KEK KLIMAATSTATEMENT
De opvolging van het Klimaatakkoord vraagt om leiderschap. KEK brengt
de ambitie van young professionals en daadkracht van CEO’s samen.
Met elkaar spreken zij zich uit voor concrete acties.
Nu er steeds meer hernieuwbare energie beschikbaar komt, heeft het
energienetwerk flexibiliteit nodig. Door het aansluiten van stroom opwekkende
assets van onze industriële klanten via onze veilige digitale platformen
kunnen we inspelen op de steeds groter wordende vraag van nationale TSO’s
en microgrids voor flexibel gebruik van het aanwezig vermogen op het net.
Binnen de komende drie jaar wil Veolia Flexcity zijn gecontroleerde

stroomcapaciteit van 350MW naar 700MW in Nederland brengen.
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In 2020, zal Veolia Nederland haar productie van hoge kwaliteit gerecycled
plastic (secondary raw material) hebben verzesvoudigd. Dit is het equivalent
van het recyclen van 8 miljard single-use draagtassen. Elk ton gerecycled

plastic dat wordt gebruikt voor het produceren van nieuwe
producten door brand owners bespaart 70% van de Co2 emissie
vergeleken met het gebruik van virgin grondstoffen.
Door het veilig online monitoren, het terughalen en hergebruiken
van afvalstromen en restwarmte kunnen we Co2 emissies van onze
gedecentraliseerde energie- en waterinstallaties, die stroom, warmte en

water produceren voor onze industriële klanten in Nederland met
90% reduceren in 2020 (vergeleken met 2015).
Bij Veolia geloven we in leading by example. Dit betekent voor ons een
verandering in cultuur zodat wij als bedrijf toekomstbestendig worden. Een
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Agile manier van werken, het omarmen van digitale oplossingen
en het actief promoten van reverse mentoring en open innovatie
zijn hiervoor in onze ogen benodigd.

“De energietransitie behoeft een
systematische verandering in de manier waarop
we omgaan met de gelimiteerde grondstoffen. Het
gaat niet alleen over het monitoren en reduceren van
energieconsumptie. We moeten ons gedrag fundamenteel
en actief veranderen. Voor Veolia is de circulaire economie
wat ten grondslag ligt voor de energietransitie. We kijken
naar iedere afvalstroom of bijproduct als een hernieuwbare
grondstof die teruggehaald, upcycled en hergebruikt kan
worden. Alleen op deze manier kunnen wij de doelstellingen
vanuit het klimaatakkoord behalen.”

