SUIKER UNIE VAN HET
GRONINGER GAS AF

Dit voorjaar maakte de regering bekend dat grote gasafnemers voor 2022 moeten over
stappen op hoogcalorisch gas uit Noorwegen en Rusland. Dit, om de gaswinning in Gronin
gen versneld te kunnen afbouwen. Afgelopen zomer werden bovendien de eerste stappen
gezet om het Klimaatakkoord van Parijs te concretiseren. Doel is om de CO2-uitstoot in 2030
met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Wat betekent dit alles voor Cosun? Een
gesprek met Bram Fetter, directeur productie van Suiker Unie.
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AKKERBOUW BIEDT OPLOSSINGEN VOOR KLIMAAT
Binnen het Klimaatakkoord zijn
voor vele sectoren in Nederland
afspraken gemaakt over hun
bijdrage aan de vermindering
van het energieverbruik en de
CO2 -uitstoot. Dit geldt ook voor
de landbouw. De akkerbouwor
ganisaties hebben aangegeven
een belangrijke bijdrage te willen
leveren aan het realiseren van
de klimaatdoelstellingen, die de
overheid nastreeft.
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Bram Fetter: ‘CO2 -neutraal in 2050’
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