Persuitnodiging

Energietransitiemodel officieel gelanceerd door burgemeester Job Cohen
Real-time berekeningsmodel toont urgentie energietransitie in Nederland

Amsterdam, 6 april 2009

Geachte redactie, (via ANP, en op naam naar lijst journalisten)
Op 16 april verricht burgemeester Job Cohen in het Science Center NEMO in Amsterdam om 14:00
uur de officiële lancering van het zogeheten Energietransitiemodel. Het Energietransitiemodel is
ontwikkeld door Quintel Strategy Consulting, in samenwerking met Delta, Eneco, Enexis, Essent,
GasTerra, Gemeente Amsterdam, Logica en Shell. Het Regie-orgaan Energietransitie ondersteunt het
initiatief.
Voorafgaand aan de lancering vindt om 13:00 uur onder leiding van John Kerkhoven, Director van
Quintel, een speciale informatiesessie voor de pers plaats. U bent van harte uitgenodigd om deze
sessie en de lancering bij te wonen. Na afloop van de sessie is er mogelijkheid tot het stellen van
vragen, of het afnemen van interviews met vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven.
Met het Energietransitiemodel kunnen onder meer bedrijven, beleidsmakers en studenten snel en
eenvoudig berekenen in welke energievormen geïnvesteerd moet worden om in de energiebehoefte
van Nederland te kunnen blijven voorzien en de doelstellingen op het gebied van emissiereductie en
de ontwikkeling van een duurzame energiehuishouding te behalen. Het model biedt daarbij de
mogelijkheid om op basis van gegevens, die zijn gevalideerd door experts uit de energiesector,
scenario’s door te rekenen voor de energievoorziening in Nederland tot 2040. Anders dan bij
bestaande energiemodellen en –scenario’s zijn bij dit model na invoering van de gegevens de
resultaten direct zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld direct te zien wat de impact is van het gebruik van
kolencentrales met CO2-afvang, windmolens op zee, zonnepanelen of elektrische auto’s. Het systeem
is onpartijdig en dicteert de uitkomsten niet.
Met het beschikbaar stellen van dit unieke computerprogramma beogen de deelnemende
organisaties de kennis in de samenleving over energie te vergroten en een discussie over de
noodzakelijke keuzes op gang te brengen.
Het model is vanaf 16 april gratis te downloaden via www.energietransitiemodel.nl

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hohmann van Quintel Strategy Consulting,
tel 06-1088 4716 of karin.hohmann@quintel.com.

Burgemeester Cohen: “Ons grootverbruik van fossiele brandstoffen is schadelijk voor het milieu en
leidt op termijn tot volledige afhankelijkheid van het buitenland. Om dit politieke, klimatologisch en
economische risico zoveel mogelijk te beperken, moeten we alles op alles zetten om de overgang naar
meer duurzame energie te bespoedigen. Daarnaast kunnen we winst boeken met het slimmer
omgaan met energie door energiebesparingen in bijvoorbeeld de bouw en het vervoer.”

Uitnodiging
Delta, Eneco, Enexis, Essent, GasTerra, gemeente Amsterdam, Logica, Shell en Quintel Strategy
Consulting nodigen u uit om de lancering van het energiestransitiemodel bij te wonen. Het model
biedt unieke inzichten in de onafwendbare keuzes waarvoor Nederland staat om de toekomstige
energievoorziening veilig te stellen. Burgemeester Job Cohen verricht de officiële lancering. Deze
dag wordt geleid door Beau van Erven Dorens.
Datum:

donderdag 16 april

Tijd:

13:30 – 17:00 uur

Locatie:

NEMO, Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam

Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving, inclusief parkeersuggesties.

Programma
13:30

Ontvangst met koffie/thee

14:00

Welkom door dagvoorzitter Beau van Erven Dorens

14:10

Inleiding energietransitiemodel
door John Kerkhoven, Director Quintel

14:20

Lancering website
door burgemeester Job Cohen, gemeente Amsterdam

14:30

Interactieve demonstratie van het model m.b.v. stemkastjes

15:00

Discussie over de Nederlandse energievoorziening in 2040

15:20

Afsluiting

15:30

Borrel

17:00

Einde

Deze uitnodiging is op persoonlijke titel. Graag ontvangen wij voor vrijdag 10 april uw aanmelding via

info@topstad.amsterdam.nl

