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Beste ondernemer,
De stichting Groene Economie Limburg en de gemeente Echt-Susteren organiseren samen op
9 juni a.s. om 19.30 uur een online ondernemersbijeenkomst over energie- en warmtetransitie
en de gevolgen en kansen daarbij voor het bedrijfsleven in Echt-Susteren. Graag nodigen wij u
uit voor deze interessante en relevante online bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.

Charter Energietransitie MKB
Zoals bekend staat Nederland voor de opgave om de komende jaren het gebruik van fossiele
energie af te bouwen. Dat geldt voor burgers, maar evenzeer voor bedrijven!
Om het bedrijfsleven te helpen bij het oppakken van de energie-opgave is in Limburg een
speciaal project opgezet, te weten het Charter Energietransitie MKB. Dit project wordt
uitgevoerd door de stichting Groene Economie Limburg en wordt o.a. door de gemeente EchtSusteren ondersteund. Doel is om MKB-bedrijven in alle sectoren en branches te ondersteunen
en te ontzorgen bij het doorlichten van het energieverbruik, het in kaart brengen van interessante
of verplichte energiemaatregelen en het eventueel adviseren over de invoering en financiering
van concrete maatregelen. Er is veel mogelijk, met velerlei technische en financiële/fiscale
oplossingen. Maar: Heeft u het overzicht nog?
Daarnaast worden ook diverse bedrijventerreinen in Limburg, waaronder De Berk in Echt,
begeleid bij het nemen van gezamenlijke energiemaatregelen.
Graag willen wij u tijdens het webinar informeren over de kansen die het Charter Energietransitie
MKB voor u kan bieden. U staat er niet alleen voor! Naast kostenvoordelen zijn er nog diverse
andere voordelen voor u als ondernemer te behalen. Wilt u de voordelen voor uw eigen bedrijf in
kaart laten brengen, dan kunt u aan het eind van de bijeenkomst dit doorgeven aan de stichting
Groene Economie Limburg.
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Transitievisie Warmte
Uiterlijk eind 2021 wordt van elke gemeente een Transitievisie Warmte verwacht. Dit document
brengt in kaart welke duurzame warmteoplossingen potentie hebben in de gemeente en hoe de
gemeente deze in combinatie met isolatie wil gaan inzetten in de periode tot en met 2030. Ook
bedrijven moeten uiteindelijk aardgasvrij worden en spelen een belangrijke rol in de
warmtetransitie.
Tijdens het webinar presenteert de gemeente Echt-Susteren haar plannen om ook bedrijven te
informeren over de warmtetransitie in de gemeente. We hopen bedrijven aan de ene kant
handelingsperspectief te bieden, maar aan de andere kant ook aan te zetten om de
samenwerking op te zoeken en een voorbeeldfunctie te bekleden in de energietransitie.
Aanmelden online-bijeenkomst 9 juni a.s.
Meer informatie over het ‘Charter Energietransitie MKB’ en de 'Transitievisie Warmte' in onze
gemeente geven we tijdens genoemde online informatieavond op 9 juni 2021. We starten om
19.30u en eindigen rond 21.00u. Het programma van de avond is op de achterzijde opgenomen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de volgende link
www.groene-economie.com/evenementen. U ontvangt dan z.s.m. de link naar de online-sessie.
Graag tot 9 juni!!
Met vriendelijke groet,
mede namens Stichting Groene Economie Limburg
burgemeester en wethouders van Echt - Susteren,

F. Jenniskens
Teamleider Ruimtelijk Domein

Programma:
Opening door dagvoorzitter Ilmar Woldring en wethouder Meuwissen (19.30 uur)
Toelichting op Transitievisie Warmte door Michael Urlings van bureau Driven by
Values
Toelichting op Charter Energietransitie MKB door Michel van Lieshout van de
stichting Groene Economie Limburg
Vragen vanuit de deelnemers onder regie van de dagvoorzitter
Toelichting op vervolgstappen voor de ondernemers in Echt-Susteren vanuit de
Charter
Energietransitie MKB door Michel van Lieshout
Afsluiting door dagvoorzitter (rond 21.00 uur)
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