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Klankbordbijeenkomst
Notulen bijeenkomst Co2/Circulaire economie
Datum
Locatie
Aanwezig

29 januari 2019
Movares Nederland B.V.
Zie aanwezigheidslijst

Opening vergadering
Afsluiting vergadering

10:15
12:30

1.1Opening

en doel van de bijeenkomst:
Renee van den Heuvel heet iedereen van harte welkom. Zij geeft aan dat het thema vandaag is en
neemt het ontruimingsplan door met de aanwezigen. Het onderwerp is waterstof Hype of .
Maurice van de Ven en Peter Soonius zijn de sprekers van vandaag..

1.2Maurice

van de Ven PWC

Maurice vraagt aan de zaal wie er op waterstof rijdt dit is maar één deelnemer deze werkt bij
Huyndai. Verder wie rijdt er elektrisch dit zijn 10 deelnemers. En verder wie er nooit elektrische
gaan rijden. Dat zijn er maar twee.
Maurice geeft aan dat dit niet de mening is van PWC maar zijn persoonlijke mening. We
beginnen met een filmpje waarin de informatie en het kader neer wordt gezet.
Maurice gaat verder met de natuurkundige uitleg van waterstof. Maurice vraagt wie de
uitzending op NPO 2 heeft gezien vorige week van “De kennis van waarde”. Zeker aan te raden
om deze te bekijken over dit onderwerp.
Wat zijn de plannen vanuit het klimaatakkoord. Hiervoor heeft hij een sheet van opwekking.
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En wat moet er gebeuren met waterstof om de industrie op waterstof over te krijgen. Ons
aardgasnetwerk is geschikt om waterstof te transporteren. Is wel een investering maar wel te
doen. Er wordt een afgeslankte presentatie gepubliceerd op de website.
1.3Peter Soonius Natuur & Milieu

Peter opent om zich voor te stellen en te vragen wie bekend is met Natuur & Milieu en noemt
nog een aantal organisaties.
Hij wil de “Best Practices” delen en kijken of wij met z’n allen in discussie kunnen gaan met
elkaar om te kijken wat ieders gedachtegang hierover is.
Hij vraagt of iemand weet wat de conclusie van de presentatie van Maurice is. Er komen
verschillende conclusies naar voren. Van diversiteit tot neem de fiets.
Hij gaat nu verder over de Anders Reizen beweging. Hieraan nemen al een aantal prominente
bedrijven deel. Dit houdt in dat zij de mobiliteit verduurzamen. Deze bedrijven ondertekenen de
Dutch Sustainable Mobility Pledge. Deze wordt ondertekent door de CEO van het bedrijf. Hier
bespreken ze de Fiscale regels, de arbeidsvoorwaardelijke zaken en gewoon ook Operationele
zaken.
Dan begint de presentatie over Road to Zero. Dit is een project van een aantal jaren terug. Waar
NMU mee bezig is geweest.
Dit heeft onder andere de motivatie om Elektrisch rijden groot te maken. Hier volgt een uitleg
over en deze zullen gedeeld worden in de presentatie. Er komt een vraag over de infrastructuur
van elektrisch rijden moet hier nog niet iets aan gedaan worden?
De tijdlijn om CO2 met 50% te reduceren is nu 11 jaar dit moet in 2030 gedaan zijn.
De ontwikkeling gaat nu best snel. Het is een kwestie van anders omgaan met de middelen en de
prikkels daar neer leggen waar deze effectief kunnen zijn.

1.4Afsluiting.

Renee bedankt de aanwezigen en reikt het gebruikelijke presentje uit. De volgende bijeenkomst
van Duurzame Leverancier is 12 maart 2019 met thema Veiligheid en de volgende bijeenkomst
met het thema CO2 is 9 april 2019.

