
Thema-avond :: Energie :: 6 maart 2019 

Grote Industrie in de Gemeente - Probleem, Uitdaging of Kans voor de Energietransitie

Hierbij nodigen we alle belangstellenden uit om deel te nemen aan de discussie op onze thema-
avond. 

Centraal deze avond staat het thema dat wereldwijd speelt en lokaal 
gevoeld wordt in de omschrijving “Nederland moet van het gas af”. 
Binnen dit thema moeten alle geledingen van de samenleving hun 
rol gaan nemen. Maar wat is die rol dan wel. Hoever kan en wil elk 
van de deelnemers in de discussie gaan. De Gemeente Moerdijk 
heeft als beleid vastgelegd dat in 2030 70% van de verbruikte 
energie duurzaam moet zijn opgewekt. De Provincie Noord-Brabant 
werkt aan een energieneutrale samenleving in 2050 en het 
Havenschap Port of Moerdijk ziet kansen voor energieneutraal 
industrieterrein zonder een concrete target vast te leggen. 

Voor de gemeente en de provincie is het thema actueler dan ooit; in het komende jaar moeten we 
weer een Regionaal energie-bod opstellen dat Den Haag moet helpen met het invullen van de 
klimaat doelstellingen. 
Wat gaan we doen. Windmolens, zonne-energieparken, hergebruik van industriële (rest)warmte? 

Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw vragen insturen per e-mail aan 
thema@d66etten-leurmoerdijk.nl. Wij antwoorden u dan wat er gezegd is naar aanleiding 
van uw vraag.

Scroll verder naar beneden voor gedetailleerde informatie over de thema-avond. 

Vriendelijke groet, 
D66 Etten-Leur/Moerdijk, 
Marianne van Haastere & Geert Wiers 
initiatiefnemers, organisatoren 

Sprekers: 

Desiree Brummans Wethouder (portefeuille houder) gemeente Moerdijk 

Te bepalen Leidend persoon van een bedrijf van het Haventerrein Moerdijk 

Arend Jan Meijer Fraktievoorzitter D66 Gedeputeerde Provincie Brabant en 2
e
 op de Lijst van 

D66 voor de Provinciale Staten van Noord Brabant 

Leiding van de avond: 
Jan Willem van Bodegom, hoofdredacteur van de lokale omroep “Ons West Brabant”.

Opzet: 

Na een inleiding door elk van de drie sprekers gaan we met elkaar in discussie over het 
gepresenteerde, vragen uit het publiek en vragen die van te voren door de organisatie opgehaald zijn 
bij bedrijven, organisaties, en publiek. 

Locatie: 

Theater “De Schuur”. Kerkstraat 23 in Zevenbergen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de 
directe omgeving. 

Tijden: 
De zaal is open vanaf 19:30. Het programma begint om 19:45 


