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Vereniging Sectorinitiatief brandstofreductie NO Nederland
Op 24 mei jl. kwamen de leden van Vereniging Sectorinitiatief brandstofreductie Noord Oost Nederland weer
bij elkaar. Dit keer waren zij te gast bij de firma Hemmen BV in Emmen. Vanwege de grote opkomst moest er
worden uitgeweken van de ontvangstruimte naar de loods. Dat pakte echter positief uit en onderstreepte
het praktische karakter van de bijeenkomst.
Na de gebruikelijke opening, door Henk van de Vosse, voorzitter van de vereniging, richtte hij zich speciaal op
de drie aanwezige nieuwe leden en drie potentieel nieuwe leden. Ondanks de situatie die COVID-19 met zich
meebracht de afgelopen jaren is de vereniging gegroeid en ook nog groeiende: tekenend voor de actualiteit
van brandstofreductie. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst zijn onderwerpen aangedragen, waarover de
leden meer wilden weten. Op basis hiervan werden sprekers Erwin Seinen, Didier Niland en Lars Kool
uitgenodigd, die hierover hun kennis en ervaringen hebben gedeeld.
Erwin Seinen, oprichter en eigenaar van NSI, Nederlands Subsidie Instituut, gaf de aanwezigen een overzicht
van de 15 meest interessante (nationale) subsidieregelingen. De regelingen zijn onderverdeeld in 4
categorieën: exploitatie, investeren, onderzoek & ontwikkelen en haalbaarheid. Indien gewenst is de leden
aangeboden om meer informatie te ontvangen.
Gastheer Didier Niland, directeur en eigenaar van familiebedrijf Hemmen Aanneming Wegenbouw BV, vertelde
over zijn ervaringen met elektrisch materieel in de infra. Daarbij kwamen ook de ervaringen met betrekking tot
aanbestedingen en waarderingen uitvoerig aan bod. Iets dat door de aanwezigen als zeer interessant werd
bevonden en waaraan een vervolg zal worden gegeven.
Lars Kool, CEO van Urban Mobility Systems sloot het rijtje van gastsprekers af met een inspirerende presentatie
over de praktische en met name ook veilige oplossingen voor elektrificatie.
Al met al een boeiende ochtend waarbij het uitwisselen van ervaringen op het gebied van brandstofreductie
centraal stond. Door de aanwezige interactie kwam naar voren dat men benieuwd is naar positieve ervaringen
en kansen van de leden met betrekking tot elektrificatie.
Mocht u meer informatie willen hebben over de vereniging, of ook eens vrijblijvend willen aansluiten: de
vereniging staat open voor nieuwe leden en deelt haar gezamenlijke kennis graag. De volgende bijeenkomst is
gepland op 22 november 2022. U kunt een bericht sturen aan info@brandstofreductie.nl.

