
Gemeenteraden en colleges staan de komende tĳ d voor belangrĳ ke beslissingen op het gebied van 

duurzaamheid. Beslissingen die inwoners, ondernemers, regiogemeenten en andere stakeholders raken. 

Want hoe willen jullie duurzame energie in de regio opwekken? Welke vormen van duurzame energie passen 

het beste bĳ  jouw gemeente? En hoe ziet een biodiverse klimaatadaptieve gemeente eruit? Belangrĳ ke 

vragen voor jou in de aanloop naar een circulaire gemeente in 2050.

Klimaat Expedities
Klimaat expedities op maat voor
raden, colleges en inwoners

Klimaat Expeditie: een reis vol duurzame inzichten

Wil je raadsleden, het college van burgemeester en 

wethouders, inwoners of andere stakeholders inzicht geven 

in de mogelĳ kheden om tot een klimaatneutrale gemeente 

te komen? Met de op maat gemaakte Klimaat Expedities 

van Facet ondersteunen we het besluitvormingsproces door 

deelnemers te inspireren en ze oplossingen van de toekomst 

te laten ontdekken. Tĳ dens onze Klimaat Expedities trekken 

jullie er samen op uit en leren jullie van ‘best practices’. 

Zo is er een bezoek aan een zonnepark waar de batterĳ  lokaal 

energie opslaat, een presentatie over aquathermie en een 

demonstratie van de werking van waterstof met scheikundige 

proeven. Ook kunnen jullie een windmolen van dichtbĳ  

bekĳ ken en de effecten op omwonenden ervaren. Het is 

zomaar een greep uit de vele mogelĳ kheden.
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Contact

Heb je interesse in een op maat gemaakte Klimaat Expeditie? 

Of ben je benieuwd wat we nog meer voor jou en jouw 

organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op 

voor een vrĳ blĳ vende afspraak. We denken graag met je mee. 

Je kunt ons bereiken op 06 27 32 28 42

of mail naar info@facetadvies.nl.

▪  Zonnethermie

▪  Zonne-energie

▪  Zonne innovaties

▪  Geothermie

▪  Multifunctioneel 

grondgebruik

▪  Windenergie

▪  Buitenland

▪  Innovaties 

windenergie

▪  Biogas

▪  Waterstof

▪  Mobiliteit

▪  Opslag

▪  Afvalverwerking

▪  Waterenergie

▪  Aquathermie

▪  Mierenzuur

▪  Voedsel

▪  Biomassa

▪  Aardgasvrĳ 

▪  Proe� uin

▪  Zelfvoorziening

▪  Recycling

▪  Duurzame producten

▪  Isolatie

▪  Huishouden

▪  Koopgedrag

▪  Warmtenet

▪  Energie 

infrastructuur

▪  Biodiversiteit

Afhankelĳ k van jullie wensen stellen wĳ  een expeditie samen. Het tastbaar maken van oplossingen, het inspireren en 

het bieden van een podium voor innovaties, staat centraal. Voorbeelden van thema’s voor de Klimaat Expedities zĳ n: 

0627322842     •     info@facetadvies.nl     •     facetadvies.nl


