
In Fryslân moet vooral de vermindering van de CO2-uitstoot 
prioriteit hebben, zegt de Friese Milieufederatie en daarbij 
kan de nieuwe CO2-wijzer helpen 

Fryslân kijkt voor het provinciale klimaatbeleid vooral naar energieverbruik. 
Met een CO2-wijzer hoopt de Friese Milieufederatie (FMF) dat de provincie ook 
meer kijkt naar de koolstofuitstoot. 
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,,We hopen dat met de CO2-wijzer de beleidsmakers zich meer gaan richten op 
koolstofuitstoot dan op vergroenen van de petajoules”, licht Gerard Adema adviseur klimaat 
& energie van de FMF toe. ,,Je kunt klimaatinvesteringen maar één keer uitgeven dus moet 
je kijken waar dat het meeste effect heeft.” 

Volgens het klimaatakkoord moeten in Nederland in 2050 netto geen broeikasgassen als 
CO2 worden uitgestoten. Met een Friese CO2-wijzer heeft de FMF de Friese uitstoot in beeld 
gebracht om de provincie en gemeenten te helpen effectiever de uitstoot aan te kunnen 
pakken. 

Uit de cijfers, op basis van gegevens van de RIVM, blijkt de melkveehouderij ruim 60 procent 
van de uitstoot voor haar rekening te nemen. Daarbij is niet alleen de uitstoot door de 
veestapel verantwoordelijk maar ook het methaangas uit de veenweidegebieden. Tussen 
2015 en 2019 zat de landbouw op een jaargemiddelde van 4,93 megaton. De overige 
uitstoters (industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving en mobiliteit) waren in 2019 
gezamenlijk goed voor 3,2 megaton. 

Winst 

,,Maar de landbouw is ook de sector waar de meeste winst valt te halen.” benadrukt FMF-
directeur Hans van der Werf. ,,Door bijvoorbeeld gewaskeuze, minder ploegen en niet 
scheuren van grasland kun je juist nog meer koolstof in de bodem vastleggen. Door 
zogeheten koolstofboeren daarvoor te belonen kan de landbouw op termijn een oplossing 
beteken voor het probleem van de broeikasgassen.” 

 

Biobrandstof 

De Friese industrie draagt met haar 4 procent niet heel veel bij aan de uitstoot. Bij de 
grootste uitstoter, FrieslandCampina in Leeuwarden, nam het tussen 2015 en 2019 met 10,4 
procent toe tot 59120 ton in 2019. Adema denkt dat een grotere productiecapaciteit van de 
zuivelverwerker in Leeuwarden debet is aan de stijging. 

Bij de op een na grootste uitstoter Sonac Burgum, was de uitstoot in 2019 25575 ton. In 
vergelijking met 2015 een toename van bijna 90 procent. Dat is echter simpel te verklaren 
aldus Koert Ackerman regiodirecteur van Darling Ingredients waar Sonac onderdeel van is. 
,,We zijn eerder minder dan meer energie gaan gebruiken. Maar in 2015 hebben we vooral 
dierlijke vetten, dus een biobrandstof, ingezet voor onze stoomketels en in 2019 aardgas. Als 



de verkoop van vet voor biodiesel meer opbrengt dan aardgas kost, is het voor ons gunstiger 
het vet te verkopen dan zelf te verbranden.” 

Binnen de agro-industrie en boerenorganisaties worden vraagtekens gezet bij de RIVM-
cijfers omdat die niet alleen op basis van metingen maar ook op berekeningen zijn 
gebaseerd. Is de FMF niet bang dat hun bevindingen daarom makkelijk opzij worden 
geschoven? Adema: ,,De RIVM is een autoriteit. Je kunt wel vraagtekens bij de gegevens 
zetten maar de data worden overal gehanteerd.” 

Van der Werf: ,,Van boeren zelf en ook de zuivelindustrie horen wij vooral andere geluiden. 
Zij voelen zich wel degelijk verantwoordelijk en willen ook bijdragen aan het verminderen van 
de stikstofuitstoot.” 

Voedselzekerheid 

Pleidooien die met het oog op de oorlog in Oekraïne en de voedselzekerheid worden 
gehouden om de koolstofmaatregelen op de lange baan te schuiven, komen volgens Van der 
Werf vooral uit de hoek die opkomt voor de belangen van de agro-industrie. 

,,Door die oorlog is juist duidelijk geworden hoe kwetsbaar Nederland is als exportland. Ik 
hoor vooral boeren die geconfronteerd worden door hoge prijzen van veevoer en kunstmest 
en af willen van de afhankelijkheid van het buitenland. Die willen zich verdiepen in 
regeneratieve landbouw zodat ze met minder kunstmest toe kunnen. De prijzen daarvan zijn 
mede door die oorlog nu sky high . ” 

Als het aan de FMF ligt, blijft het niet bij deze CO2-wijzer. Adema: ,,We willen met regelmaat 
de CO2-wijzer publiceren. Het liefst zouden we de cijfers willen verfijnen al is dat voor een 
kleine organisatie als de onze lastig.” 

De publicatie wordt ook met de provincie besproken. Van der Werf: ,,We hebben een 
landelijke CO2-verplichting maar met de Friese CO2-wijzer willen we benadrukken: ‘ga het 
regionaal oppakken’.” 

 




