Land- en Tuinbouworganisatie Noord

Afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Uitnodiging bijeenkomst
‘Energie besparen en opwekken in de agrarische sector’

Aan de leden en huisgenoten van
LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en AJK Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Geachte leden,
Het bestuur van de LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nodigt u van harte uit voor een informatieve
bijeenkomst over energie besparen en opwekken in de agrarische sector. Deze avond vindt plaats op:
Datum :
Aanvang :
Locatie :

Donderdagavond 12 oktober 2017
20.00 uur (inloop met informatiemarkt vanaf 19.30 uur)
Bruisend Hart, Dirk IV-plein 32 te Hoornaar (4223 NJ)

De agrarische sector is bij uitstek geschikt om verder energie te besparen en op te wekken. De combinatie van
beschikbare ruimte, grondstoffen en ondernemerskracht biedt veel kansen. Op deze avond willen we u graag
informeren en enthousiast maken. Tevens vormt deze avond de start van het project ‘Energie besparen en opwekken
in de Agrarische Sector’ (zie ook www.ozhz.nl/nieuws voor meer informatie), waaraan u kunt deelnemen.
Het is een project vanuit de zes gemeenten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, die door adviseurs van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in samenwerking met LTO Noord/Projecten wordt uitgevoerd.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30-20.00
20.00-20.15
20.15-20.35
20.35-20.55
20.55-21.15
21.15-21.45
21.45-22.30

Inloop met informatiemarkt
Energiecoöperatie De Knotwilg, Debion (Duurzame energie-techniek), Kees Baan (Jump Start), Lely
Opening door Gerrit de Jong (afdelingsvoorzitter) en wethouder Van Middelkoop, gemeente Zederik
OZHZ: Tim von Harras en Andor van Dijk - energieadviseurs:
Toelichting project ‘Energie besparen en opwekken in de Agrarische sector’ en Energiequiz
Eerste deelnemer energieproject: Ad van de Berg:
Werkwijze energieproject en voorlopige resultaten.
LTO Noord Projecten: Auke Jan Veenstra:
Best practices - praktische handvatten
Pitches deelnemers informatiemarkt (3 à 5 minuten per pitch)
Informatiemarkt en netwerkborrel

Het bestuur ziet uit naar uw komst!

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door:

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,
Karel Rietveld, secretaris
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