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Als het om afvalverbranding gaat heeft iedereen in Nederland recht op zijn eigen mening. 

Maar dan wel gebaseerd op de juiste feiten.

Dat is de reden dat wij, toonaangevende bedrijven in de afvalverwerking, ons verzetten tegen het 

hardnekkige sentiment dat afvalverbranding de circulaire economie niet dichterbij zou brengen.

In onze optiek is het levensgevaarlijk om in deze discussie de onderbuik te volgen en niet 

te luisteren naar wat de bovenkamer zegt. Juist omdat het om zo’n belangrijk onderwerp als 

duurzaamheid gaat.

Als mondiale spelers in de groene wereld zijn wij inmiddels een onmisbare schakel in de 

transitie naar duurzaamheid.

Om te beginnen in Nederland.

Waar we uit restafval net zoveel duurzame energie produceren als alle 12 miljoen 

Nederlandse zonnepanelen bij elkaar. Met diezelfde duurzame energie voorzien we liefst 

1,2 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Voor talloze bedrijven én stadsverwarming zijn wij bovendien een gewilde leverancier 

van warmte, stoom en perslucht. Daarmee zijn we een alternatief voor het verstoken van 

geïmporteerd hout als biomassa en verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

Net zo makkelijk schroeven we het verbruik van aardgas terug. Het groengas dat we uit 

restafval opwekken is een prima alternatief, geschikt om auto’s, bussen en vrachtwagens 

op te laten rijden en huishoudens op te laten koken.

Niks verspillen we. Door slim samen te werken met recyclers lukt het ons wegwerpplastic 

te transformeren in autodashboards en wegen aan te leggen met grondstoffen uit restafval.

Omdat onze duurzame ambitie geen grenzen kent, maken we niet alleen Nederland 

maar heel Europa een stuk schoner.

Dankzij onze inspanningen halen wij jaarlijks zo’n 1,7 miljoen ton afval op uit omringende 

landen en zetten dat om in duurzame energie. Afval dat anders gestort zou worden, 

met als gevolg een ernstige uitstoot van het uiterst agressieve broeikasgas methaan.  

Feitelijk kunnen we geen minuut zonder klimaatvriendelijke afvalverbranding.

We reduceren de CO2- emissie, dragen met onze innovaties bij aan nieuwe energievormen 

en grondstoffen en helpen Nederland en andere Europese lidstaten hun klimaatdoelstellingen 

te realiseren. In plaats van verder van huis brengt dat ons dichter bij de circulaire economie. 

Vandaar ons verzoek aan politiek Den Haag: ga met ons in gesprek en verbrand alle vooroordelen. 

Dat is een stuk beter voor ons klimaat.


