Dag van de energie
WATERSCHAPSWERK: ENERGIE VOOR DE TOEKOMST

Uitnodiging
WIJ NODIGEN U UIT OP 16 OKTOBER A.S. VAN 12:00 TOT 17:00 UUR VOOR EEN
INSPIRERENDE MIDDAG IN HET TEKEN VAN ENERGIE BIJ DE WATERSCHAPPEN.
DE DAG GAAT OVER WATERSCHAPSWERK ANNO 2015:
OVER KLIMAAT- EN ENERGIE-AMBITIES, DE NOODZAKELIJKE INNOVATIE
EN HOE VERDER RICHTING EEN ENERGIERIJKE TOEKOMST.

Programma en meer informatie

Programma
12:00 -12:30
Inloop met lunch
12:30 -13:45 	Plenair gedeelte: Over innovatie, energie en ambities tijdens een
rondetafel gesprek met waterschapbestuurders met een moment voor
interessante pitches over de laatste ontwikkelingen in de watersector
13:45 -14:00
Pauze
14:00 -14:45
Workshopronde 1: keuze uit onderstaande vier workshops
14:45 -15:30
Workshopronde 2: keuze uit onderstaande vier workshops
15:30 -16:00
Afsluiting
16:00 -17:00
Borrel en netwerken

Workshops
WORKSHOP 1
ENERGIE BIJ AGV
AGV heeft de ambitie om in 2020 haar
processen energieneutraal te hebben en
grondstoffen terug te winnen. Hiervoor is
een programma opgezet om de kansrijke
ideeën te realiseren. In deze workshop
presenteren we onze aanpak met het doel
om kennis te delen en samen op zoek te
gaan naar mogelijkheden om elkaar te
versterken!
WORKSHOP 2
DUURZAME ENERGIE TRANSITIE EN DE ROL
VAN HET WATERSCHAP (door Rijnland)
De transitie naar een steeds duurzamere
energievoorziening zorgt voor ingrijpende
veranderingen in de maatschappij - zeker op
de lange termijn. In deze workshop wordt
gefocust op de sociale kant: de rol van het
waterschap tijdens deze transitie. Door
verdere decentralisering en meer duurzame
energie opwekking ontstaan mooie kansen
maar ook bedreigingen. Hoe gaat het
waterschap hier slim mee om? Waarom gaat
het waterschap wat doen op energiebeleid?

WORKSHOP 3
INSPIRATIESESSIE DE WIND IN DE RUG,
OVER HET CREËREN VAN DRAAGVLAK MET
ONZE OMGEVING (door HHNK)
De doestellingen voor de waterschappen
op het gebied van energie en klimaat zijn
omvangrijk. Technisch gezien lijken de
mogelijkheden zeer groot om dit te realiseren. Echter het draagvlak van project/
programma is doorslaggevend. Tijdens
deze workshop zullen we samen kijken
naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om
draagvlak te creëren binnen de organisatie.
De hoofdvraag hierbij is: “Hoe krijg je de
omgeving mee om zich in te zetten voor
het halen van de energiedoelstellingen?“
WORKSHOP 4
ENERGIENEUTRALE POLDERBEMALING
(door Zuiderzeeland)
Om het watersysteem in het polderlandschap in stand te houden wordt gewerkt
met een grote hoeveelheid gemalen,
gezamenlijk goed voor een groot deel van
het totale energieverbruik van de waterschappen. Op weg naar een toekomst
bestendig en duurzaam waterbeheer
streeft Waterschap Zuiderzeeland naar
energieneutrale polderbemaling. Waar is
de winst te behalen en hoe ziet die
energieneutrale polderbemaling eruit?
In deze workshop gaan we graag
gezamenlijk in op deze vragen.

Aanmelden

Aanmelden en locatie
AANMELDEN
Mail uw aanmelding en daarbij uw drie voorkeuren
voor 3 oktober 2015 naar:
pm-secretariaat@zuiderzeeland.nl
Heeft u specifieke dieetwensen,
geef dit dan door bij uw aanmelding!
Vol is vol!

Deelname
is gratis!

LOCATIE
Stichting Waternet
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
ROUTEBESCHRIJVING VOOR OV EN MET DE AUTO
www.waternet.nl/media/762950/waternet_hoofdkantoor_routebeschrijving.pdf
Waternet beschikt over een gering aantal parkeerplaatsen en adviseert
om met het OV te komen om teleurstelling te voorkomen.
Let op!
De Spaklerweg is momenteel in één richting afgesloten voor autoverkeer,
u wordt ter plekke omgeleid.
MEER INFORMATIE
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van
uw waterschap of Ruby:
HHNK
Ruby Neervoort
072-58 27 363
r.neervoort@hhnk.nl

