
Aanmelden via secretariaat@iccpmm.nl 

 

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst Energie- en kostenbesparing 13 oktober 15.30 uur. 

 

Geacht lid, 

Graag nodigen wij u uit voor een zeer interessante informatiebijeenkomst over energie 

kostenbesparing binnen uw bedrijf. Samen met o.a. VNO-NCW Noord, MKB Noord en de 

Drentse Energie Organisatie hebben wij het project “Green Deal” opgestart.  

Deelname aan de Green Deal is voor u gratis. Als deelnemer krijgt u van een onafhankelijke 

energieconsulent helder en duidelijk in beeld welke mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn om 

energie (kosten) te besparen. U krijgt gedurende een jaar ondersteuning bij de verdere 

uitvoering van de voorgestelde maatregelen, zoals het aanvragen/beoordelen van offertes. 

Ook krijgt u begeleiding bij het aanvragen van subsidiemogelijkheden en het bepalen van de 

fiscale faciliteiten bij het investeren in energiebesparing. 

Door gewijzigde milieuregelgeving wordt energiebesparing bij ondernemers met een jaarlijks 

elektriciteit gebruik van meer dan 50.000 kWh of een gasgebruik van meer dan 25.000 m3 

voortaan verplicht.  

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u over de mogelijkheden voor uw bedrijf 

geïnformeerd en is er de mogelijkheid u aan te melden voor de Green Deal!  

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober van 16.00-17.30 uur  

bij Noordhuis, Industrieweg 9, 7944 HT Meppel.  

 

Een programma voor deze middag is bijgevoegd. In verband met de praktische organisatie 
graag aanmelden bij mevr. Irene Dijkstra. Haar mailadres is secretariaat@iccpmm.nl.  
 
Aanmelden via het secretariaat is ook mogelijk als u niet in de gelegenheid bent om 
aanwezig te zijn op de 13e en wel graag mee wilt doen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Bertjan Boom 

Voorzitter Werkgroep Energie, 
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Aanmelden via secretariaat@iccpmm.nl 

 

 

Programma 13 oktober 2015 

Energie- en kostenbesparing Green Deal  
Noordhuis, Industrieweg 9, 7944 HT Meppel.  

 

 

 

15.30 uur Inloop en ontvangst bij Noordhuis 

 

16.00 uur Welkom door Jos Hagedoorn/Bertjan Boom  

 

16.05 uur Green Deal ‘Energiebesparing in de praktijk’  

Ontzorgen van bedrijven bij energiebesparing door Nick Dessens van Klimaat 

Route. 

 

17.00 uur Ervaringen Green Deal door dhr. Roelof Vedder van Revamo en dhr. Jack 

Petter van Noordhuis.  

 

17.20 uur Mogelijkheid voor opgeven en afsluiting met hapje en drankje 

 

 


