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Bijlage 9 v1.1 : Participatie keteninitiatief 
 
 

 
 

Validatiebijeenkomst 
Klimaatroutekaart 2030 
Datum, tijd en plaats: 
21 november 2018 | 14:30 tot 18:30 | Berenschot | Utrecht 
 

Doelgroep: Leden van FME, AVNEG en VNMI 
 
Het doel van dit initiatief: 
Om leden te helpen bij de uitvoering van het klimaatakkoord ontwikkelen FME, VNMI 
en AVNEG samen met Berenschot een Klimaatroutekaart 2030. In deze routekaart 
wordt uiteengezet op welke manier de technologische en metallurgische industrie 
kan bijdragen aan CO2-reductie, en wat hiervoor nodig is. 
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Presentatie 
 
Tijdens de validatiebijeenkomst presenteert FME de eerste conceptresultaten van het 
onderzoek voor de Klimaatroutekaart voor de technologische en metallurgische 
industrie. Hierover gaan we graag met je in gesprek om antwoord te geven op 
uiteenlopende vragen: 

 Lijken de uitkomsten compleet? 
 Zijn de oplossingsrichtingen haalbaar? 
 Wat is ervoor nodig om deze oplossingen te realiseren? 

 

Achtergrond 
 
Momenteel vinden de onderhandelingen voor het klimaatakkoord voor Nederland 
plaats, waarin de overheid streeft naar een reductie van CO2-uitstoot van 49% ten 
opzichte van 1990. De uitkomsten van deze onderhandelingen zijn bepalend voor het 
vestigingsklimaat voor de industrie in Nederland en kunnen grote invloed hebben op 
uw investeringsbeslissingen. Zo wil het kabinet het gasgebruik afbouwen en inzetten 
op elektrificatie en duurzame energiebronnen. Van alle bedrijven wordt een grote 
bijdrage verwacht.  
 
Het Kabinet heeft besloten dat Nederland haar CO2-productie met 49% moet 
verlagen en wil het gebruik van Gronings gas in 2030 tot nul te verlagen. Leden van 
FME, VNMI en AVNeG (exclusief Tata Steel) dragen voor ongeveer 4% bij aan de 
CO2-uitstoot binnen de sector industrie. Van deze bedrijven wordt door de overheid 
een actieve en ambitieuze bijdrage verwacht in het behalen van de gestelde CO2-
reductiedoelen. In aanloop hiernaartoe voeren de drie organisaties nu eerst een 
vooronderzoek uit om de gegevens in kaart te brengen. 
Om de exacte klimaatopgave voor de technologische industrie zo realistisch mogelijk 
in beeld te krijgen en bedrijven bij de uitvoering te helpen de juiste keuzes te maken, 
wordt in de komende maanden - in samenwerking met de leden - een 
Klimaatroutekaart ontwikkeld. Daarvoor wordt nu eerst een vooronderzoek naar het 
energiegebruik bij de bedrijven uitgevoerd. 

Het vooronderzoek en de Klimaatroutekaart moeten meer inzicht geven op de 
volgende vragen: 
 

 Hoe gaat de energietransitie bedrijven beïnvloeden? 
 Hoe kunnen VNMI-, AVNeG- en FME-bedrijven hun eigen CO2-emissie 

reduceren? 
 Hoe kunnen FME-bedrijven CO2-emissie reducties in andere sectoren 

faciliteren? 
 Welke investeringen zijn nodig? 
 Op welke wijze kunnen bedrijven de transitie maken?  
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Kansen 
 
Veel FME-bedrijven brengen technologische producten op de markt die een bijdrage 
kunnen leveren aan de energietransitie binnen én buiten onze sector. De komende 
jaren verwacht FME grote uitdagingen en veranderingen bij de installatietechnologie 
voor de gebouwde omgeving, energieopslag en -transport, elektrificatie en het 
balanceren van vraag en aanbod van energie. De technologische industrie kan hier 
een onmisbare rol in gaan spelen en zal een grote bijdrage moeten blijven leveren 
aan energiebesparing.   
 
 

Conclusie 
 
Alberts & Kluft heeft deelgenomen aan dit initiatief van FME om de klimaatroutekaart 
naar 2030 vorm te geven.  
 
Het heeft ons doen beseffen dat wij de reductie als bedrijfstak kunnen oppakken door samen 
te werken in de keten. 
In onze personeelsbijeenkomst op 26 november hebben wij onze bevindingen gedeeld met 
de medewerkers van Alberts & Kluft. 
 
Almere, 30-11-2018 
 
Ronald Groeneweg 


