Biomassa, duurzaam ondernemen en de rol van de gemeente
Programma netwerkbijeenkomst voor en door Gelderse gemeenten
Donderdag 15 september van 9.00-16.00 uur, Cinemec Ede

Hoe kunnen gemeenten regionale duurzame energie initiatieven stimuleren en faciliteren? Op welke manier
zijn ondernemers het beste geholpen en waar zitten de knelpunten in de samenwerking tussen overheden
en ondernemers? Deze onderwerpen staan centraal in de netwerk bijeenkomst van en voor Gelderse
gemeenten. De vragen worden verdiept aan de hand van de ervaringen van Vika en Norske Skog Parenco.
Programma:
9.00
Inloop met koffie en thee in Foyer B
Welkom, context en kennismaking
9.15
Cinemec en duurzaam ondernemen in filmzaal 2

Film en toelichting Gerben Kuipers, directeur Cinemec
9.30
Welkom door de gastheer Erik van Tol uit Ede
Toelichting op het programma, Dorien Brunt, dagvoorzitter
9.40
Netwerken m.b.v. de Duurzame Energiekaart Gelderland in
foyer B.

Maak een biomassa initiatief zichtbaar op de kaart

In gesprek met collega’s: Ik ben nieuwsgierig naar…..
10.00 Inleiding door Annemieke Traag, gedeputeerde Gelderland:
Werken aan een duurzaam Gelderland.
Samenwerking overheid en bedrijfsleven
10.30 Lastige kwesties en inspirerende voorbeelden. Samenwerking overheid en bedrijfsleven voor
duurzame energie uit biomassa. Frans Feil, Regio Vallei en Bio-energiecluster Oost Nederland.
Presentatie en debat, foyer B.
11.15 Pauze
Praktijkvoorbeelden
11.30 Vika en Bio-energie de Vallei BV, Ede.

Mel Tunderman, algemeen directeur Vika

Valentijn Kleijnen, Bio-energie de Vallei BV

Erik van Tol, gemeente Ede
Presentaties en plenair gesprek, foyer B.
12.30

Plannen en ambities van de papierfabriek Norske Skog
Parenco, Renkum op het gebied van energie en biomassa,
filmzaal 2.

Introductie op excursie, Joris Spaan, NS Parenco

12.45

Afsluiting ochtendprogramma & film Cinemec

Lunch
13.00

Lunchpakketten voor in de bus

Excursie Norske Skog Parenco, Renkum
13.15 Vervoer per bus
13.30 Rondleiding over het terrein van Norske Skog Parenco
15.00 Conclusies en doorkijk naar het vervolg
15.30 Vervoer terug naar Cinemec

De nieuw te bouwen biomassacentrale van de(kaas)voedingsmiddelenfabriek Vika te Ede heeft
overcapaciteit. Op verzoek van de
Vika heeft de gemeente volop
meegedacht om deze centrale ook
te benutten voor de warmtelevering
aan de wijk Kernhem.

