
Beste fracties van de Provinciale Staten van Brabant, 

Gisteren is onderstaande informatie gestuurd naar de fractiespecialisten energietransitie van uw partij in de PS. 

En als het goed is hebben zij inmiddels ook daadwerkelijk een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het 

Symposium, waar we ook u hieronder informatie over geven. Omdat we nog maar een aantal dagen kunnen 

beschikken over een beperkt aantal plaatsen voor ‘Zuidelijke’ deelnemers, sturen we ook dit bericht aan u 

als fractie-secretariaat. We zouden het op prijs stellen als u het event nog even onder de aandacht van het 

betreffende PS-lid wilt brengen. 

Overigens zijn ook enkele Brabantse en Limburgse Gedeputeerden die te maken hebben met de energietransitie 

uitgenodigd voor deelname aan het symposium en aan de door ons georganiseerde rondetafel voor uitwisseling 

tussen Noordelijke en Zuidelijke bestuurders. 

Hierna volgen de tekst en bijlage zoals zij die eerder hebben ontvangen. 

Dank voor uw aandacht. 

 

******************************* 

 

Op 17 en 18 oktober vindt in de Martinikerk in Groningen een landelijk jaarlijks symposium plaats over het 

thema Energietransitie onder de titel Wind meets Gas. Het symposium is in het bijzonder gericht op bestuurders 

en wordt georganiseerd door the New Energy Coalition. Dit is de bestuurlijke koepel voor de Noord-Nederlandse 

energietransitie processen. 

Bijgaand sturen wij u een vooraankondiging voor dit symposium. Op 17 oktober hebben wij in het symposium, 

samen met Brainport Network een speciale sessie gearrangeerd met de titel - a Round Table: North & South of 

the Netherlands exchange about the (Hydrogen) Energy Transition. In de bijlage vindt u meer informatie 

over het symposium en over het idee van de rondetafel sessie.  

Deelname aan het symposium geschiedt op basis van uitnodiging en deze zult u morgen ontvangen. In 

deze uitnodiging zit een link naar het registratieformulier. In overleg met de symposium organisatie is een 

gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar gesteld voor de rondetafel sessie, waarvan 20 exclusief voor 'Zuidelijke' 

dwz Limburgse en Brabantse deelnemers.  

Afgelopen weekend hebben deelnemers aan eerdere jaargangen van het symposium al een uitnodiging ontvangen 

voor de komende editie en tot ons genoegen hebben al een flink aantal bestuurders ingetekend voor onze ronde 

tafel. Zoveel zelfs dat we de inschrijving tijdelijk hebben moet stopzetten: de 20 exclusieve 'zuidelijke' plaatsen 

zullen nu tot en met zondag 15 september a.s. vrij worden gehouden. Er is bij de Noordelijke bestuurders 

kennelijk veel interesse om u te ontmoeten over dit thema! 

 

Mocht u willen inschrijven én deelnemen aan de rondetafel, dan kunt u zich tot en met zondag 15 

september direct aanmelden bij mevr. Debby Huiser, van de New Energy 

Coalition: d.huiser@newenergycoalition.org 

Nadien gaat de inschrijving ook weer 'open' voor andere belangstellenden. 

In geval u mocht besluiten in te schrijven en niet willen deelnemen aan de rondetafel, dan kunt u gewoon via de 

toegestuurde weblink inschrijven en uw keuze voor andere parallelsessies kenbaar maken. 

 

Mocht u nog verdere vragen hebben over het symposium en de rondetafelsessie dan zijn wij beschikbaar om 

vragen te beantwoorden. We hopen u 17 oktober in Groningen te mogen begroeten, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ger Jonkergouw en Peter Kersten 
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Symposium North Sea Wind meets Gas 
North Sea Energy & the Hydrogen Economy: a Pentalateral Perspective 

Vooraankondiging Symposium Wind meets Gas – and North meets South 
 
Op 17 en 18 oktober vindt in de Martinikerk in Groningen een landelijk symposium plaats over het thema 
Energietransitie onder de titel Wind meets Gas. Het symposium is in het bijzonder gericht op bestuurders en 
wordt georganiseerd door the New Energy Coalition. Dit is de bestuurlijke koepel voor de Noord-Nederlandse 
energietransitie processen. 
 
Binnen het symposium hebben Brainport Network en de Stichting WéL op 17 oktober een speciale Ronde tafel 
sessie georganiseerd voor bestuurders uit Limburg en Brabant, met als doel kennis en ervaringen uit te 
wisselen met collega’s uit Groningen, Friesland en Drenthe. Deelname aan het symposium is op uitnodiging. 
Op verzoek van the New Energy Coalition hebben we hiertoe een lijst bestuurders uit Limburg en Brabant 
opgesteld waarop uw naam natuurlijk niet mag ontbreken. Spoedig na deze vooraankondiging ontvangt u 
vanuit Groningen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het symposium.  
 
Ook in onze provincies Limburg en Brabant zijn we volop bezig met het optuigen van beleidsplannen voor de 
energietransitie. Reden te meer dus om tijdig goed kennis te nemen van wat er elders gebeurt en mogelijke 
vormen van toekomstige samenwerking op uiteenlopende terreinen te exploreren: denk aan industrie, open 
innovatie, werkgelegenheidsontwikkeling, opleiding (van WO tot MBO), onderzoek, internationale netwerken. 
Noord- en Zuid-Nederland hebben hierin historisch duidelijk verschillende profielen en hebben elkaar in 
potentie veel te bieden. 
 
Het symposium vormt een uitgelezen kans om direct inzicht te krijgen in de nieuwste grootschalige Noord-
Nederlandse beleidsplannen voor de energietransitie. Deze hebben, zeker op termijn, een grote impact op de 
overall Nederlandse energievoorziening, dus ook op die in Limburg en Brabant: zowel voor de industrie, de 
gebouwde omgeving als voor de automotive.  
De energietransitie is een ingrijpend en complex maatschappelijk proces dat de komende decennia veel 
interessante uitdagingen biedt op het terrein van de werkgelegenheid, het onderwijs en technologie. Het 
vraagt ook om nieuwe vormen van missiegericht beleid en maatschappelijke, c.q. triple helix coalitievorming. 
 
De eerste dag van het symposium staat in het teken van de nieuwste plannen voor windenergie, de tweede 
dag gaat over thema’s gerelateerd aan de opwekking, opslag en distributie van waterstof – zie ook 
www.windmeetsgas.com. Er zijn sprekers vanuit de verschillende overheden, de BeNeLux, Brussel/EU, de 
energiesector, de chemische, de maak- en de automotive industrie. 
 
Mocht u in de gelegenheid zijn om deel te nemen en mocht u kiezen voor de Zuid-ontmoet-Noord Ronde tafel, 
dan zult u voorafgaand hieraan nog een inhoudelijke agenda ontvangen en informatie over welke bestuurders 
u in de sessie kunt ontmoeten. U kunt natuurlijk ook slechts één dag deelnemen aan het symposium, 
bijvoorbeeld op 17 oktober.  Hebt u vooraf zelf nog suggesties voor of vragen over de bijeenkomst, dan kunt 
u terecht bij Ger Jonkergouw of Peter Kersten van de Stichting WéL.  
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