
 
 

waar & wanneer ‹
 › Vrijdag 4 oktober, 13.00 tot 17.00. Inclusief 
lichte lunch en borrel gesponsord door 
Greenchoice

 › Greenchoice, Kruisplein 15, Rotterdam.

› aanmelden
Meld je zo snel mogelijk maar vóór 30 september 
aan bij Lieke ’t Gilde (lieke@klimaatoproep.nl).

waarom ‹
Blijf op de hoogte:
› Maak kennis met nieuwe plannen en projecten 
 van de Rotterdamse energietransitie
› Vind nieuwe samenwerkingspartners om jouw 
 transitieproject te versnellen
› Ontmoet, leer en draag bij!

› voor wie
Deelnemers aan de Rotterdamse 
Klimaatoproep en genodigden. 

› wat
Tijdens de werkbijeenkomst Doorbraakprojecten van 
de Rotterdamse Energietransitie #3 brengen we 
bedenkers en uitvoerders bij elkaar. Wethouder Arjan 
van Gils (financiën, organisatie, haven en grote pro-
jecten) geeft ons een inkijk in de plannen en uitvoe-
ring van de energietransitie in de Rotterdamse haven. 
Daarnaast pitchen drie Rotterdamse bedrijven hun 
transitieproject en ervaringen. In kleine kring spreken 
we vervolgens verder en hopen we de pitchers én Rot-
terdam een duwtje in de rug te geven. 
 › Leon Sluiman van ENGIE vertelt over elektrisch va-
ren in de haven en nodigt ons uit mee te denken over 
hoe dat te versnellen is. 

 › Kees van Rengs van Plennid deelt zijn ervaringen 
met ons over het als ondernemer in de energietran-
sitie proberen samen te werken met verschillende 
gemeenten in Zuid-Holland. 

 › Dictus Miedema van Woonstad Rotterdam presen-
teert de Energie Challenge: een zoektocht naar goe-
de oplossingen om bestaande woningen aardgasvrij 
te maken.

Tenslotte kijken we naar de tussentijdse resultaten 
van Energieswitch 010, zoals gepresenteerd door Wet-
houder Bonte op 27 september.
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De Rotterdamse Klimaatoproep bestaat uit tientallen bedrijven en organisaties — van klein tot 
groot — die hebben besloten samen te werken om de energietransitie en Roadmap Next Economy 
in Rotterdam te versnellen. Onze stad kent vele kansen en uitdagingen op het gebied van schoon 
personenvervoer,	waterstof,	aardgasvrije	wijken,	duurzame	warmteopwekking,	grootschalige	
zonne-energie en voedsel. We brengen probleemeigenaren en probleemoplossers bij elkaar en 
vormen	een	brug	tussen	het	bedrijfsleven	en	de	gemeente.		
Voor	meer	info	zie	www.klimaatoproep.nl
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