In samenwerking met

Uitnodiging online bijeenkomst
´Transportschaarste in de gemeente Purmerend´
Hoe gaan we om met de drukte op het elektriciteitsnet?
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het webinar van 22 maart.
Waarom organiseren wij dit webinar?
In de gemeente Purmerend heeft het elektriciteitsnetwerk zijn maximale
capaciteit bereikt voor de vraag naar elektriciteit. Voor ondernemers die
meer elektriciteit nodig hebben of willen verhuizen naar een andere
locatie kan dit betekenen dat er nu niet voldoende netcapaciteit aanwezig
is. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept. En dat u behoefte heeft aan
perspectief.
Daarom organiseren we dit webinar. We gaan in op onder andere de
volgende vragen: Waardoor is het elektriciteitsnetwerk van Liander in de
gemeente Purmerend vol? Hoe gaat Liander dit oplossen? Wanneer kan ik
weer volop gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk? En hoe zit het met
teruglevering van duurzame opwek?
We hopen tijdens het webinar zoveel mogelijk vragen over de drukte op
het elektriciteitsnetwerk in de gemeente Purmerend te kunnen
beantwoorden.

Wanneer vindt het webinar plaats?
Het webinar vindt plaats op dinsdag 22 maart via Microsoft Teams. We
starten om 20:00 uur. Microsoft Teams is een programma waarmee u
online het webinar kan volgen. Het is niet noodzakelijk om het programma
van te voren te installeren.
U kunt zich aanmelden t/m 21 maart door het invullen van het online
aanmeldformulier. Het formulier is te vinden via de volgende link.*
Na aanmelding ontvangt u 22 maart in de ochtend persoonlijk een link
(via e-mail) voor de webinar en bijhorende informatie.
*Opent de link niet? Probeer dan tegelijkertijd met het klikken op de link de knop CTRL
in te houden.

Programma dinsdag 22 maart
19:55 uur

Ontvangst in het webinar

20:00 uur

Opening webinar door Marjolijn Bonnike,
relatiemanager Liander

20:05 uur

Inleiding door wethouder Mario Hegger
gemeente Purmerend

20:10 uur

Drukte op het elektriciteitsnet in
gemeente Purmerend door Stefan Fritz,
gebiedsregisseur Liander

20:45 uur

Vragenronde

21:15 uur

Afsluiting

