Kennisbijeenkomst werklocaties 2017
Provincie Zuid-Holland
Datum
12 september 2017
Locatie
Drijvend Paviljoen, Rijnhaven Rotterdam
Tillemakade 99, 3072 AX Rotterdam
Tijd
15.30 uur inloop. 16.00 uur tot 20.00 uur inhoudelijk
Duurzaam omgaan met energie op bedrijventerreinen: de nieuwste ontwikkelingen
Het provinciale bedrijventerreinenbeleid is er op gericht om bij te dragen aan duurzame
bedrijventerreinen, die de economische vitaliteit en kracht van de regio en het bedrijfsleven
versterken. Zulke bedrijventerreinen gaan duurzaam om met hun energie. Dat wil zeggen:
gebruiken zo min mogelijk energie en de energie die ze nog wél nodig hebben is afkomstig van
duurzame bronnen, zo mogelijk op het terrein zelf opgewekt. Maar hoe bereiken we dat?
De bijeenkomst is kosteloos, u kunt zich aanmelden via de volgende link:
http://www.enqueteviainternet.nl/kennisbijeenkomst_EZ_III. Als u dat al gedaan heeft op basis van
de vooraankondiging is dit natuurlijk niet meer nodig.
Programma
Tijd

Wat

Wie

15.30 uur

Inloop en aanmelding

Gina Blaauw en Rob Poolen
Provincie Zuid-Holland

16.00 uur

Welkom en introductie

Aleida van den Akker
Provincie Zuid-Holland

16.15 uur
17.00 uur
17.30 uur

Aanpak duurzame energie op

Edwin Markus

bestaande bedrijventerreinen

Parkmanager bedrijventerrein Schiebroek

Rol van de gemeente bij een aanpak op

Ronald Dijkgraaf

bestaande terreinen

Projectleider energietransitie gemeente Delft

Intermezzo

Bert de Winter
Bestuurslid werkgevers Drechtsteden,
verantwoordelijk voor de energietransitie

17.40 uur

Pauze incl. maaltijd

18.40 uur

Regionale energiestrategie

Jan Willem Kanters

Drechtsteden

Cirkellab en voorzitter taakteam bedrijven
Regionale energiestrategie Drechtsteden

19.00 uur

1.Concessie op Nieuw Reijerwaard

Keuze uit:

19.30 uur

Peter Wolbert
ENGIE Energy Solutions

2. EPK: de APK voor energie op

Michiel Steerneman

bedrijventerreinen

Industrial Energy Experts

Advies carrousel.
Diverse adviesbureaus geven in een kort gesprek aan wat ze doen, waar ze goed in zijn
en wat ze voor de aanwezigen kunnen doen.

20.00 uur

Sluiting
Mogelijkheid voor een afsluitende borrel

Met vriendelijke groet en tot 12 september 2017
Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.

