PERSBERICHT
Groningen, 29 maart 2017
Energiecongres vrijdag 31 maart, EnTranCe Groningen
Op vrijdag 31 maart opent Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen, het eerste
Energiecongres, georganiseerd door GasTerra in samenwerking met IVN, Instituut voor natuureducatie
en Duurzaamheid. Dit congres staat in het teken van kennis delen en verstevigen van het draagvlak
voor de energietransitie.
Bestuurders uit onderwijs en overheid gaan daartoe samen met leerlingen van het primair en voortgezet
onderwijs werken aan de energietransitie. Het gaat om een omvangrijk vraagstuk, waarvoor nieuwe
oplossingen gevonden moeten worden. Het Energiecongres is bedoeld om deze ‘puzzelstukjes’ te
vinden. Voor behoud van zowel onze aarde als onze economie en maatschappij.
Het congres vindt plaats op EnTranCe, in de EnergyBarn, Zernikelaan 17 in Groningen.
PROGRAMMA
09.30 uur

Inloop EnergyBarn (nabij EnTranCe)

09.50 uur

Welkom door dagvoorzitter Mark Tuit, directeur IVN regio Noord

10.00 uur

Opening door mevrouw Nienke Homan, gedeputeerde Provincie Groningen

10.15 uur

Energietransitie door Gerard Martinus, projectleider GasTerra

10.30 uur

Energiespecialisten van de toekomst aan het woord
• Leerlingen Brederoschool Groningen
• Leerlingen Het Hogeland College Warffum

10.50 uur

Energietransitie ‘Inspelen op lokale omstandigheden’ door Dr. Ferry van
Kann, Rijksuniversiteit Groningen

11.20 uur

Start workshops

Noot voor de redactie:
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:
Areke van der Sluis, communicatieadviseur GasTerra
Email: Areke.van.der.Sluis@gasterra.nl
Mobiel: +31 6 83522783

Over GasTerra
GasTerra is een internationale handelsonderneming die aardgas koopt en verkoopt en aan
aardgas gerelateerde diensten aanbiedt. De onderneming kan bogen op meer dan 50 jaar
ervaring en beschikt over een sterke inkooppositie. GasTerra bedient een belangrijk deel
van de Nederlandse en Europese aardgasmarkt. De onderneming opereert klantgericht en
bevordert doelmatige inzet van aardgas en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het
gebied van gas en energie. Het bedrijf onderkent het belang van de transitie naar een
duurzame energievoorziening en initieert projecten in dat kader.

