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Beste PBE donateurs en andere geinteresseerden, 

Wij nodigen jullie graag uit voor de PBE Business Meeting
op donderdag 30 juni aanstaande om 14.00 uur bij de 
Amercentrale in Geertruidenberg. 

Wij hopen u 30 juni te mogen begroeten op de Amercentrale!

AGENDA
13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkom – Jos Keurentjes
14.15 uur Presentatie Biomassa Jaarrapportage 2021 – Hans Langeveld, Biomass Research
14.40 uur Wood pellets and chips: how are woody supply markets adapting to changes? -  Erisa Senerdem, 
 Editor, Argus Biomass Markets (virtual presentation)
15.05 uur FUREC, large scale chemical recycling – Jan Eurlings, Concept developement manager, RWE
15.30 uur Update RED2 Implementation EU – Ennio Prizzi, Bioenergy Europe
16.00 uur Start netwerkbijeenkomst
17.30 uur Einde netwerkbijeenkomst

KOM MEER TE WETEN OVER RELEVANTE THEMA’S ZOALS:

“RED2, de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa, een 
update over de RED2 implementatie binnen de EU en inzicht in de 
verschillende mogelijkheden om aan de RED2 criteria te voldoen.“

“Furec, een groot-schalige chemische recycling installatie om 
afvalstromen om te zetten in groene, circulaire waterstof en CO2

als grondstof voor de chemische industrie”

“De laatste ontwikkelingen over de markten 
van houtchips en houtpellets in Europa en de 
vooruitzichten richting de 2e helft van het jaar.“

Datum:
30 juni 2022
14.00 tot 17.30 uur

Locatie: 
Amercentrale
(RWE)
Amerweg 1, 4931 NC 
Geertruidenberg



Donateur worden
Bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de 
productie of het gebruik van biomassa worden van 
harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij PBE.
De bijdrage aan de Stichting per jaar is 
gerelateerd aan het aantal werknemers:

1 werknemer     €     200
1 - 5 werknemers €     650
6 - 10 werknemers €  1.250
11 - 50 werknemers €  4.500
 > 50 werknemers €  7.500
externe partijen  €  2.500

Donateur zijn van PBE betekent
• agendering van uw bio-energie belangen bij lokale 

overheden en in Den Haag 
• directe inspraak in beleid door deelname  

aan werkgroepen
• directe betrokkenheid via PBE bij de  

uitwerking van het Klimaatakkoord
• het vinden van partners-in-business via  

het PBE-netwerk
• gratis deelname aan Business 

Meetings over actuele  
onderwerpen

secretariaat@platformbioeconomie.nl
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PBE en haar donateurs zijn aangesloten bij
de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en 
Energie-Nederland. 
Daarnaast werkt PBE samen met de Federatie 
Bioeconomie en andere bio-energie gerelateerde 
organisaties die net als PBE streven naar de optimale 
toepassing van biomassa, op maatschappelijk 
verantwoorde wijze en in al haar toepassingsvormen in 
Nederland.

Business Meetings
Drie tot vier keer per jaar organiseert PBE een 
Business Meeting met presentaties over actuele 
thema’s vanuit bedrijfsleven en overheid. Daarbij is 
ruime gelegenheid tot discussie, kennisuitwisseling 
en netwerken.

Georganiseerde PBE Webinars:
Workshop duurzaamheidskader biomassa
Workshop CO2 prestatie van bio-energie

Heeft u input voor een meeting of wilt u een project 
onder de aandacht brengen, neem dan contact op 
via secretariaat@platformbioeconomie.nl
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