Statement over de uitzending van Pauw/Rambam over stierkalfjes
De makers van het programma Rambam hebben een uitzending gemaakt over groene stroom, opgewekt uit
stierkalfjes. Los van publieke vragen over de wenselijkheid van praktijken in de veehouderij, is het een feit dat er
overblijfselen zijn die op basis van wettelijke verplichtingen verwerkt moéten worden. Deze normen gelden sinds
de BSE crisis in Nederland en zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid.
Het gehele verwerkingsproces van dierlijk restmateriaal is beschreven in de Nederlandse Wet Dieren.
Uitgangspunt hierbij is het bieden van garanties voor dier- en volksgezondheid.
Producent Uniper verzorgt al jaren een rol in dit proces door het diermeel te verwerken in haar
elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Voordeel daarvan is dat er op deze manier van verbranding nog nuttig
gebruik kan worden gemaakt van het restmateriaal door er elektriciteit uit op te wekken. Dit gaat overigens om
een marginaal/verwaarloosbaar gedeelte van de totale stroomproductie.
Diermeel vervangt in de elektriciteitscentrale steenkool en valt binnen de categorie biomassa. Biomassa levert een
cruciale bijdrage aan de duurzame opwek van energie en de verlaging van CO2 uitstoot.
Het feit dat leverancier E.ON haar klanten groene stroom aanbiedt, staat hier geheel los van.
In Nederland zijn energieproducenten en energieleveranciers aparte bedrijven. ALLE stroom, groen en grijs, komt
samen op het Nederlandse net. Bij wie de fysieke stroom uit diermeel terecht komt, is dan ook niet na te gaan.
De leverancier verzekert de klant dat stroom groen is door middel van groencertificaten die hij aanbiedt aan de
klant. De klant kan zelf kiezen hoe groen hij de stroom wil hebben. Dit systeem wordt in de hele Europese Unie
toegepast. De feiten die Rambam noemt in deze uitzending zijn dan ook al jaren een bekend en een resultaat van
overheidsbeleid van het ministerie van Economische Zaken
We begrijpen dat Rambam de uitzending wil pluggen met wat opvallende frames (‘kalfjes uit het stopcontact’,
‘ieder stiertje verdient het een biefstukje te worden’). Wij meten ons geen mening aan over de beweegredenen in
de agrifoodketen. We voor zorgen er wel voor dat biomassa, waaronder dierlijk restmateriaal, volgens wettelijk
geldende normen een nuttige eindtoepassing krijgt en daarmee een duurzame samenleving mogelijk maakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Kotylak
Edwin.kotylak@uniper.energy

Uniper: betrouwbare energie met perspectief
Uniper is een internationaal energiebedrijf met circa 14.000 medewerkers. Uniper is onder meer actief in Europa en Rusland.
Met een gebalanceerd portfolio aan grootschalige opwekfaciliteiten-gecombineerd met uitzonderlijke technische en commerciële
expertise-kan Uniper aantrekkelijke producten en diensten op maat leveren tegen concurrerende prijzen leveren.
In 2016 maakt Uniper Benelux nog gebruik van de merknaam en het logo van E.ON voor een aantal activiteiten.

