingsportal en vaste prijzen voor transporten.”
Persbericht Brenger, 10-12-2019

Bayer zet versterkt in op duurzaamheid
Bayer heeft een uitgebreid pakket maatregelen en duurzaamheidsdoelstellingen bekendgemaakt. Aansluitend bij
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de Klimaatovereenkomst van Parijs heeft
de onderneming ambitieuze doelstellingen vooropgesteld
voor 2030. Bayer zal de duurzaamheidsdoelstellingen
even nauwgezet opvolgen en rapporteren als de financiëMILIEU COMPACT
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le doelstellingen. De doelstellingen worden opgenomen in
de besluitvormingsprocessen en managementvergoedingen. Daarnaast zal Bayer een onafhankelijke Sustainability Council oprichten die bestaat uit externe deskundigen
inzake duurzaamheid. De Council zal advies geven aan de
raad van bestuur en de verdere ontwikkeling van Bayers
inspanningen op het gebied van duurzaamheid opvolgen
en ter discussie stellen.
Het concern wil onder meer voor 2030 zo’n 100 miljoen
kleine landbouwers in landen met lage en gemiddelde
inkomsten ondersteunen door hen toegang te bieden tot
innovaties, kennis en partnerschappen. Tegen 2030 wil
Bayer ook 100 miljoen vrouwen in landen met lage en gemiddelde inkomsten toegang bieden tot geboorteregeling
door financiële steun te verlenen aan hulpprogramma’s
met meerdere stakeholders en door betaalbare moderne
anticonceptiemiddelen ter beschikking te stellen. In het
algemeen zal Bayer trachten zijn prijsstelling aan te passen met het oog op lokale koopkracht en meer patiënten
toegang bieden tot programma’s om haar producten
meer beschikbaar en betaalbaar te maken. Daarnaast
wil Bayer 100 miljoen mensen in minder ontwikkelde
gebieden over de hele wereld toegang bieden tot dagelijkse gezondheid. De onderneming wil verder dat haar eigen
activiteiten tegen 2030 klimaatneutraal zijn.
Nieuwsbrief DuurzaamOndernemen.nl, 16-12-2019

Kingspan lanceert plannen om klimaatverandering aan te pakken
Kingspan, internationaal marktleider in de bouwwereld,
heeft een nieuwe, 10-jarige strategie gelanceerd. Deze
strategie is opgesteld om een bijdrage te leveren aan de
wereldwijde doelstelling om tegen 2030 de CO2 uitstoot
met 45% terug te dringen, zoals afgesproken in de overeenkomst van Parijs en bij te dragen aan het realiseren
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
VN. Deze ‘Planet Passionate’-strategie bestaat uit twaalf
ambitieuze doelstellingen die de impact van Kingspan’s
bedrijfsvoering en productie aanpakken op de vier
kerngebieden: energie, CO2, circulariteit en water. Ook is
Kingspan lid geworden van het toonaangevende netwerk
voor circulaire economie aan: de ‘Circular Economy 100’
(CE100) van de Ellen MacArthur Foundation.
Nieuwsbrief DuurzaamOndernemen.nl, 16-12-2019

FastNed haalt 12 miljoen op voor
verdere groei
FastNed, het snellaadbedrijf dat bouwt aan een Europees
netwerk van snellaadstations, heeft 12 miljoen opgehaald
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met de uitgifte van obligaties. Bijna duizend investeerders schreven in op de uitgifte. De obligaties keren 6%
rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. Met
deze uitgifte financiert FastNed onder andere de verdere
uitbreiding van haar snellaadnetwerk. Dit is nodig gezien
de sterke groei van het aantal elektrische auto’s en de
daarmee samenhangende vraag naar snelle laadinfrastructuur. Het bedrijf bouwt aan een Europees netwerk
van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto’s
snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s
in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Inmiddels
zijn 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Informatie: fastnedcharging.com
Persbericht FastNed, 13-12-2019

Producenten willen statiegeld op
koelkasten en vriezers
In Nederland wordt dit jaar naar verwachting 70 kton
aan afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA) te weinig ingezameld om aan de collectieve
inzameldoelstelling te voldoen. Nog zeker 30 procent
van de koelkasten wordt momenteel illegaal verwerkt.
Verbeterde inzameling is nodig om te voorkomen dat
schadelijke stoffen uit oude koelkasten vrijkomen in het
milieu. Bovendien wordt er bij 100 procent inzameling
veel CO2-uitstoot vermeden. De producenten van koelkasten en vriezer willen daarom dat de recyclingbijdrage
die consumenten betalen voor een nieuw apparaat weer
zichtbaar wordt en dat bij het inleveren van het oude
apparaat er een ‘retourpremie’ wordt uitgekeerd. Consumenten zouden hierdoor hun oude apparaten eerder via
het juiste kanaal afdanken. Ook moet vanuit de Recyclingbijdrage een fonds worden gecreëerd dat hergebruik
van apparaten zal stimuleren.
Als regieorganisatie gaat Weee Nederland het plan
namens de producenten via een AVV (algemeen verbindend verklaring) indienen bij de overheid. De verwachting is dat het nieuwe systeem medio 2020 kan worden
ingevoerd. Urgenda ondersteunt het initiatief. De twee
partijen kijken ook of oude koel- en vrieskasten versneld
kunnen worden omgeruild voor moderne koelkasten.
Dit kan in Nederland een aanzienlijke energiebesparing
opleveren en ons dichterbij de nationale CO2 doelstelling brengen.
Nieuwsbrief AfvalOnline, 24-12-2019

OVERHEID

to’s is in 2020 lager dan voorheen. Het marktaandeel van
deze voertuigen stijgt, dus is er minder noodzaak deze te
stimuleren.

Extra geld voor duurzame investeringen

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten
opzichte van 2019 vindt u op www.rvo.nl/miavamil.
Persbericht RVO, 27-12-2019

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in
milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor
ondernemers. Dat blijkt uit de Milieulijst 2020. Daarnaast
trekt het kabinet komend jaar 10 miljoen extra uit voor
initiatieven op gebied van circulaire economie. De nieuwe
Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijkheden
voor ondernemers die investeren in demontage, producten
van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Ook duurzaam vervoer staat hoog op de lijst. Zo wordt bijvoorbeeld
de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer
in 2020 extra aantrekkelijk. De regeling zet ook meer in op
het terugdringen van stikstofemissie.
De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te
investeren. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020 een bedrag van 149
miljoen euro beschikbaar. De MIA\Vamil biedt fiscaal
voordeel voor investeringen in duurzame technieken.
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit
belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst. Het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze
lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt. De eisen
voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld. Ook investeringen in circulair
ondernemen in de landbouwsector komen nadrukkelijker
in aanmerking voor MIA\Vamil. Zo biedt de nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector. In 2020 biedt de MIA\
Vamil ook meer voordeel voor circulair bouwen. Verder
blijft de MIA\Vamil-steun voor duurzame stallen, maar
de Milieulijst 2020 stelt strengere eisen aan de stikstofemissies hiervan. Ook brongerichte maatregelen voor het
terugdringen van stikstofemissies komen in aanmerking.
Ondernemers die investeren in een mestrobot of het
scheiden van mest en urine kunnen in 2020 weer rekenen
op MIA\Vamil-voordeel.
Tot slot wordt de aanschaf van elektrische voertuigen
wordt gestimuleerd. In 2020 mogen bedrijven, mits ze
aan de voorwaarden voldoen, 36 procent van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat
nog 27% procent. Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen,
vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal
voordeel. Het MIA-voordeel voor elektrische personenau-

Eerste Kamer stemt voor kolenverbod
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een verbod op
kolencentrales. Daarmee moeten drie kolencentrales in
Nederland versneld dicht. De Kamer stemde voor, ondanks dreigende rechtszaken van energiebedrijven. Het
verbod op kolen als stookmateriaal voor elektriciteit gaat
per 1 januari 2030 in voor de nieuwere centrales en per 1
januari 2025 voor de oudere generatie. De huidige kolencentrales worden mogelijk ongebouwd, zodat ze volledig
op biomassa kunnen draaien. De nieuwe wet raakt vijf
centrales. Voor twee daarvan (de centrale Hemweg en de
Amercentrale) waren al plannen voor sluiting. De andere
drie (Engie Centrale Rotterdam, Centrale Maasvlakte en
de Eenshavencentrale) stammen echter van na 2015 en
kunnen in theorie dus nog lang doorwerken.
Dat energiebedrijven de staat aansprakelijk kunnen
stellen voor gemiste inkomsten, komt door het energiehandvestverdrag: een afspraak tussen (Europese) landen
over de energiemarkt. Dit handvest zorgde na de val van
de Muur voor een soepelere integratie van de energiemarkten in het Oosten en Westen. Nu blijken er echter
onvoorziene gevolgen: energieleveranciers hebben veel
macht over overheden en kunnen hoge schadevergoedingen eisen, die vaak ook worden toegezegd.
Duurzaam Nieuws, 11-12-2019

Provincies stellen beleidsregels aanpak
stikstof vast
Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en
extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten in
elf provincies van kracht, met uitzondering van extern
salderen met bedrijven met dier- en fosfaatrechten. Dit
zal mogelijk worden na vaststelling van de landelijke
wetgeving, naar verwachting rond 1 februari 2020.
Persbericht IPO, 10-12-2019

Almere heeft meest duurzame mobiliteit
Almere is uitgeroepen tot de gemeente met de meest
duurzame mobiliteit in 2019. De gemeente neemt daarMILIEU COMPACT
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mee de ereplaats over van de vorige winnaar, de gemeente Utrecht. CROW, de organisator van deze tweejaarlijkse prijsuitreiking, maakt elk jaar een ranglijst met de
meest duurzame gemeenten op het gebied van mobiliteit.
De score leverde in 2019 de volgende top 10 op:
1. Almere, 2. Nijmegen, 3. Groningen, 4. Utrecht, 5. Culemborg, 6. Delft, 7. Oegstgeest, 8. Leidschendam-Voorburg, 9. Doesburg, 10. Den Haag. Dat Almere het in 2019
zo goed doet is met name te danken aan de bereikbaarheid van het treinstation en de kwaliteit van het openbaar vervoer. De nummer één gemeente scoort maar
liefst een 9,4 op nabijheid van een treinstation. Daarnaast scoren zij ook goed op de andere doelen (klimaat,
lucht, geluid en verkeersveiligheid). De 108 bussen die in
Almere rondrijden zijn relatief schoon met een milieuscore van 5,4. Ook wordt er in Almere relatief veel gebruik
gemaakt van de bus.
CROW-KpVV heeft voor gemeenten de ‘Duurzaamheidsscore’ ontwikkeld. Met deze tool kan een gemeente zich
eenvoudig en objectief benchmarken op 12 achterliggende indicatoren. De tool is nuttig om nieuwe duurzame
beleidsmaatregelen te vinden.
Nieuwsbrief V&V Flits, 12-12-2019

Beter omgaan met neerslagtekorten en lage
rivierstanden
Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moet meer
rekening worden gehouden met de beschikbaarheid
van zoetwater. Ook moeten waterbeheerders zich beter
voorbereiden op drogere zomers. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de beleidstafel droogte die minister
Van Nieuwenhuizen (IenW) vorig jaar instelde. In het
eindrapport staan nu 46 aanbevelingen om bij een neerslagtekort en lage rivierstanden toch genoeg zoetwater
te hebben voor ons drinkwater, de landbouw en natuur.
“Met deze adviezen, € 150 miljoen uit het Deltafonds en
een forse bijdrage van de waterbeheerders, kiezen we
voor een stevige aanpak om ons watersysteem bestand
te maken tegen de drogere zomers”, aldus Minister Van
Nieuwenhuizen (IenW). “We gaan samen met alle partijen inzetten op het vasthouden van water in regenachtige
tijden.”
De aanbevelingen van de beleidstafel volgen op de maatregelen die sinds de zomer van vorig jaar zijn genomen.
Zo houden waterschappen bijvoorbeeld het waterpeil van
sloten op een hoger peil om het grondwater aan te vullen.
Rijkswaterstaat zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer, zodat
een grotere zoetwaterbuffer ontstaat. Op advies van de

Beleidstafel Droogte gaan provincies en gemeenten meer
rekening houden met de beschikbaarheid van water bij
ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de vestiging
van een bedrijf dat veel water gebruikt.
Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 18-12-2019

DEI+ nu ook voor langlopende projecten
De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
(DEI+) is vernieuwd en open vanaf 15 januari. De looptijd
van alle projecten is verlengd tot 4 jaar. Ook komt er 1
budget voor pilot- en zo mogelijk demonstatieprojecten
voor diverse thema’s. De DEI+ was tot nu toe ingedeeld
in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is verdwenen. Vanaf 2020 is er 1 totaalbudget van 86,1 miljoen beschikbaar voor projecten rond
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering,
waterstof, ruimte voor hernieuwbare energie en CO2-reductie in de industrie. De maximale subsidie per project is
€ 15 miljoen. Een uitzondering is het thema Aardgasloze
woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor zijn specifieke
projecten nodig. Het budget voor dit thema is € 9 miljoen.
Tot slot verandert het thema CO2-reducerende innovaties
in de industrie. Daarvoor geldt niet meer dat ze een vooraf
vastgestelde kostenefficiëntie moeten behalen.
Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie
aanvragen voor kortlopende projecten binnen het thema
Circulaire economie. Deze projecten moeten bijdragen
aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020.
Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die
meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen
een aanvraag doen voor een project met een looptijd van
maximaal 4 jaar.
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 24-12-2019

87 miljoen voor Nederlandse klimaatoplossingen in transport
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) trekt 34,5
miljoen euro uit voor transportprojecten die goed zijn
voor klimaat en luchtkwaliteit. Met deze subsidie komen
Nederlandse transportinnovaties die nog niet op de
markt zijn, maar wel zeer kansrijk zijn, versneld van de
grond. Ook de betrokken bedrijven (47 miljoen euro) en
de EU (5,9 miljoen) dragen bij. De totale investering komt
daarmee op ruim 87 miljoen euro, verdeeld over 43 projecten in heel Nederland. Het gaat vooral om machines
en voertuigen die draaien op waterstof of op batterijen,
en om laadinfrastructuur. Nog in 2020 worden de eerste
projecten gerealiseerd.
Persbericht Ministerie van IenM, 30-12-2019

KLIMAAT
EN ENERGIE
Eerste drijvende zonnepark op
zee opgeleverd
Oceans of Energy meldt het eerste drijvende zonnepark
ter wereld op zee te hebben opgeleverd. Het zonnepark is
gerealiseerd op de Noordzee voor de kust van Nederland
en telt enkele tientallen zonnepanelen. De offshorezonnefarm is eind november geïnstalleerd en heeft sindsdien succesvol energie opgewekt en de eerste stormen
doorstaan. “De komende tijd gaan wij dit uitbreiden”,
aldus Allard van Hoeken, oprichter en chief executive
officer van Oceans of Energy. “Het modulaire systeem
is zo ontworpen dat we met deze modules door zouden
kunnen gaan naar 100 megawattpiek. Door zon op zee
nu in de praktijk te brengen, verwachten wij een grote
positieve impact wereldwijd te creëren. Wij gaan nu de
volgende fase in, die van opschaling. Daar gaan wij nu de
benodigde investeringen voor ophalen.”
Voor het zonnepark werd Oceans of Energy onder meer
samen met TNO, MARIN en ONE-Dyas. In consortiumverband wordt gewerkt aan de ontwikkeling, de bouw, het
testen en de operatie van de zonnecentrale. Stapsgewijs
wordt de capaciteit voor deze eerste pilot, die een jaar
duurt, van 8,5 kilowattpiek uitgebreid naar 50 kilowattpiek
. Oceans of Energy wil vervolgens uitbreiden naar 1 megawattpiek om daarna door te groeien naar 100 megawattpiek en groter. Zon op zee kan volgens Van Hoeken de helft
van de totale Nederlandse energiebehoefte verzorgen met
gebruik van slechts 5 procent van de Nederlandse Noordzee. Die 5 procent zou gevonden kunnen worden binnen de
bestaande en geplande windmolenparken.
De impact van drijvende zonneparken op de biodiversiteit wordt momenteel door Oceans of Energy uitvoerig
onderzocht. Hiertoe worden de installaties op de Noordzee uitvoerig gemonitord. Omdat de getijdenstroom
het zeewater onder de drijvende platformen continu
vernieuwt, is het effect van schaduwwerking op plankton
volgens het bedrijf te verwaarlozen. Zon op zee biedt
volgens het bedrijf ook kansen aan de visserij doordat de
drijvende installaties als beschermde vis-opgroeiplaatsen
dienen en de groei van mosselen op zee en zeewier vergemakkelijken. Oceans of Energy werkt actief samen met
de aquacultuursector aan onderzoek op dit gebied.
Solar Nieuws, 11-12-2019

Moderne dieselmotoren maken
lucht schoner
In het nieuwste nummer van GoMobility van RAI Vereniging noemt Bart Somers van het Zero Emission Lab
van de TU Eindhoven het onterecht dat dieselmotoren
naar het verdomhoekje zijn verbannen. Als je de nieuwste generatie dieselmotoren vergelijkt met de laatste
benzinemotoren, dan zijn zelfontbranders beter, stelt
Somers. Er zijn volgens hem zelfs studies die aantonen
dat de modernste diesels de lucht schoner maken. Als
je de moderne Euro 6-diesels bekijkt, dan voldoen die
volgens hem allemaal aan de strengste eisen en liggen
aantoonbaar onder de zogeheten nieuwe wetgeving die
uitgaat van Real Driving Emission (RDE) condities.
Somers verwijst naar een Brits onderzoek door Emission
Analytics waaruit blijkt dat diesel vaak meer fijnstof uit
de lucht haalt dan toevoegt. “Zeker wanneer je die auto’s
laat rijden op dagen met veel fijnstofdeeltjes, dan zuigt de
motor die op en filtert de lucht schoon.” Ook de NOx-problematiek, onderdeel van de stikstofdiscussie die op dit
moment in ons land in volle hevigheid woedt, is naar het
oordeel van Somers ‘onder alle omstandigheden’ onder
controle.
Volgens Somers is diesel echt nodig om de klimaatdoelen
te halen. Dieselmotoren zijn efficiënter dan benzinemotoren en hebben dus een lagere CO2-uitstoot, vervolgt
de TU/e onderzoeker. “En dus is diesel een betere optie.
Sterker nog, Nederland zou sterk moeten inzetten op het
ontwikkelen van advanced bio-fuels en e-fuels, waardoor
de CO2-uitstoot drastisch en tot bijna nul kan worden
verminderd. Vooral omdat met de huidige elektriciteitsmix de CO2-winst, elektrisch versus fossiel, nu al beslist
geen 100 procent is. Met andere woorden: elektrisch
rijden geeft ook emissies (CO2 en lokaal deeltjes). Daarbij
komt dat de productie van batterijen veel energie kost
en met name plaats vindt in landen met een ongunstige
elektriciteitsmix, zoals China. Daar is namelijk sprake
van een hoge CO2-uitstoot per KiloWattuur elektriciteit
door de vele kolencentrales.”
ttm.nl

Megabatterij voor opslag van overtollige
windenergie
Een snellere energietransitie vereist technologische innovatie. Zoals een megabatterij die bij een windmolenpark
overtollige energie opslaat. Duurzame-energieleverancier
Greenchoice plaatste zo’n batterij. Het financiële risico
dat daarmee gepaard ging, dekte het bedrijf af met de
Energie-investeringsaftrek (EIA). “Er valt winst te beha-

len met het in balans brengen van vraag en aanbod”, zegt
Maurice Koenen, manager Inkoop & Portfoliomanagement bij Greenchoice. “Als we erin slagen om het duurzame-energiesysteem flexibeler te maken, kunnen we het
aanbod beter laten aansluiten bij de wisselende vraag.”
Hij juicht het toe dat de EIA sinds 2018 van toepassing
is op investeringen in flexibele energiesystemen. “Dat is
echt een erkenning van het belang van deze systemen
voor de energietransitie.” De EIA helpt volgens hem om
die transitie te versnellen. “Voor ons was deze regeling
een doorslaggevende reden om niet nog enkele jaren te
wachten met de plaatsing van onze megabatterij. Dankzij
de EIA konden we de gewenste terugverdientijd realiseren, dit project voorrang geven en daardoor overtollige
duurzame energie bewaren voor later gebruik.”
Koenen hoopt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met meer financiële regelingen de energieopslag bij windmolenparken gaat stimuleren. “Denk
aan de groenverklaring, waarmee je bij een bank met
lagere rente kan lenen. Het uitgeven van die verklaring
gebeurt al bij opslagprojecten van zonneparken. Het zou
mooi zijn als dit bij windmolenparken ook gaat gebeuren.”
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 10-12-2019

Klimaattop Madrid baart vaag compromis-akkoord
De onderhandelaars op de klimaattop in Madrid hebben
een akkoord twee dagen later dan gepland een akkoord
bereikt. De deelnemende landen verbonden zich om tegen de volgende conferentie in Glasgow concrete plannen
op tafel te leggen om hun CO2-uitstoot terug te dringen.
De slotverklaring van de conferentie is vooral bijzonder
vaag. Enkele van de meest heikele punten - zoals concrete nieuwe doelstellingen om de CO2-uitstoot te beperken
- werden doorgeschoven naar de volgende VN-klimaattop
in Glasgow. Tegen die tijd zullen de landen hun doelstellingen ‘zoveel mogelijk aanscherpen’. In de finale tekst
staat alleen dat landen ‘hun best moeten doen’ om minder broeikasgassen uit te stoten. Regels voor de oprichting van een koolstofmarkt - waarop landen die te veel
uitstoten krediet kunnen kopen bij landen die minder uitstoten - kwamen er niet. Ook over een schadevergoeding
voor ontwikkelingslanden die nu al schade ondervinden
van de klimaatopwarming, werd geen akkoord bereikt.
standaard.be

Europees gebruik kolen daalde in 2019
Europa en de Verenigde Staten zijn in 2019 aanzienlijk
minder kool gaan gebruiken voor elektriciteitsopwek8 MILIEU COMPACT

king. Dat blijkt uit het nieuwste overzichtsrapport van
het Internationaal Energieagentschap (IEA). Wereldwijd
werd er 2,5 procent minder kool gebruikt dan het jaar
ervoor, zo valt in het rapport te lezen. China en andere
landen buiten het Westen zijn echter meer gaan gebruiken. Mede daarom kan het IEA niet zeggen of deze trend
doorzet in de komende jaren.
Mede door de Aziatische behoefte is kool de komende
jaren nog steeds verreweg de grootste leverancier van
elektriciteit. Volgens het IEA leveren kolencentrales 35
procent van alle elektriciteit in 2024. Maar de plek waar
men de kool verbrandt verandert snel. Waar in 1990 Azië
nog maar 20 procent van alle kool gebruikte, is dat in 2019
80 procent. “Het lot van kool is steeds meer afhankelijk
van beslissingen in Aziatische hoofdsteden”, aldus Keisuke
Sadamori van het IEA. Een lichtpuntje: India’s koolbehoefte daalde in 2019 voor eerst in 45 jaar. Dat kwam door een
ongewoon lage stijging in energiebehoefte én uitzonderlijk
productieve waterkrachtcentrales in het land.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 18-12-2019

Energie-investeringsaftrek zet in
op CO2-reductie
Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2020 weer rekenen op fiscaal voordeel via
de Energie-investeringsaftrek (EIA). Op de Energielijst
2020 staan nu meer technieken die voor CO2-reductie
zorgen bij bestaande processen. Het budget voor de
EIA in 2020 is € 147 miljoen. Bedrijven die investeren
in technieken op de Energielijst kunnen tot 45% van de
investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Er
zijn nieuwe technieken toegevoegd en de eisen voor een
aantal technieken zijn geactualiseerd.
Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van
de EIA, van kleine mkb’ers tot zeer grote ondernemingen. Een belangrijke wijziging dit jaar op de Energielijst
betreft de uitbreiding met technische voorzieningen
om CO2-emmissiereductie bij processen te bevorderen.
Dit is dus breder dan alleen energiebesparing. Er is een
emissiereductieplan nodig om voor deze voorzieningen in
aanmerking te komen voor de EIA. Andere nieuwkomers
op de lijst zijn investeringen in de aanleg van infrastructuur voor warmte- en koudenetten. Investeringen in het
net tussen de bron en de eindgebruiker krijgen fiscaal
voordeel via de EIA. Voorwaarde is wel dat een flink deel
hernieuwbare warmte of koude of restwarmte is. De EIA
levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een aardgasvrije gebouwde omgeving.
Nieuwsbrief RVO Nederland, 17-12-2019

Utrechtse hoogbouwflat wordt
energieleverend
De Henriëttedreef in Utrecht Overvecht heeft begin 2020
een Europese primeur: Woningcorporatie Bo-Ex pakt
hier met haar consortiumpartners van ‘Inside Out’ de
hoogbouwflat aan met een modulair renovatiesysteem.
Hierna wekt de sociale huurflat meer energie op dan de
bewoners verbruiken, waardoor woonlasten dalen. Onder
de bewoners is ruim draagvlak voor de aanpak. Het
renovatiesysteem combineert slimme multifunctionele
gevels, die de woningen duurzaam verwarmen en ventileren, met duurzame energieopwekking. Na de toepassing
van het systeem wekt de flat haar eigen energie op voor
stroomverbruik, warm water, ventilatie en ruimteverwarming. De energie die overblijft kan worden gebruikt voor
het laden van elektrische voertuigen. Met het modulaire
renovatiesysteem van het Inside Out Consortium kunnen
tienduizenden vergelijkbare jaren ’60 en ’70 hoogbouwflats in Nederland worden verduurzaamd en van het
aardgas/de stadsverwarming af.
Bo-Ex zorgt dat bewoners lagere woonlasten krijgen en
zo min mogelijk verbouwingsoverlast ervaren. De modulaire delen worden geprefabriceerd, waardoor de bouwwerkzaamheden op locatie niet lang duren en bewoners
niet tijdelijk hun huis uit hoeven. Alle apparatuur voor
energievoorziening komt in de gevel of buiten de woning.
Vandaar de naam ‘Inside Out’. Ook lenen deze bouwdelen
zich goed voor lokale fabricage door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee versterkt Inside
Out de lokale economie.
Persbericht Bo-EX / USI, 18-12-2019

MOOI-regeling brengt klimaatdoelen dichterbij
De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt de grote
stappen richting de realisatie van de klimaatdoelen. Door
samenwerkingen met een integrale aanpak te stimuleren, krijgen innovaties een grotere kans op succes. De
MOOI-regeling draagt bij door integrale innovatieve oplossingen voor de thema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare
energie op land’, de ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’
te stimuleren. De regeling wordt naar verwachting begin
2020 officieel bekendgemaakt. Om in aanmerking te komen moet een project een flinke omvang hebben. Er moet
duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak, doordat
meerdere bedrijven uit de innovatieketen aansluiten.
Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende
disciplines en consortia. Aanvragers moeten een innova-

tieplan voorleggen met mijlpalen. Deze moeten SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd zijn. Samenwerkende partijen kunnen
begin 2020 de eerste schetsen van hun voorstel indienen
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.
nl). Dit is een verplichte voorronde die naar verwachting
in april sluit. De definitieve indiening is in september. De
vastgestelde data volgen zo snel mogelijk.
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 24-12-2019

Duurzame energie groeit 13 procent in 2019
De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide
het afgelopen jaar met 13 procent. De totale productie
van duurzame energie komt in 2019 uit op ongeveer 8,6
procent. In 2018 was dat 7,4 procent. Dit blijkt uit de
jaarcijfers van Energieopwek.nl. Zonne-energie groeide
procentueel het hardst. De combinatie van meer panelen
en een zonnig jaar zorgde voor ruim 46 procent groei. De
panelen produceerden ruim 4 procent van alle elektriciteit in Nederland. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van bijna 2 miljoen huishoudens. De productie uit
windmolens op zee en land groeide 4 procent.
Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan.
Zonne-energie was het afgelopen jaar de hardste groeier.
De productie van stroom en warmte met biomassa groeide 13 procent tot bijna 110 PetaJoule (PJ). In absolute
aantallen groeide biomassa harder dan zonne-energie.
Biomassa pluste 12 PJ, zon groeide 6 PJ. Uitgedrukt in
warmte leverde deze biomassa voldoende energie op
voor de verwarming van bijna 2,5 miljoen gemiddelde
woningen.
Persbericht Energieakkoord Borgingscommissie, 30-12-2019

Zonnig 2019 geeft panelenbezitters 8 procent
meer opbrengst
De opbrengst van zonnepanelen was in 2019 door een
hogere zoninstraling 8 procent hoger dan het langjarig
gemiddelde. Dat blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met gegevens van Siderea. Voor
een set van tien zonnepanelen van 3.000 wattpiek met optimale plaatsing levert de extra zoninstraling van 2019 een
meeropbrengst van 50 euro op. In een gemiddeld jaar is de
opbrengst van zo’n set 600 euro. Een set van tien zonnepanelen van 3.000 wattpiek kost inclusief omvormer, installatie en btw ongeveer 4.700 euro. Een koper kan de btw van
ongeveer 700 euro terugvragen van de Belastingdienst.
Ongeveer 1 op de 10 huishoudens in Nederland heeft
zonnepanelen. Op al deze daken lagen eind 2018 zo’n 9,2
MILIEU COMPACT
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Zo groen is Nederland
over honderd jaar!
Over honderd jaar is Nederland een land met
groene steden, een circulaire landbouw en veel
meer bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook
mogelijk. Dat zegt een team van Wageningse
onderzoekers. Zij hebben een toekomstbeeld voor
2120 gemaakt, waarin de kracht van de natuur
Nederland veilig en welvarend houdt. Lees en kijk
verder op: magazines.wur.nl/climate-solutions-nl
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miljoen zonnepalen met een gezamenlijk vermogen van
2.300 miljoen wattpiek. Van de stroom die deze panelen
in 2019 hebben opgeleverd zouden 1,2 miljoen huishoudens een jaar in een elektrische auto kunnen rijden.
Persbericht MilieuCentraal, 02-01-2020

Grootste drijvende windturbine ligt voor
de kust van Portugal
De grootste drijvende windturbine ter wereld van 8,4
megawatt heeft zijn eerste stroom geleverd. De turbine
is de eerste van drie die samen stroom moeten leveren
aan 60.000 Portugese bewoners. Elke turbine is 119
meter hoog en staat op een gigantisch drijvend ponton.
Dit metalen onderstel zit met kabels vast aan de grond
en blijft daardoor stabiel. Dit ondanks de harde winden
op locatie, twintig kilometer van de kust van Viana do
Castelo. Omdat de zee daar bijna honderd meter diep is,
zijn traditionele offshore windturbines een te dure optie.
De capaciteit komt in de buurt van die van de allerkrachtigste turbine ter wereld, de Haliade-X 12 MW.
Drijvende windparken bieden kansen om in dieper water
toch winstgevende windparken te installeren. De kosten
moeten wel flink omlaag voordat dit soort parken zonder
subsidie gebouwd kan worden. Brancheorganisatie Wind
Europe denkt dat de kosten voor drijvende windmolens
veel lager kunnen door verbeterde techniek en schaalvergroting.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 06-01-2020

DUURZAME
ONTWIKKELING

niet goed. Primaire grondstoffen zijn te goedkoop, omdat
milieuschade onbeprijsd is. Verder is sprake van onbenutte schaalvoordelen, bestaat er marktfalen bij ‘groene
innovatie’, spelen er informatieproblemen waardoor de
kwaliteit van het aanbod laag is en zijn er hoge transactiekosten met name voor huishoudelijk afval. Verder
veroorzaakt overheidsbeleid om marktfalen tegen te gaan
zelf barrières.
Door de relatief lage kwaliteit van het afval vindt nu
vooral ‘downcycling’ plaats tot laagwaardige producten,
waarvan de milieuwinst lager is dan bij recycling tot een
‘gelijkwaardig’ product. Bij kunststofverpakkingen speelt
met name de beperkte kwaliteit door de diversiteit van
het materiaal een belangrijke rol. Bij textiel en papier
vormt de toegenomen vervuiling van ingezameld afval
een probleem. Meer vervuilde stromen zijn minder goed
bruikbaar, waardoor zowel de opbrengst als de milieuwinst onder druk komt. Export van afval naar sommige
landen kan leiden tot weglek van milieuschade. Als
gevolg van minder stringente milieuwetgeving in sommige landen kan verwerking van dit afval elders tot meer
milieu- en gezondheidsschade leiden. Sommige milieu-effecten, zoals plasticsoep, hebben een mondiaal karakter.
Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
kan de kwaliteit van het aanbod en de vraag naar secundaire grondstoffen bevorderen door tariefdifferentiatie
toe te passen. Overheidsbeleid gericht op kwantiteit kan
averechtse effecten hebben op de kwaliteit van secundaire grondstoffen. Zo kan beleid om de hoeveelheid restafval te beperken leiden tot meer vervuiling van brongescheiden stromen (zoals papier en textiel) en kunnen
doelen om zoveel mogelijk huishoudelijk kunststofafval te
recyclen leiden tot slechter bruikbaar materiaal.
Nieuwsbrief Milieu en Economie, 11-12-2019

Minder stikstof dankzij biogas
uit koeienmest
Meer milieuwinst mogelijk uit recycling
Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen. Uitgebreidere
producentenverantwoordelijkheid kan de recyclebaarheid van producten verbeteren. Dit blijkt uit een recente
policybrief van het Centraal Planbureau (CPB) met als
titel ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’. Hieruit blijkt dat met de inzet van secundaire grondstoffen
belangrijke milieuwinsten zijn te behalen ten opzichte
van het gebruik van primaire grondstoffen. Markten voor
secundaire grondstoffen werken door markt- en overheidsfalen op de primaire en secundaire markt echter

In het Twentse Noord-Deurningen vergisten zes boeren
de mest van hun koeien en leveren het biogas dat daarbij
ontstaat direct aan lokale bedrijven. Een lokaal gesloten
systeem, maar wellicht ook een doorbraak in de stikstofcrisis. IJskoud heet het initiatief van de boeren, dat drie
jaar geleden begon. Boer Martin Veldscholten had het
idee om zijn bedrijf te verduurzamen door de mest van
koeien in een vergister te stoppen. De mest wordt in de
stal gescheiden van de urine met een hellingsysteem: de
urine stroomt naar beneden terwijl de vastere mest blijft
liggen. Een mestschuiver brengt eens in het uur de mest
Lees verder op pagina 14
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DUURZAME INITIATIEVEN
IN VOGELVLUCHT
Hilton start met recyclen zeep
Wereldwijd worden er dagelijks 5 miljoen gebruikte stukken zeep weggegooid, terwijl duizenden mensen sterven
doordat ze geen toegang hebben tot hygiënische voorzieningen als schoon water en zeep. Voor Hilton aanleiding
om te starten met het grootste zeeprecycling programma
van Europa om zo de hoeveelheid afval te reduceren en
tegelijkertijd minder bedeelden te ondersteunen. Samen
met Clean the World zullen Hilton-hotels in Nederland
en in 16 andere Europese landen ervoor zorgen dat meer
dan 130 ton (zeep-)afval jaarlijks niet meer op de vuilnishoop terecht komt. In plaats daarvan worden er van
het zeepafval 1.4 miljoen nieuwe zeepjes gemaakt voor
mensen in nood.

Mobilis produceert zelf groene stroom op
bouwplaats
Elektrisch rijden is duurzaam, daarvoor op de bouwplaats je eigen groene stroom opwekken is nóg duurzamer. Dat is het idee achter de e-CO2tainer (spreek uit:
Ecotainer) van Mobilis. Het betreft een mobiele unit

waar bestuurders hun elektrische auto’s op projectlocaties kunnen opladen. De benodigde stroom wordt opgewekt met op de unit geplaatste zonnepanelen en windturbines, wanneer nodig aangevuld met een generator die
uitsluitend op natuurlijke biobrandstof werkt.
Per container kunnen zes auto’s tegelijkertijd opladen.
Deze kleine ‘energiecentrale’ slaat de zelf opgewekte
stroom op in redundant uitgevoerde batterijen; moet
de ene batterij geladen worden, dan neemt de andere
batterij de leverantie over. De e-CO2tainers zijn modulair
en kunnen ook op een bouwkeet worden aangesloten en
daar stroom leveren. Een aansluiting op het elektriciteitsnet is eveneens mogelijk. De eerste container is medio
november 2019 geleverd.
Lees meer op: mobilis.nl/nl

Sneller op weg naar energieneutraliteit
De provincie Utrecht gaat het makkelijker maken om een
vergunning te krijgen voor duurzame energieopwekking,
zoals zonne- en windenergie. Voor minder draagkrachtige inwoners wil de provincie een fonds ontwikkelen
dat bijdraagt in de kosten voor het verduurzamen van
hun woning. Ook zet de provincie een expertpool op die
gemeenten gaat helpen bij het aardgasvrij maken van
wijken. In totaal trekt de provincie tussen 2020 en 2023
27 miljoen euro uit voor de energietransitie.

H&M bezorgt online aankopen per fiets
H&M Nederland zet vanaf nu fietskoeriers in om
online bestellingen te bezorgen. Het merk introduceert
deze mogelijkheid om de bezorging van pakketten op
een duurzamere manier uit te kunnen voeren. Nederland is het allereerste land waar H&M deze milieuvriendelijke leveringsoptie aan klanten aanbiedt. Het
netwerk van platform Fietskoeriers.nl, waar H&M
voor deze leveringsoptie mee samenwerkt, bezorgt in
meer dan dertig steden in Nederland. De fietskoeriers
bezorgen tussen 18.00 en 22.00 uur. Op dit tijdstip
is de kans het grootst dat klanten thuis zijn om hun
bestelling in ontvangst te nemen en zo kan 98% van de
pakketten die worden bezorgd door fietskoeriers ook
direct worden afgeleverd.
12 MILIEU COMPACT

Bewoners delen elektrische auto’s
Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om
100% elektrische auto’s met elkaar te delen. Ze waren het
zat dat hun wijken - Ramplaankwartier en Planetenwijk dichtslibden met auto’s en de lucht steeds verder vervuilde. Er ontstond een hybride organisatievorm onder
de naam iZoof Carsharing en het resultaat is meer dan
verbluffend. Ruim 30% van de deelnemers nam afstand
van zijn brandstofauto. Tijdens de pilotfase (van juni 2018
tot december 2019) is er in zeven elektrische iZoof auto’s
gereden door circa 130 deelnemers. Inmiddels hebben 41
deelnemers hun fossiele auto opgegeven en netto zijn er
34 minder auto’s in het straatbeeld te vinden.
Mraduurzaam.nl

KLM-passagiers dat - zo’n 88.000 passagiers. De eerste
betaalverzoeken moeten voor de zomer van 2020 verstuurd zijn.

Tweezijdige zonnepanelen werken twintig
procent beter
Tweezijdige zonnepanelen worden steeds populairder;
in 2030 is de helft van alle zonnecellen tweezijdig. Een
nieuwe formule laat zien dat de cellen tot wel twintig
procent beter werken dan gewone zonnecellen. De formule, ontwikkelt door de Amerikaanse Perdue University, voorspelt precies hoeveel een zonnepaneel oplevert,
afhankelijk van het terrein en land waar hij in staat. De
formule komt volgens de onderzoekers net op tijd. Nu gewone zonnepanelen de grenzen van hun kunnen bereiken
en niet veel goedkoper meer worden, is er een nieuwe
techniek nodig. Nieuwsbrief

Geslaagde testvlucht elektrisch vliegtuig
De Canadese vliegtuigmaatschappij Harbour Air heeft
een vlucht gemaakt met een compleet elektrisch aangedreven vliegtuig. De omgebouwde de Havilland Canada
DHC-2 Beaver, een watervliegtuig met ruimte voor zes
passagiers, maakte een vlucht van drie en is daarmee
het eerste commerciële vliegtuig ooit dat op elektriciteit
vliegt. De ePlane is een 62-jaar oud toestel dat is uitgerust met een elektromotor die 750 pk kan leveren. Daarmee kan het vliegtuig ongeveer 150 kilometer in de lucht
blijven voordat de accu opnieuw moet worden opgeladen.
Harbour Air heeft alleen maar watervliegtuigen in zijn
vloot en verzorgt relatief korte lijnvluchten en toeristische tochtjes in het waterrijke gebied in het zuidwesten
van Canada.
NU.nl, 11-12-2019

Fabriek voor bioplastic in Delfzijl
Tikkie naar passagiers om CO2-uitstoot te
compenseren
KLM gaat passagiers via WhatsApp een betaalverzoek
sturen voor hun aandeel in de CO2-uitstoot van het vliegtuig, laat de vliegmaatschappij weten. Vooralsnog zullen
alleen KLM-klanten die via WhatsApp contact hebben
met de vliegmaatschappij de betaalverzoeken ontvangen.
De vliegmaatschappij start met de proef omdat steeds
meer passagiers de CO2-uitstoot van een vlucht willen
compenseren: uit eigen onderzoek van KLM blijkt dat
een kleine 39 procent dat van plan is. Dat is flink meer
dan dit jaar: toen deed slechts 0,25 procent van de

Chemiebedrijf Avantium wil een fabriek bouwen voor
bioplastic in Chemie Park Delfzijl. De fabriek maakt
een grondstof die gebruikt kan worden voor PEF, een
alternatief voor het bekende plastic PET. De fabriek kan
vijfduizend ton per jaar produceren en komt naast een
paar andere fabrieken te staan die duurzamer grondstoffen maken. De financiering komt van het bedrijf zelf en
een regionaal consortium waar onder andere de provincie in zit. De fabriek, die in 2023 af moet zijn, kost € 30
miljoen en levert zestig banen op.
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naar de vergister, waar hij samenkomt met de urine. Zo
ontstaat een reactie waarbij methaan vrijkomt. “Het is
heel belangrijk dat de urine en mest elkaar niet raken
voor het de vergister in gaat”, legt Veldscholten uit. Methaan is een belangrijk broeikasgas, dus als dat niet in de
lucht terechtkomt, scheelt dat een hoop uitstoot.

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland,
Frankrijk en Nederland.
Persbericht De Groene Stad, 17-12-2019

Dit methaan gaat vanuit de vergisters direct naar twee
lokale bedrijven: een chemiebedrijf en een tuinbouwer.
Bedrijven waar elektrificatie van verwarming lastig is en
waar duurzamer gas dus uitkomst kan bieden. Door het
lokaal te houden, is er altijd een afnemer voor het biogas
en hoeft het niet per se opgewerkt te worden om in het
gasnet te komen. Een bijkomend belangrijk voordeel van
de vergister: het dicht twee belangrijke stikstoflekken.
Renee Roeleveld van IJskoud: “De mest wordt direct in
een afgesloten ruimte geplaatst, waardoor er minder
stikstof in het milieu terecht komt. En het digistaat, de
mest die we na vergisting uitrijden over het land, trekt
sneller de grond in en heeft dus ook minder tijd om
stikstof aan de lucht af te geven.” De Energiecoöperatie IJskoud heeft de ambitie om de komende jaren het
biogasnetwerk uit te breiden, zodat uiteindelijk circa 20
melkveehouders biogas produceren en transporteren.
De Provincie Overijssel en Rijksoverheid steunden het
project al.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 16-12-2019

In Denemarken heeft een personenauto als eerste ter
wereld 80 kilometer op een mengsel met biobrandstof uit
zeewier gereden. Wageningen Food & Biobased Research
produceerde hiervoor de biobutanol uit suikers van zeewier. Het succesvolle experiment komt voort uit het Horizon 2020-project MacroFuels, waarbij met name nauw
is samengewerkt met TNO en het Danish Technological
Institute (DTI). TNO produceerde de grondstof waaruit
de biobutanol werd gemaakt. Deze werd gemengd met
conventionele benzine, resulterend in 100 liter B10-benzine met biobutanol. Uit de resultaten van de motortests
bleek dat deze mix net zo geschikt is als conventionele
brandstoffen. De testauto leverde vergelijkbare prestaties en ook de emissieresultaten kwamen overeen. De
uitdaging voor de komende jaren is om de productie van
biobrandstoffen uit zeewier met duurzame teeltmethoden op te schalen en om de proceskosten te verlagen tot
economisch rendabele niveaus.
Nieuwsbrief Wageningen University, 17-12-2019

Auto rijdt 80 kilometer op brandstof
uit zeewier

Groen doet goed

Sturen circulaire economie vergt
meerdere doelen

Naast planten, bomen en bloemen óp en áán gebouwen, speelt ook groen in een gebouw een grote rol in
klimaat en welbevinden. Mensen voelen zich fijner met
‘natuur’ in hun nabijheid. Dat geldt voor groen bínnen
net zo sterk als voor groen buiten. Gebouwen met veel
aandacht voor planten hebben niet alleen een positief
effect op mensen en de omgeving, ze leveren ook op
andere terreinen winst. Planten brengen vocht in de
lucht en creëren een fijne omgeving waarin mensen
zich beter voelen. Dit kan economische besparingen
opleveren via de technische kant, door energiebesparing als gevolg van minder kunstmatige klimaatbeheersing. Maar ook door een verbeterd functioneren
van de gebruikers van een gebouw en door een lager
ziekteverzuim. Kijk voor meer informatie over vergroening van openbare ruimten op thegreencity.nl.
Verder biedt de website thegreencity.eu kennis over
vergroening van openbare ruimten op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond. Groene Steden voor een Duurzaam
Europa is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het kabinet meerdere
doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies, heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan
één kwantitatief en afrekenbaar doel. Daarvoor zijn
de verschillen in de effecten van grondstoffengebruik
te groot. In bijvoorbeeld de maakindustrie domineren
andere milieuproblemen en leveringszekerheidsrisico’s
dan in de voedselvoorziening. Daarom zijn per productgroep meer specifieke doelen nodig om de transitie naar
een circulaire economie te kunnen sturen. Dat concludeert het PBL in de policy brief ‘Doelstelling Circulaire
Economie 2030. Operationalisering, concretisering en
reflectie’. Voor het beleid beveelt het PBL aan te werken
met een set doelen die kijkt naar de input, het gebruik,
en de output van grondstoffen, zowel in tonnen als in
euro’s. Deze eenheden moeten uitdrukking geven aan de
beoogde effecten: minder milieudruk in de keten (zoals
broeikasgassen, landgebruik en giftige stoffen) en verbetering van leveringszekerheid voor kritieke materialen, zoals lithium en neodymium. Voor het verminderen
van de uitstroom van grondstoffen in de economie door
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storten en verbranden en het bevorderen van recycling
kent Nederland al doelen in het afvalbeleid. Daarop kan
worden voortgebouwd.
pbl.nl

Circulaire keten voor visstroom
Flevoland is verantwoordelijk voor een groot deel van
de verwerking van vis in Nederland. Na de verwerking
blijft er een enorme hoeveelheid restafval over. Daarvan
kunnen nog allerlei producten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de voedsel-, gezondheids- en cosmetica-industrie. Op 17 december ondertekenden Fish Value BV en
de provincie Flevoland daarom een circulaire keten voor
visreststromen. In deze keten wordt onderzocht welke
verschillende mogelijkheden er zijn voor de verdere verwerking van visreststromen binnen Flevoland.
Persbericht Platform Circulair Flevoland, 18-12-2019

Microplastics sneller opsporen met nieuwe
techniek
Microplastics, deeltjes kunststof van een micrometer
tot een paar millimeter groot, zijn moeilijk te ontdekken.
Nagenoeg onzichtbaar voor het menselijk oog en mogelijk erg schadelijk voor vissen en het milieu. Vooral de
piepkleine plastics nemen snel andere vervuilingen in
water op, waardoor het plastic giftig wordt voor het zeeleven. Bovendien zijn microplastics alomtegenwoordig:
ze zitten in veel producten en komen dus aan de lopende
band in het water terecht. Een nieuwe techniek kan microplastics in water veel sneller detecteren. Daarmee kan
de waterkwaliteit bewaakt worden en wordt vervuiling
door plastics sneller ontdekt.
Om de kleinste plastic deeltjes te detecteren hebben onderzoekers van de Universiteit van Gent en onderzoeksbureau
VITO een nieuwe methode ontwikkelt: spectroscopie. Dat
is een techniek die licht reflecteert tegen atomen en kijkt
welke delen van het licht geabsorbeerd worden. Elk atoom
heeft zijn eigen, unieke absorptiepatroon. Een spectroscoop
kan dit zien en zo bepalen welke atomen ergens in zitten. De
techniek kan in de toekomst gebruikt worden in rivieren,
zeemonden of zuiveringsinstallaties. Maar daarvoor moet er
nog wel veel verbeterd worden. Zo lukte het nu nog niet om
de allerkleinste plasticdeeltjes te detecteren, terwijl die juist
het gevaarlijkst zijn. Toch is deze techniek een doorbraak
in de strijd tegen microplastics, denken de onderzoekers.
‘Hiermee kunnen we veel meer leren over microplastics en
komen we te weten wat de invloed is op menselijke gezondheid’, aldus het persbericht.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 03-01-2020

LUCHTKWALITEIT
Effecten van een belasting op luchtvervuiling
voor drie sectoren
Een belasting op luchtverontreiniging in de Nederlandse
industrie zorgt ervoor dat de emissies hiervan op korte
termijn sterk afnemen. Dit volgt uit analyses met de Rekentool Beprijzing Luchtverontreiniging. Deze rekentool
berekent het effect van een belasting op de belangrijkste
luchtverontreinigende stoffen in de Nederlandse industrie: stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof en vormt
hiermee de onderbouwing van de policybrief ‘Belasting
op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie’ van het
Centraal Planbureau (CPB). Drie specifieke sectoren zijn
hiervoor onderzocht: ijzer- en staalproductie, ethyleenproductie (basisplastic) en de kunstmestindustrie. Deze
industrieën kunnen emissies van luchtvervuilende stoffen
op relatief korte termijn terugdringen door bestaande
technologieën in te voeren, zoals filters. De resultaten
zijn met onzekerheid omgeven. Om de berekeningen te
doen zijn enkele belangrijke aannames gedaan, zoals constante reductiekosten en een jaarlijkse efficiëntieverbetering. De invloed van deze aannames is onderzocht door
verschillende gevoeligheidsanalyses te doen. Volgens
deze gevoeligheidsanalyses is deze daling in 2050 in geen
van de sectoren groter dan 12%.
cpb.nl

Lage rente kan leiden tot schonere uitstoot
industrie
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden
tot minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals
fijnstof, stikstof en zwaveldioxide door bedrijven. Het gaat
om een aanpassing in de berekening van de kosten van
maatregelen voor schonere uitstoot. Wanneer milieumaatregelen kosteneffectief zijn, kan de overheid het nemen
van maatregelen afdwingen. Dit blijkt uit een rapportage
van de ILT aan de Tweede Kamer. De ILT stelt voor om de
kostenberekening van milieumaatregelen regelmatig te actualiseren op basis van de reële rente. Om in de toekomst
juiste berekeningen te maken, pleit de inspectie ook om
rekening te houden met de jaarlijkse inflatie.
Persbericht Inspectie Leefomgeving en Transport, 16-12-2019
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Schonere lucht dankzij gebruik van flexibele
energietarieven
Overschakelen op dynamische energieprijzen met
uurtarieven voor stroom, kan bijdragen aan lagere
CO2-emissies. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft,
in opdracht van NieuweStroom, easyEnergy en Landen Tuinbouworganisatie (LTO) Noord. Belangrijkste
oorzaak is dat in de goedkope uren veel meer wind- en
zonne-energie beschikbaar is, terwijl in de dure uren,
als er véél vraag is, de kolen- en gascentrales moeten
bijschakelen.
Dynamische energieprijzen bestaan al, maar worden
weinig toegepast. Veel consumenten en bedrijven betalen
een vaste energieprijs. Echter, de werkelijke energietarieven fluctueren in hoge mate omdat vraag en aanbod
telkens wisselen. De prijzen verschillen elk uur voor
stroom. Wie stroom afneemt op een goedkoop moment,
bespaart niet alleen geld, maar ook een flinke hoeveelheid
CO2, zo blijkt uit het onderzoek van CE Delft.
Persbericht Koolhoven en Partners, 17-12-2019

EUROPA
Milieu in Europa — Toestand en Verkenningen 2020
Europa zal zijn milieudoelstellingen voor 2030 niet halen
als er de komende jaren niet snel actie wordt ondernomen om het hoge tempo van biodiversiteitsverlies, de
toenemende effecten van klimaatverandering en het
overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te
pakken. Dit is de belangrijkste conclusie van het European Environmental Agency (EEA) in het rapport:
The European environment —state and outlook 2020
(SOER2020). De SOER bevat een breed overzicht van de
milieukwaliteit in Europa en maak daarbij ook vergelijkingen tussen landen. In enkele gevallen komt Nederland
opvallend naar voren. Zo scoort Nederland erg goed op
de indicator voor efficiënt materiaalgebruik in de vergelijking tussen Europese landen; alleen Zwitserland doet
het beter. Voor het recyclen van huishoudelijk afval is er
voor Nederland een vierde plaats, met als kanttekening
dat er in Nederland relatief veel capaciteit bestaat om
het huishoudelijk afval te verbranden. Verder benoemt
het EEA het succes van de stroomversnelling (Energiesprong) als een positief Nederlands voorbeeld van een
transitieaanpak.
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In het EEA-rapport worden zeven lijnen uitgezet waarlangs actie ondernomen moet worden om de overgang
naar een duurzaam Europa mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het bevorderen van innovatie in de hele samenleving, toonaangevende internationale acties op het gebied
van duurzaamheid en de ontwikkeling van meer systemische, op de lange termijn gerichte beleidskaders en
bindende doelstellingen.
pbl.nl

Green Deal biedt goed vertrekpunt voor Europees klimaatbeleid
De nieuwe Green Deal van EU-commissaris Timmermans biedt een goed vertrekpunt voor het Europees
klimaatbeleid en de overgang naar een volledig klimaatneutraal Europa in 2050. Dat zeggen VNO-NCW en
MKB-Nederland in een eerste reactie. De ondernemingsorganisaties pleiten al langer voor een voortrekkersrol
van de EU in het klimaatbeleid, omdat dit zorgt voor een
gelijk speelveld in Europa. ‘Anders krijg je verschillend
beleid per lidstaat. Dat jaagt bedrijven - en uiteindelijk
de consument - op kosten. Ook leidt dit tot ongewenste
effecten qua CO2 en bijvoorbeeld werkgelegenheid. De
Nederlandse aanpak met het klimaatakkoord moet naadloos aansluiten op de nieuwe Europese aanpak’, aldus
VNO-NCW en MKB-Nederland. Belangrijk is wel dat ook
het mkb goed wordt betrokken en dat de Green Deal in
overeenstemming is met de nieuwe mkb-plannen van de
commissie.
GroenLinks is eveneens positief over de Green Deal. “Het
plan bevat veelbelovende onderdelen waarop we graag
verder samenwerken”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “De tekst bevat onderdelen die een
forse impact kunnen hebben op het terugdringen van de
CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies. Het is goed dat het
Europese Emissiehandelssysteem ook voor de scheepvaart moet gelden en dat de gratis ETS-uitstootrechten
voor de luchtvaart worden afgebouwd. Het aangekondigde fonds voor eerlijke transitie kan positief werken
voor de moeilijke Europese besluitvorming rond het
aanscherpen van de klimaatambitie. Ook de focus van de
Commissie op het aanpakken van ontbossing is bemoedigend.” Toch laat het voorstel volgens Eickhout ook een
paar grote kansen liggen. “Het valt op dat de Green Deal
voornamelijk plannen aankondigt die tot veranderingen
op de lange termijn moeten leiden. “Om de klimaatdoelen
te halen, moeten we juist op korte termijn onze uitstoot
verminderen.” Een voorbeeld is het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. Met het huidige voorstel dreigen zwakke regels vastgelegd te worden waarmee zo’n 400 miljard

euro aan landbouwsubsidie wordt uitgegeven.
Persbericht GroenLinks Europa, 11-12-2019, Nieuwsbrief
VNO-NCW, 12-12-2019

kunnen opleveren. Het duurt naar verwachting vijf
jaar voor het verbod in werking treedt.
Persbericht Ministerie van IenM, 18-12-2019

EU in 2050 klimaatneutraal

Nationale regeringen akkoord met regels
duurzaam investeren

De Europese regeringsleiders hebben afgesproken dat de
EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Alleen Polen, dat
voor elektriciteit sterk afhankelijk is van kolencentrales,
doet voorlopig nog niet mee. Het land onderschrijft het
doel, maar moet thuis de politieke discussie nog voeren
of de doelen haalbaar zijn. Volgend jaar zomer laten de
Polen weten of ze alsnog mee willen doen. De regeringsleiders slaagden er lange tijd niet in om hun verschillen
te overbruggen. Het ging niet alleen over de vraag of de
Poolse kolenmijnen op korte termijn gesloten moeten
worden, maar ook over kernenergie. Premier Rutte snapte de zorgen niet van met name Tsjechië en Hongarije.
“Kernenergie mag gewoon. Er is geen enkele regel die dat
verbiedt.” Uiteindelijk staat dat ook in de conclusies die
de regeringsleiders hebben getrokken, waardoor Tsjechië
en Hongarije die zeggen kernenergie nodig te hebben om
klimaatneutraal te worden, ook akkoord gingen.
Nos.nl, 13-12-2019

Nederland kartrekker Europees
PFAS-verbod
Er moet een Europees verbod op PFAS komen. Dat
voorstel van Nederland krijgt ruimte steun in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu)
is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel.
Hierdoor wordt PFAS in alle niet-essentiële toepassingen verboden. “Ik vind dat we de kraan voor PFAS
moeten dichtdraaien”, aldus Van Veldhoven. “Het
teflonlaagje is misschien handig in een pan, tegelijkertijd breken deze stoffen nooit meer af in ons milieu en
kunnen ze schadelijk zijn voor onze gezondheid. PFAS
komt nog iedere dag aan alle kanten ons land binnen.
We kunnen dit niet in ons eentje oplossen en moeten
het probleem aan de voorkant in heel Europa aanpakken. Zodat PFAS überhaupt niet meer gebruikt en
uitgestoten wordt.”
Bijzonder aan dit restrictievoorstel is dat alle schadelijke PFAS stoffen, zo’n 6000 in totaal, voor het eerst
in één keer verboden gaan worden. Dat maakt dit de
meest uitgebreide en complexe restrictie die tot nu toe
is opgepakt onder de Europese verordening REACH.
Deze verordening van de Europese Unie heeft als
doel de gezondheid van de mens en het milieu beter
te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen

Er is een akkoord bereikt over de Europese lijst die
aangeeft welke investeringen duurzaam genoemd mogen
worden: de ‘groene taxonomie’. Dit betekent dat aanbieders die beweren dat een investering duurzaam is, dat
moeten bewijzen aan de hand van de taxonomie. Bovendien kunnen investeerders voortaan zien hoeveel procent
van hun financiële product daadwerkelijk duurzaam is.
Hiermee wordt greenwashing van financiële producten
tegengegaan. Als een financieel product geen duurzaamheid nastreeft, moet dit verplicht worden gemeld aan
een investeerder. “Op deze manier worden grote stappen
gezet om van duurzaam investeren de norm te maken”,
aldus Europarlementariër Bas Eickhout (GL). “Hiermee
zet de EU wereldwijd de standaard voor duurzaam investeren. Het effect hiervan is niet te onderschatten.”
Persbericht GroenLinks Europa, 17-12-2019

INTERNATIONAAL
Miljarden voor verduurzaming internationale zeevaart
De mondiale zeevaartsector heeft bij de Internationale
Maritieme Organisatie (IMO) van de VN een baanbrekend voorstel ingediend voor een internationaal innovatiefonds. Gedurende een periode van 10 jaar willen de
reders dit fonds vullen met minimaal vijf miljard dollar
voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de bedrijfstak. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof
moet het een effectief instrument zijn om de eigen verduurzaming te versnellen.
Wereldwijd wordt negentig procent van de verhandelde
goederen vervoerd over zee. Hiermee is de internationale
zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer twee procent
van de wereldwijde uitstoot van CO2. Vorig jaar is de
mondiale maritieme regelgever van de VN, de Internationale Maritieme Organisatie, een klimaatakkoord voor de
zeevaart overeengekomen. Met dit voorstel voegt de internationale redersgemeenschap zelf daad bij het woord.
Persbericht Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
(KVNR), 18-12-2019
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UK Plastics Pact zet in op één miljard minder plastic producten in 2020
Eind volgend jaar moeten bedrijven in het Verenigd
Koninkrijk gezamenlijk een miljard minder onnodige
plastic producten produceren. Dat is één van de nieuwe
doelstellingen uit een rapport van het UK Plastics Pact.
Daarnaast moet al het plastic dat er nog is recyclebaar,
composteerbaar of herbruikbaar zijn. Het plastic moet
eind 2025 ook nog eens voor gemiddeld 30 procent uit
tweedehands verpakkingsmateriaal bestaan, dat is nu 10
procent. En 70 procent van al het plastic moet gerecycled
worden, nu ligt dat op 44 procent. Deze plannen lijken op
die van het Nederlandse Plastic Pact dat begin 2019 werd
ondertekend.
De Britse supermarkten, die ook in het pact zitten,
wisten eerder al drie ton plastic te besparen door verse
producten zo min mogelijk te verpakken en stickers
voor fruit en groente te weren. De nieuwe plannen gaan
nog verder: ook plastic bestek, dat vanaf 2021 verboden
wordt in de Europese Unie, en piepschuim moet door de
55 bedrijven in het pact vervangen worden door duurzamere alternatieven. Volgend jaar moet al 21 ton piepschuim verdwenen zijn uit de ketens. Door verpakkingen
slimmer te ontwerpen, is de kans op hergebruik veel
groter, zo hoopt het Britse Pact.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 18-12-2019

Kansen stadslandbouw in Chinese
megasteden
De landbouwraad van de Nederlandse ambassade in
Beijing heeft het rapport Green Cities in China opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl). Dit marktrapport richt zich op het
thema groene steden met een focus op voedselzekerheid
en voedselveiligheid in de grote steden. Om voedselveiligheid en voedselzekerheid te garanderen in Chinese megasteden zijn er nieuwe landbouwconcepten nodig. Het
rapport vat de resultaten samen van het onderzoek dat is
verricht naar duurzame concepten als ‘Green Buildings’,
‘Sponge Cities’, ‘Metropolitan Farming’, ‘Sustainable
Supply Chain’ en ‘Vertical Farming’ in China. Ingegaan
wordt ook op hoe Nederlandse bedrijven op huidige en
toekomstige kansen kunnen inspelen.
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 24-12-2019

Jonge royals lanceren Earthshotprijs
De hertog en hertogin van Cambridge, Prins William en
Kate Middleton, hebben een wereldwijde prijs aangekon18 MILIEU COMPACT

digd om klimaatproblemen aan te pakken. Ze beloven
“een decennium van actie om de aarde te herstellen”.
Elk jaar tussen 2021 en 2030 ontvangen vijf winnaars
de prijs. Dat meldt de BBC. De geldprijs is voor mensen
of organisaties die oplossingen voor milieuproblemen
bedenken. De prijs zal later in 2020 officieel worden
gelanceerd. Een reeks van challenges zal worden aangekondigd, gericht op het vinden van minstens 50 oplossingen voor de ‘grootste problemen ter wereld’, waaronder
klimaatverandering en luchtvervuiling.
Duurzaam Nieuws, 02-01-2020

Duitsland verlaagt prijs treinkaartjes
Treinreizen in Duitsland wordt flink goedkoper: reizigers
die meer dan 50 kilometer afleggen met de Intercity
Express-treinen van Deutsche Bahn, kunnen rekenen op
een tariefdaling van 10 procent.
Het bedrijf verlaagt ook de prijzen van extra services, zoals het vervoeren van fietsen. De goedkopere tickets zijn
het gevolg van een belastingverlaging op het reizen per
trein: van 19 naar 7 procent. Die verlaging is onderdeel
van het Duitse pakket aan klimaatbeschermingsmaatregelen. Deutsche Bahn verwacht dat de prijsdaling vijf
miljoen extra passagiers per jaar oplevert. Het btw-tarief
op treinkaartjes werd in tegenstelling tot Duitsland vorig
jaar juist verhoogd door de Nederlandse overheid.
nu.nl

ONDERZOEK
CO2 uit de lucht halen met mineralen
Onderzoekers van de Zweedse Chalmers University
hebben een materiaal ontwikkeld dat koolstofdeeltjes uit
de lucht filtert. Het is een natuurlijk materiaal, zeoliet, in
combinatie met gelatine en cellulose. Het zeoliet filtert
van nature CO2 uit de lucht, maar is te bros om op grote
schaal toe te passen. Gelatine en cellulose maken het
materiaal steviger. De moleculen in zeoliet zitten in een
kanalenstructuur die, afhankelijk van het soort zeoliet,
bepaalde moleculen kan vasthouden. Ook CO2 is in die
kanalen op te vangen. Maar het mineraal laat zich moeilijk bewerken en dat stond toepassing in de weg. Je hebt
namelijk enorme stukken zeoliet nodig om noemenswaardige hoeveelheden CO2 op te vangen. Het mineraal
is bovendien heel zwaar. Door het zeoliet te verpoederen
en te mengen met de andere twee materialen, wordt het
product veel makkelijker te bewerken. Zo kan je grote

lappen zeolietachtig materiaal maken die CO2 uit de
lucht halen. Deze wegen ook nog eens 90 procent minder
dan puur zeoliet.
Er zijn al verschillende bedrijven die koolstof afvangen.
Dit doen ze vaak met zogenoemde amiden, moleculen die
makkelijk koolstof binden. Maar amiden hebben een paar
nadelen. Het is bijvoorbeeld heel lastig om de koolstof
weer los te halen van de amide. Daar is een heleboel
warmte voor nodig, wat de techniek minder duurzaam
maakt – vaak komt de hitte nog van fossiele brandstoffen. Een andere optie is het continu vervangen van de
amidevloeistof in een koolstofvanger, maar dat wordt
snel heel duur. Zeolieten zijn vaste materialen, waardoor
je makkelijker de CO2 kan verwijderen. Je haalt dan
gewoon het verzadigde filter uit een koolstofvanger en
vervangt het door een nieuwe. Via chemische processen
kan je vervolgens de koolstofdioxide scheiden van het
gesteente. Het materiaal is bovendien een stuk goedkoper dan de amiden. In het lab werken de zeolieten dus
uitstekend. Nu moet blijken of het ook op grote schaal
net zo goed werkt; de onderzoekers zijn momenteel op
zoek naar partners.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 12-12-2019

Hogere windmolens hebben negatiever effect
op huizenprijzen
De woningprijsontwikkeling van woningen binnen een
straal van 2 kilometer vanaf een grote windmolen (150m)
blijft in de periode na 2011 met gemiddeld 5% achter ten
opzichte van woningen waar geen windturbines in de
buurt staan. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam in
opdracht van het ministerie van EZK. In het algemeen
stijgen de woningprijzen binnen een straal van 2 kilometer van windmolens minder hard dan elders, maar
met name hogere windmolens blijken een negatief effect
te hebben op huizenprijzen. Naast windmolens hebben
de onderzoekers ook gekeken naar het effect van recent
gebouwde zonneparken op woningwaardes. De uitkomst
neigt naar een negatief effect van gemiddeld 3 procent
binnen een straal van één kilometer.
Het onderzoek is gedaan met behulp van grote huizenprijsdatasets van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars en Brainbay met duizenden transacties tussen
1985 en juni 2019. Locaties waar windmolens zijn, zijn
door de onderzoekers vergeleken met locaties waar nog
geen windmolens zijn gebouwd, maar wel met vergelijkbare ruimtelijke condities. De bevinden kunnen als
input dienen voor een planschade-expert om te bepalen

of windturbines en zonneparken van invloed zijn op de
waarde van omliggende woningen. Windmolenbouwers
kunnen rekening houden met de mogelijke planschade bij
het opstellen van de business case.
Persbericht VU, 17-12-2019

Zuurstofgehalte in oceanen daalt snel
Het dalende zuurstofgehalte in de oceanen vormt wereldwijd een steeds grotere bedreiging voor vissoorten
en ecosystemen. Volgens een IUCN-rapport zijn vooral
de klimaatverandering en vervuiling de schuldigen. Het
rapport is de grootste studie ooit naar oorzaken, impact
en mogelijke oplossingen voor het dalende zuurstofgehalte in de oceanen.
Een steeds groter gebied van de oceanen kampt met een
laag zuurstofgehalte en al 700 steden over de hele wereld
dragen daar nu de gevolgen van. In de jaren 1960 waren
dat amper 45 steden. In dezelfde tijdspanne is het volume
aan ‘anoxisch water’, waarin helemaal geen zuurstof
meer aanwezig is, verviervoudigd. Daardoor begint
het evenwicht binnen de ecosystemen te verschuiven.
Soorten die beter bestand zijn tegen lage zuurstofniveaus
zoals microben, kwallen en sommige inktvissen doen
het steeds beter, ten nadele van meer gevoelige soorten,
waaronder de meeste vissoorten. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor de natuurlijke rijkdommen die
de oceanen verschaffen en zullen uiteindelijk honderden
miljoenen mensen treffen. Als de klimaatverandering niet
wordt gestopt, kunnen de oceanen 3 tot 4 procent van
hun zuurstof verliezen tegen het einde van deze eeuw.
Maar dat gemiddelde maskeert veel grotere veranderingen in sommige regio’s. De grootste verliezen worden
bovendien opgetekend in de bovenste 1000 meter water,
die ook het meest biodivers zijn.
Duurzaamnieuws, 18-12-2019

Waterstofoptie goedkope weg naar koolstofarm energiesysteem
Waar is waterstof nodig, hoeveel kost het, welke technologieën zijn nodig en hoe vertalen onzekerheden in
technologische ontwikkeling zich in systemische veranderingen? Deze vragen stonden centraal in onderzoek
van Herib Blanco Reaño aan Rijksuniversiteit Groningen.
De onderzoeker concludeert dat waterstof het meest
aantrekkelijk is voor vrachtvervoer over lange afstand,
industrieel gebruik (staalproductie) en de productie van
synthetische olie voor de luchtvaart en de chemische
industrie. Waterstof kan ook in auto’s worden gebruikt
als aanvulling op batterijvoertuigen en kan ook gebruikt
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worden voor langdurige energieopslag. Verder blijkt
dat waterstof het mogelijk maakt om een koolstofarm
systeem te bereiken en tegelijkertijd bij te dragen aan
een minimale stijging van de totale kosten voor de samenleving of stijging van de energieprijzen (bijvoorbeeld
via CO2-belasting). Momenteel blijft de productie en het
gebruik van waterstof duur en is er overheidssteun nodig,
om de schaal te bereiken die nodig is om deze lage kosten
te realiseren.
Nieuwsbrief RUG, 18-12-2019

Voetafdruk autobatterij minder groot dan
gedacht
Een nieuwe studie laat zien dat het maken van accupakketten voor elektrische auto’s veel minder CO2 kost dan
aanvankelijk werd gedacht. Elke kilowattuur veroorzaakt
61 tot 109 kilo CO2-uitstoot. In het rapport becijferden de
Zweedse onderzoekers dat een kilowattuur aan autobatterij 150 tot 200 kilogram CO2 veroorzaakt. Maar
de productiemethoden zijn beter geworden, waardoor
fabrieken een batterij efficiënter - en dus met minder
energie - kunnen maken. Ook is er steeds minder kobalt
nodig in de batterijen, een element dat moeilijk te winnen
is en dus veel energie vraagt.
Belangrijker is echter de verandering in de energiemix:
Het overgrote deel van de batterijfabrieken gebruikt
duurzamere brandstoffen dan voorheen werd aangenomen. In het vorige rapport werd het aandeel kolenelektriciteit overschat. Nu kolen minder populair worden omdat
gas goedkoper én milieuvriendelijker is, moet de voetafdruk van een accu worden bijgesteld. De ondergrens
van de nieuwe CO2-uitstoot, 61 kilogram, geldt als een
fabriek naast gas ook duurzame niet-fossiele elektriciteit
gebruikt. De uitstoot van een batterij zal dus nog verder
dalen de komende jaren.
Met de nieuwe cijfers blijken elektrische auto’s, mits
deze duurzame stroom gebruiken, sneller duurzaam te
zijn dan benzineauto’s. Als we uitgaan van een accupakket van 64 kilowattuur (een forse batterij), veroorzaakt de productie van de batterij 4000 tot 7000 kilo
CO2. Een moderne benzineauto stoot 107 gram CO2
per gereden kilometer uit. In het gunstigste geval is de
elektrische auto na 40.000 kilometer schoner dan de
benzineauto. Met de oude cijfers kwam dat break-even
moment veel later.
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 23-12-2019
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IJskap op Groenland smelt veel sneller
dan verwacht
Groenland verliest zeven keer sneller ijs dan in de jaren
‘90, blijkt uit satellietmetingen door de Amerikaanse en
Europese ruimtevaartorganisaties NASA en ESA. De
nieuwe cijfers in Nature zijn afkomstig van elf verschillende satellieten die het volume, bewegingen en het
gewicht van de ijskap meten. Een internationaal team
van wetenschappers combineerde en vergeleek de drie
decennia aan metingen om tot een concrete inschatting
van het totale verlies aan ijs te komen.
De conclusie is alarmerend: de ijskap heeft tussen 1992
en 2018 al 3800 miljard ton ijs verloren. Dat is genoeg
om het zeepeil wereldwijd met 10,6 millimeter te doen
stijgen. Maar vooral zorgwekkend is de versnelling van
dat proces: waar de ijskap in 1990 nog 33 miljard ton per
jaar verloor, is dat nu gemiddeld 238 miljard ton per jaar.
“De satellietmetingen tonen dat de ijskap op Groenland
heel snel heeft gereageerd op de ecologische veranderingen met een snelle afname van de massa”, zegt Marcus
Engdahl van de ESA. “Dat is met name zorgwekkend
omdat de gemiddelde zeespiegelstijging onomkeerbaar is
op de tijdschaal van de mens of de beschaving.”
In het laatste grote klimaatrapport voorspelde het
VN-klimaatpanel (IPCC) een zeespiegelstijging met 60
centimeter tegen 2100. Daardoor worden 360 miljoen
mensen blootgesteld aan het risico van een jaarlijkse
overstroming. Het snelle afsmelten van de ijskap op
Groenland dat nu gerapporteerd wordt, wijst eerder op
een zeespiegelstijging in lijn met het worstcasescenario
van het klimaatpanel, en dat betekent een extra stijging
met 7 centimeter. “De nieuwe bevindingen illustreren het
fundamentele belang van satellieten in de monitoring van
de ijskappen”, zegt Josef Aschbacher van de ESA. “De
uitstoot van broeikasgassen gaat niet naar beneden maar
blijft stijgen. Daardoor confronteren we toekomstige
generaties met de steeds ergere gevolgen van de klimaatverandering, waaronder de stijgende zeespiegel.”
Duurzaamnieuws, 18-12-2019

Onderzoek naar emissiereductie passagiersvliegtuigen
Het World Treasury Center heeft bekend gemaakt dat
een internationaal luchtvaartconsortium bestaande
uit Amerikaanse, Duitse en Nederlandse instanties en
ondernemingen haar onderzoeksresultaten naar emissiereductie van passagiersvliegtuigen op luchthavens
bij de gates en tijdens taxiën van en naar startbanen

zal centraliseren, delen en registreren in haar mondiale
register. Bij meer dan 500.000 starts en landingen op
een luchthaven met de omvang van Schiphol komt de
uitstoot aan CO2 en fijnstof overeen met de uitstoot van
7,5 miljoen woningen. Het onderzoek van de projectgroep
richt zich op het na de landing uitzetten van de hoofdmotoren, het elektrisch taxiën naar de gates en generatoren
bij de gates met een schone brandstof. De ontwikkeling
hiervan lijkt snel haalbaar door op de grond met LNG als
brandstof een duurzame stap te zetten naar schonere
luchthavens.
Persbericht World Treasury Center, 23-12-2019

Meelwormen kunnen gif uit
plastics afbreken
Meelwormen zijn niet alleen in staat om plastics te
verorberen, ze slagen er ook in om de giftige stoffen
in dat plastic af te breken. Het goede nieuws is bovendien dat de beestjes nadien nog als veilig voedsel voor
andere dieren kunnen dienen. Dat blijkt uit onderzoek
aan Stanford University. Hun ontdekking betekent dat
kleine witte meelwormen (de larven van de meeltor) een
oplossing zouden kunnen bieden voor het immense plasticprobleem waar de wereld vandaag tegenaan kijkt. Niet
alleen zijn de insecten in staat om verschillende vormen
van plastic te consumeren, dat toonde eerder onderzoek
al aan, ze kunnen ook Styrofoam (piepschuim) eten dat
giftige chemische additieven bevat. Na maximaal 48 uur
worden die afgebroken of natuurlijk afgescheiden door
de meelworm. Nadien kunnen de meelwormen dus nog
steeds veilig worden gebruikt als eiwitrijk voedsel voor
andere dieren zoals garnalen of kippen.
De studie is de eerste die onderzoekt waar chemicaliën
in plastics terechtkomen nadat ze worden afgebroken
in een natuurlijk systeem - in dit geval de darm van een
meelworm. “Het is verbazingwekkend dat meelwormen
blijkbaar in staat zijn om een chemisch additief te eten
zonder dat het zich na verloop van tijd in hun lichaam
ophoopt”, zegt hoofdauteur van de studie, Anja Malawi.
De meelwormen uit het experiment scheidden ongeveer
de helft van het polystyreen dat ze consumeerden uit als
kleine, gedeeltelijk afgebroken fragmenten; de andere
helft als CO2.
Meelwormen die een dieet van polystyreen (inclusief
HBCD) te eten kregen waren even gezond als dieren die
een normaal dieet kregen. Hetzelfde gold voor garnalen die de meelwormen aten die eerder HBCD hadden
verorberd. De onderzoekers erkennen dat HBCD-resten
die door meelwormen worden uitgescheiden nog steeds
een gevaar vormen en dat er nog niets geweten is over

andere veelgebruikte plastic-additieven en hun lot nadat
ze door meelwormen worden opgegeten.
Duurzaam Nieuws, 02-01-2020

Model brengt wereldwijde vervuiling van
water in kaart
Het continu monitoren van de waterkwaliteit in rivieren
is kostbaar. Bemonstering en analyse kosten veel tijd
en geld. Promotieonderzoek van Jikke van Wijnen aan
de Open Universiteit laat zien hoe je met een model de
wereldwijde verspreiding van een aantal vervuilende
stoffen in kaart kan brengen. Zo’n model kan gebruikt
worden om toekomstige problemen met de waterkwaliteit te voorspellen en om de effecten van maatregelen
te berekenen. Het model geeft inzicht in de wereldwijde
trends op het gebied van waterkwaliteit in het verleden,
het heden en in de toekomst zonder dat er veel kostbare
analyses nodig zijn. Het samenvoegen van verschillende
soorten vervuiling in één model heeft als voordeel dat de
samenhang tussen diverse vervuilende stoffen duidelijk
wordt. Dit kan bijdragen aan het oplossen van huidige en
het voorkomen van toekomstige problemen.
Persbericht Open Universiteit, 06-01-2020

Duurzame kunstmest uit het riool
Vanaf 2023 moeten alle rioolwaterzuiveringsinstallaties
het slib gebruiken om fosfaat te winnen. Gewoon rioolslib uitrijden over een akker werkt niet goed genoeg; het
fosfaat moet losgemaakt worden uit het slib. Technisch
is dat al lang mogelijk, maar het proces vereist een
hoop chemicaliën. Dat is een weinig duurzame manier
om fosfaat te produceren. Daarom bedacht het bedrijf
Fritzmeier Umwelttechnik samen met onderzoekscentrum Fraunhofer een nieuwe methode. Met twee speciale
bacteriesoorten wordt in een aantal stappen duurzamer
fosfaat gemaakt.
Eerst krijgt een bacterie een combinatie van rioolslib en
zwavel te eten. Door het verteringsproces haalt de bacterie het fosfaat uit de as. Vervolgens wordt een tweede
bacterie geïntroduceerd, die het fosfor absorbeert en
verrijkt. Daarna kan het fosfor uit deze bacterie gefilterd worden en blijft puur ijzerfosfaat over - klaar voor
gebruik. Bijkomend voordeel is dat de bacteriën CO2
uit de lucht halen tijdens het proces. Los van de bacteriën vraagt het tien liter water om een liter rioolslib te
reinigen. Dat is veel, maar het voordeel is dat het water
meteen hergebruikt kan worden. In het laboratorium van
het Fraunhofer kwam 98 procent van het zwavel uit het
rioolslib en was drie kwart van het water recyclebaar.
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De methode is niet alleen duurzamer dan vervuilende
chemische processen of mijnwinning, het kost ook minder. Bacteriën planten zich eenvoudig voor en voor het
winnen van fosfor uit de bacteriepoel is alleen een filter
nodig. Het proces is volgens de onderzoekers klaar voor
een klein fabriekje dat 100 liter slib kan verwerken.
Nieuwsbrief DuurzaamBedrijfsleven, 08-01-2020

Afgelopen vijf jaar waren de warmste ooit
Data van de Copernicus dienst voor klimaatverandering
(C3S) toont aan dat 2019 het op een na warmste jaar was
in een periode van ongewoon warme jaren wereldwijd.
Voor Europa was het zelfs het warmste jaar ooit. De data
tonen eveneens aan dat de laatste vijf jaar de warmste
ooit waren en dat 2010-2019 het warmste decennium ooit
was. Samen met de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS) meldt C3S ook dat het CO2-niveau in de
atmosfeer verder is gestegen met 2,3 ± 0,8 ppm.
Het grootste warmteverschil met de periode 1981-2010 werd
gemeten in Alaska en grote delen van het Arctisch gebied.
De meeste landgebieden kenden temperaturen boven het
gemiddelde, met name in Oost- en Zuid-Europa, het zuiden
van Afrika en Australië. In Centraal- en Zuidoost-Canada
lag de jaartemperatuur echter onder het gemiddelde. In
Europa waren alle seizoenen warmer dan normaal, waarbij
de zomer en de herfst de op drie na warmste ooit waren.
Persbericht Copernicus, 08-01-2020

WET- EN
REGELGEVING
VVM presenteert boek over Omgevingswet
Over ruim een jaar, op 1 januari 2021, treedt de Omgevingswet in werking. Des te belangrijker is de schat aan
informatie die de achtste editie van de Dag van de Omgevingswet heeft opgeleverd voor de implementatie ervan.
De oogst van deze congresdag, met meer dan dertig
sessies over de verschillende aspecten van de uitvoering
van de wet, heeft de VVM gebundeld in het 92 pagina’s
tellende boek ‘Megawet in wording - Klaar voor de start!’.
Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door Henk
Jan Meijer, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de
Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.
“Waardevol om naast alle wetgeving ook publicaties vanuit
de beroepspraktijk te kunnen doornemen”, aldus Meijer.
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Voorbereiden op de wet gebeurt op verschillende manieren: in leerkringen en living labs, het oefenen met het
ontwerpen van een omgevingsplan, samenwerking in de
vorm van omgevingstafels en het concreet werken aan
instrumenten zoals omgevingsvisies en de omgevingsverordening. Diverse direct betrokken personen presenteerden hun aanpak tijdens het congres. Dankzij het nu
uitgebrachte boek kunnen, naast de 360 deelnemers aan
het congres, alle betrokkenen bij de Omgevingswet profiteren van de plussen en minnen van de eerste praktijkinitiatieven. Het boek is gratis als pdf te downloaden van
de website van de VVM. Een gedrukt exemplaar is tegen
een vergoeding van € 12,50 (incl. verzendkosten) per mail
bestellen: bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet’.
Persbericht VVM, 19-12-2019

Eerste Kamer stemt in met spoedwet voor
stikstofmaatregelen
De Eerste Kamer steunt de spoedwet voor stikstofmaatregelen, zodat er ruimte ontstaat voor woningbouw,
infrastructurele projecten en natuurherstel. De spoedwet
leidt in eerste instantie tot ‘stikstofruimte’ die er vooral
voor zorgt dat er woningen en wegen gebouwd kunnen
worden. De wet maakt in mindere mate natuurherstel
mogelijk. Er is in totaal eenmalig 500 miljoen euro voor
vrijgemaakt. Er worden voorbereidingen getroffen voor
een drempelwaarde. Zo kunnen bouwvergunningen voor
projecten die onder een bepaalde stikstofnorm blijven
direct worden afgegeven. Vooruitlopend daarop wordt
eerst in kaart gebracht wat de effecten van de maatregelen in de buurt van beschermde natuurgebieden zijn. Dit
wordt met behulp van een zogenoemd stikstofregistratiesysteem gedaan. Op basis daarvan kan worden bepaald
of er gebouwd kan worden zonder dat er te veel stikstof
vrijkomt. Het kabinet hoopt de meeste stikstofwinst te
behalen met veevoer met minder eiwit. Overtollig eiwit
verlaat het dier via mest en urine en dat leidt weer tot
stikstofuitstoot.
Het stikstofdossier draait uiteindelijk om natuurherstel. Daarom neemt het kabinet met deze spoedwet ook
maatregelen voor de bescherming, de verbetering en het
herstel van beschermde natuurgebieden. Het verlagen
van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur
(overdag) wordt buiten deze wet om geregeld.
NU.nl, 17-12-2019

Integratie helpdesks omgevingsrecht
Het Informatiepunt Omgevingswet breidt uit en krijgt
een nieuwe naam. De vier huidige helpdesks op het ge-

bied van omgevingsrecht vormen de pijlers van het Informatiepunt Omgevingswet en integreren tot één centraal
punt waar decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties terechtkunnen met hun vragen
over de Omgevingswet. Vanaf 1 juli 2020 is de vernieuwde
helpdeks bereikbaar op 1 website, 1 telefoonnummer en 1
e-mailadres. De invoering van het nieuwe Informatiepunt
Omgevingswet wordt ondersteund met een communicatiecampagne. Daarin wordt de nieuwe naam bekendgemaakt van onder meer de helpdesk en de website.
Nieuwsbrief Infomil, 17-12-2019

BERICHTEN
Aanpak ‘stikstofcrisis’ vraag om
breder perspectief
De vergunningverlening én de natuur zijn gebaat bij
een breder palet aan maatregelen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden, in plaats van uitsluitend in te
zetten op vermindering van stikstofdepositie. Om voor
de langere termijn structurele verbetering te realiseren
en vergunningen te kunnen verlenen voor economische
activiteiten als de bouw en de landbouw, is het noodzakelijk ook in te zetten op andere maatregelen om de natuur
te versterken. Stikstofmaatregelen om een dalende trend
in stikstofdepositie te bereiken blijft - zeker op korte
termijn - noodzakelijk om vergunningverlening rond
natuurgebieden mogelijk te houden en om de natuurkwaliteit te verbeteren.
Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) in de vandaag verschenen policy brief ‘Stikstof in
perspectief’.
Persbericht PBL, 12-12-2019

Rijn en IJssel
• Categorie Voldoende water: PlasticRoad
• Categorie Digitale transformatie: de Vislift van Vislift
B.V. en waterschap Rivierenland
• Publieksprijs: Zandige oevers Houtribdijk van Rijkswaterstaat
Persbericht Unie van Waterschappen, 12-12-2019

Succesfactoren duurzame spijkerbroek
Ruim de helft van de Nederlandse consumenten is bereid
een duurzame spijkerbroek te kopen, maar 77 procent zegt
dat deze wel betaalbaar moet blijven. Dat blijkt uit het rapport ‘Kruistocht voor een schone en eerlijke spijkerbroek’
van ABN AMRO. Om de verkoop van deze spijkerbroeken
te stimuleren, zijn veranderingen in de mode-industrie
nodig. Er dient te worden ingezet op een transitie van fast
fashion naar meer duurzame verdienmodellen. Transparantie is hierin cruciaal; 62 procent wil meer voorlichting
van de overheid en retailers over de productie van jeans.
Persbericht ABN AMRO, 13-12-2019

The Ocean Cleanup brengt eerste lading
afval aan land
The Ocean Cleanup heeft de eerste lading van de plasticvanger in de Grote Oceaan aan land gebracht in Canada. “Op een parkeerplaats in Vancouver ligt nu voor 60
kubieke meter aan afval”, aldus een woordvoerder. Om en
nabij de 40 procent van de vangst bestaat uit visnetten.
In totaal zijn er ruim 14.000 voetbalvelden schoongeveegd. Het succes volgt na de ingebruikname van een
nieuwe veegarm in oktober omdat een eerder exemplaar
in januari afbrak. In het najaar van 2020 wordt bekendgemaakt welke duurzame producten er uit het verzamelde materiaal gemaakt kunnen worden. Dan wordt ook de
prijs per product bekend.
NU.nl, 13-12-2019

Winnaars Waterinnovatieprijs 2019
Een duurzame dijkversterking met aandacht voor het
landschap, een rioolwaterzuiveringsinstallatie die grondstoffen terugwint, een weg die regenwater buffert en
een slimme vispassage: dat zijn de vier projecten die 12
december de Waterinnovatieprijs in ontvangst mochten
nemen. De rode draad bij de winnaars? Hun bijdrage aan
een toekomst- en klimaatbestendig Nederland. De prijs is
een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). De winnaars zijn:
• Categorie Waterveiligheid: Fugro i.s.m. waterschap
Limburg
• Categorie Schoon water: Kaumera van waterschap

Postzegelbosjes invloedrijker dan gedacht
In Europa zijn de bossen erg versnipperd, door wegen,
spoorwegen, kanalen en bebouwde zones. Daardoor ontstaan er meer en meer kleine bosjes die enkele hectaren
groot zijn of zelfs minder dan een hectare. Deze ‘postzegelbosjes’ zijn veel belangrijker dan voorheen gedacht werd.
Zestien Europese regio’s sloegen de handen ineen voor deze
studie. Uit de studie blijkt dat in vergelijking met grotere
bossen slaan postzegelbosjes per oppervlakte-eenheid meer
koolstof op in de bodem en bevatten ze betere voedselbronnen voor wilde dieren. Ook leven er minder teken.
stad-en-groen.nl
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BOEKEN
Reden voor optimisme
De wereldbevolking blijft maar groeien, wordt rijker en
consumeert meer. We zitten bijna of misschien al helemaal
op het toppunt van ons verbruik van natuurlijke grondstoffen. En toch is er reden voor optimisme. Ondanks de bevolkingsgroei en onze voortdurende vraag naar meer, loopt
ons verbruik juist terug. In ‘Meer uit minder’ onderzoekt
New York Times-bestsellerauteur Andrew McAfee hoe
technologie en kapitalisme hand
in hand gaan in het scheppen van
een rooskleurigere toekomst,
maar waarschuwt hij ons ook
voor de mogelijke gevaren op de
weg ernaartoe.
McAfee analyseert McAfee in
dit boek hoe het kapitalistische
streven naar hogere winsten heeft
geleid tot een zoektocht naar lagere kosten. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat bedrijven steeds efficiënter kunnen
produceren en consumenten meer doen met minder. Zo
gebruiken boeren GPS om grotere oogsten te behalen
met minder grondstoffen, worden auto’s steeds lichter en
zuiniger, en maakt de smartphone steeds meer apparaten
overbodig. Desondanks moeten we ons volgens de auteur
nog steeds zorgen maken over zaken als overbevissing en
de opwarming van de aarde. Een onthullend verslag over
de huidige stand van zaken en de veelbelovende toekomst
van de aarde en de mensheid.

Verleden, heden
en toekomst
We leven in het Antropoceen, het
tijdperk van de mens. De invloed
van de mens op het reilen en zeilen
van de aarde is groter dan ooit
tevoren. In een meeslepend betoog
geeft Albert Faber in ‘De gemaakte
planeet - Leven in het Antropoceen’ betekenis aan deze constatering. Hij neemt ons aan de hand
van vele denkers mee van de Malediven naar de Andes, van Siberië naar de Oostvaardersplassen, van de allereerste steden tot aan onze technologische
24 MILIEU COMPACT

toekomst. Daarbij probeert hij antwoord te geven op vragen
als: Wat houdt het Antropoceen in? En hoe kunnen wij ons in
de toekomst het beste tot de planeet verhouden? Zonder in
pessimisme te vervallen toont Faber ons de verworvenheden
van het verleden, hij beschrijft de uitdagingen van het heden
en geeft een perspectief voor de toekomst.

Biodivers boeren biedt inspiratie
Het boek ‘Biodivers boeren – de meerwaarde
van natuur voor het boerenbedrijf’, waarvan het
eerste exemplaar recent is uitgereikt aan minister
Schouten (LNV), geeft voor agrariërs, het onderwijs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden
een uitgebreid overzicht in de manieren waarop de
natuur een bijdrage kan leveren aan de landbouw.
Denk hierbij aan de vermindering van de stikstofuitstoot, kostenreductie, een veerkrachtige en
gezonde bodem en vermindering van het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen. Ook staat het
boek stil bij de manieren waarop de gehele keten –
van agrariër tot supermarkt, van beleidsmaker tot
consument bij kan dragen aan de omslag naar een
meer natuurinclusieve landbouw.
Volgens stikstofexpert Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, is het voor veel
mensen nog niet duidelijk wat natuurinclusieve
landbouw inhoudt. “Met dit boek willen we aan die
onduidelijkheid een einde maken. Maar we willen
vooral ook inspireren; laten zien wat je als boer van intensief tot biologisch – allemaal kunt doen. Ik
hoop dat mensen aan de slag gaan, dingen gaan uitproberen. Veel agrariërs
zullen dan merken dat
bewust omgaan met de
eigen resources veel geld
kan opleveren. Er zijn al
veel kringloopboeren die
dit laten zien. Het zijn
ontspannen boeren, die
de natuur het werk laten
doen.”

