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Duurzame kansen voor Drenthe! 
Symposium over de gevolgen van het Klimaatakkoord voor Drenthe
donderdag 24 januari Beurs Bouwplan Expo Assen

Van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 januari vindt in de Expo Assen (voorheen TT Hall) 
voor de 24e keer de beurs Bouwplan Thuis in Wonen plaats. In al deze jaren is deze beurs 
uitgegroeid tot hét platform voor bouwen en wonen in Noord Nederland met jaarlijks 80 
standhouders en 5000 bezoekers.

Samen met een aantal partners van de ‘Expeditie Energieneutraal wonen in Drenthe’ is 
het initiatief genomen om op donderdagmiddag 24 januari op de beursvloer een symposium 
over een actueel thema te organiseren. Natuurlijk hebben we dit jaar als onderwerp 
gekozen voor de ontwikkelingen rondom de Energietransitie en het Klimaatakkoord.



Vlak voor de kerst is het ontwerp van het Klimaatakkoord verschenen en het doet nu 
al veel stof opwaaien. In het akkoord staan de afspraken die dit voorjaar gemaakt gaan 
worden om de klimaatdoelen te gaan realiseren zoals minder uitstoot van CO2. Om dat 
voor elkaar te krijgen moet er heel veel gebeuren, vooral in de bestaande bouw. Daar-
naast moet alle nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG-eisen.

Gaat het klimaatakkoord er daadwerkelijk komen? Wat zijn de gevolgen van het Klimaat-
akkoord voor Drenthe? Welke kansen levert het op? En wat betekenen de BENG-eisen nu 
voor de dagelijkse praktijk in de bouw? Al deze vragen komen aan bod tijdens dit sympo-
sium, waarvoor we u van harte uitnodigen!  

Dagvoorzitter van het symposium is Femke Adriaens, Energiecommissaris van de Provin-
cie Drenthe. Adriaens is directeur van Greenconnections en werkt sinds 2000 op diverse 
terreinen aan energietransitie . Thomas Ietswaart is kwartiermaker voor de Regionale 
Energiestrategie in Drenthe. Hij geeft een overzicht van de verwachte maatregelen uit 
het klimaatakkoord. Martin Dunnink, adviseur Energie en Duurzaamheid van Nieman 
Ingenieurs geeft tenslotte praktische tips over de BENG-eisen  zodat u in 2020 aan deze 
eisen voldoet! 

Meer info: www.beursbouwplan.nl
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Wij nodigen u van harte uit om dit symposium bij te 
wonen. Graag even aanmelden door een e-mail 
te sturen naar info@planeffect.com. 
Dan begroeten we u graag op 24 januari!
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We sluiten de bijeenkomst af met een 
drankje en natuurlijk een rondgang 
over de beurs. De ontvangst voor deze 
bijeenkomst begint om 15.30 uur en 
we ronden rond 17.30 uur weer af. 


