Vereniging

100 jaar VEMW
Vereniging van nationaal belang
“Majesteit,
De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW),
gevestigd te Woerden, dient hierbij een aanvraag in voor het
predicaat ‘Koninklijk’.”
Met deze woorden vroeg VEMW in 2015 Zijne
Majesteit de Koning, om de vereniging het predicaat Koninklijk toe te kennen. Aanleiding voor
de aanvraag was dat de ondersteuning en
belangenbehartiging van bedrijven en instellingen op het gebied van energie en water, al 100
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jaar vanuit deze organisatie plaatsvindt. De
kwaliteit van de Nederlandse energie- en
watervoorziening was en is vandaag nog
steeds één van de sleutelfactoren voor ondernemingen om zich in Nederland te vestigen.
Dat maakt VEMW een organisatie van landelij-

ke betekenis. En daarom mag VEMW zich nu:
de Koninklijke VEMW noemen.
In 1915 werd VEMW opgericht, destijds onder
de naam Krachtwerktuigen. De voornaamste
activiteit van de vereniging was technische
advisering rond de opzet van de warmte- en
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krachtbehoefte van fabrieken, met het doel
stoomketels en krachtwerktuigen efficiënt,
verantwoord en betaalbaar te gebruiken. In de
jaren ’20 en ’30 werd de Nederlandse industrie geconfronteerd met brandstoftekorten en
hoge energieprijzen. Krachtwerktuigen ging
zich in toenemende mate bezighouden met
energieprijzen en de wetgeving rond de energievoorziening. Na de Tweede Wereldoorlog
brak een periode aan met lage energieprijzen
en een sterk groeiende Nederlandse industrie.
Centrale opwekking van elektriciteit werd
steeds belangrijker en het belang van zakelijke
energiegebruikers kreeg prioriteit. Met de
oprichting van de afdeling Industriewater ging
Krachtwerktuigen zich ook richten op het
waterbeleid in Nederland.

“Voor de voedingsmiddelenindustrie in het
algemeen en voor Heineken in het bijzonder, is
de beschikbaarheid van water van goede
kwaliteit nu en in de toekomst van cruciaal
belang. VEMW heeft een watervisie ontwikkeld welke een gezamenlijke opgave vormt
voor de industrie en de overheid. VEMW levert
een belangrijke bijdrage aan veel waterdossiers zoals bijvoorbeeld de Structuurvisie
Ondergrond (STRONG), waarbij voor ons het
veiligstellen van de kwaliteit van het grondwater een belangrijk onderwerp is. Het verleden
heeft geleerd dat VEMW in staat is waterdossiers, die vaak een jarenlange doorlooptijd
kennen, met goed resultaat af te sluiten.”
Willem de Jonge, Senior Director Supply
Chain and Vrumona, Heineken

In de jaren ’70 en ’80 volgden de ontwikkelingen rond energie elkaar in rap tempo op. Sterk
fluctuerende energieprijzen en de komst van
warmtekrachttechnologie zorgden voor het
bewustzijn over schaarste aan energie en
noodzakelijke besparingen. Krachtwerktuigen
ging in overleg met de elektriciteitssector om
de juiste voorwaarden te definiëren voor het
terugleveren van elektriciteit aan het net. Eind
20ste eeuw besloot Nederland dat drinkwater
een publiek monopolie moest blijven.
Vervolgens werd de energiemarkt geliberali-
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seerd en VEMW kreeg de rol van representatieve organisatie. Vanaf 1998 is VEMW dé vertegenwoordiger van de zakelijk gebruiker, om
invulling te geven aan de spelregels van de
energiemarkten en het toezicht op de netwerken, en de vrije toegang tot de monopoloïde
netwerken.

“VEMW is een actieve vereniging voor de
energie intensieve industrie die in een tijd van
mondialisering oog heeft voor het internationale concurrentievermogen. Het is voor Tata
Steel belangrijk een partij aan je zijde te hebben die onze business snapt en dagelijks hierover spreekt met overheid, toezichthouder en
politiek. Als het gaat om energiekosten concurrerend te houden of om goede marktwerking te stimuleren. Naar de toekomst toe zet
VEMW duidelijke lijnen uit voor een gezonde
en schone industrie. Met haar leden draagt ze
actief bij aan de energiedialoog. Ik sta volledig
achter de handreiking die VEMW doet: samen
op weg naar minder CO2. Voor minder doet
Tata Steel het ook niet. Het is eenvoudigweg
onderdeel van je maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
Theo Henrar, directievoorzitter, Tata Steel
Nederland

Ondanks de enorme ontwikkelingen die in de
afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden, is
de essentie van de doelstelling van VEMW vrijwel ongewijzigd gebleven. Anno 2016 behartigt VEMW de belangen van een brede groep
energie- en watergebruikers uit diverse sectoren, en maakt zich nog steeds hard voor eerlijke voorwaarden, tarieven en prijzen van energie- en water-gerelateerde producten en diensten. Het predicaat Koninklijk symboliseert
vertrouwen in de vereniging en waardering
voor haar activiteiten. Het brengt tot uiting dat
VEMW een vooraanstaande plaats inneemt in
de Nederlandse energie- en watervoorziening.

“Energie, milieu en water zijn trending topics.
De vermindering van onze ‘carbon footprint’ is
ook voor onze coöperatie een voorwaarde
voor de toekomst. Niet alleen omdat wij dat
willen, maar ook omdat onze klanten daarnaar
vragen. Als producent en leverancier van
hoogwaardige ingrediënten uit de zetmeelaardappel, is de betrouwbaarheid maar
ook de betaalbaarheid van alternatieve energiebronnen van groot belang. VEMW is voor
ons daarbij een belangrijke belangenbehartiger.”
Bert Jansen, CEO, AVEBE

Hét thema waar vandaag – én in de toekomst
– niemand meer omheen kan, is de transitie
naar een meer duurzame energievoorziening.
Uiteraard speelt VEMW hier een belangrijke rol
in. Klimaat- en waterbeleid dat in Brussel
wordt bepaald, raakt de Nederlandse zakelijke
energie- en watergebruiker. De energietransitie vraagt veel meer dan toenemende verbeteringen van bestaande processen. Er is een
trendbreuk nodig, met vernieuwing van productieprocessen, producten en waardeketens. VEMW levert een actieve bijdrage aan de
dialoog hierover, over wat mogelijk is en welke
randvoorwaarden nodig zijn voor de realisatie.

“Energie is voor AkzoNobel in meerdere
opzichten een strategisch thema, niet alleen in
de kostenstructuur, maar vooral ook in het
realiseren van onze duurzame ambities. In de
afgelopen 100 jaar zijn daarin grote stappen
gezet, maar er is nog veel te winnen. De
VEMW is een belangrijke voorvechter van een
open, transparante en competitieve energiemarkt en dat is nu belangrijker dan ooit.”
Ton Büchner, CEO en Voorzitter Raad van
Bestuur, AkzoNobel
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