
    

 

Agenda Duurzaamheidskring Nissewaard 

#DZKN 

Datum: woensdag 22 juni 2016 vanaf 08:00 uur 

Locatie: Carlton Oasis Hotel (Curieweg 1 – Spijkenisse) 

 
Al sinds het prille begin is deze duurzaamheidskring in ontwikkeling. Deelnemers zijn gekomen en 

vertrokken, maar sinds enige tijd zitten we vooral in een fase van groei.  
Op verzoek van gemeente en ondernemers is de scope van de kring dan ook verbreed: na 12 

succesvolle edities van de Duurzaamheidskring Spijkenisse is het nu tijd voor de eerste editie van de 
Duurzaamheidskring Nissewaard. 

 
08:00 uur - Inloop 
Ontvangst bij Carlton Oasis Hotel met koffie en thee.  

 
08:10 uur - Opening door dagvoorzitter 
De bijeenkomst wordt geopend door onze dagvoorzitter Gerard de Haan. Hij blikt 
terug op duurzame ontwikkelingen die de afgelopen periode in het nieuws voorbij 
zijn gekomen. Daarnaast blikt Gerard terug op eerdere edities van de 
Duurzaamheidskring Spijkenisse en loopt hij samen met u door het programma 
van deze ochtend.  
 

 
08:25 uur - Welkomstwoord door Frederik Reimers van 
het Carlton Oasis Hotel 
Met ruim 85 medewerkers werkt het Carlton Oasis dagelijks aan een gastvrije 
omgeving. Het zal u niet verbazen dat dit aardig wat energie kost! En juist daar 
valt enorm te besparen. 
 
Tijdens de recente renovaties van de kamers is gezocht naar duurzame 
oplossingen.  Frederik heet u welkom en licht kort toe wat men heeft weten te 
bewerkstelligen. 
 

 
08:35 uur – Duurzaamheid binnen SGS door Eddy 
van Eenoo 
Bij SGS is duurzaamheid allang geen noviteit meer. Al decennia lang 
biedt SGS duurzame oplossingen en diensten aan ondernemingen en 
organisaties overal ter wereld.  
Daarom bevindt SGS zich in de perfecte positie om u te helpen 
milieuvriendelijker te handelen en een positieve bijdrage te leveren aan 
de maatschappij en hogere economische duurzaamheid te 
verwezenlijken. 
 

 



    

 
09:00 uur - Méér energie uit wind door Michael Dubelaar 

NedPower SWH is een MKB-bedrijf dat Invelox-installaties wil gaan leveren op 
de Nederlandse markt. Invelox-installaties produceren elektriciteit uit wind en 
doen dat naar verwachting zo efficiënt, dat deze 100% groene elektriciteit 
goedkoper zal zijn dan andere energiebronnen. 
 
 
 
 

“We richten ons zowel op kleinere vermogens 
(vanaf 220KW) die geschikt zijn voor het MKB en 
VVE’s, als op grote vermogens (vanaf 2.2MW) die 
geschikt zijn voor grote afnemers, maar ook op het 
elektriciteitsnetwerk kunnen worden aangesloten. 
NedPower SWH is licentiehouder van Sheerwind 
in Nederland en de Nederlandse Antillen.” 
 
Op het pand in Spijkenisse zal dit jaar nog de eerste dak-installatie ter wereld worden gerealiseerd. 
(Zie artist impression) 

 
09:30 uur – BespaarCase Nissewaard door Hendry 
Klooster 
Tijdens een eerdere kringbijeenkomst waren we te gast bij Enerless, alwaar 
Hendry Klooster u een kijke in de keuken van BespaarCase verschafte. In deze 
aanpak wordt gestuurd op het behalen van doelen. Er worden heldere vragen 
geformuleerd, van waaruit concrete acties worden ondernomen. Welke 
resultaten zijn er inmiddels behaald? Welke inzichten heeft dat inmiddels 
opgeleverd? 

 
09:45 uur - Afronding en volgende kringbijeenkomst; uw mening telt 
Na alle succesvolle bijeenkomsten, is het wederom tijd om met elkaar af te spreken hoe we nu verder 
willen gaan. Waar heeft u behoefte aan tijdens een volgende kringbijeenkomst? Wilt u zich opgeven 
als gastheer of zijn er andere aanvullingen waar wij rekening mee kunnen houden tijdens een 
volgende kringbijeenkomst? Wij horen het graag van u. 

 
Welkom bij Carlton Oasis Hotel 
 

U vindt Carlton Oasis Hotel aan de Curieweg 1 in Spijkenisse. 
Er is voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde van het 
hotel.  


