
 

    
 
Zoetermeer, 18 oktober 2016 

 
 

Uitnodiging aan de media 
 
Geachte redactie, 
 
Op maandag 24 oktober wordt het Nationaal Actieplan Energieopslag gepresenteerd. Het actieplan 
brengt belemmeringen en kansen voor energieopslag in beeld. De noodzaak van het actieplan is 
gelegen in het feit dat de potentie van energieopslag in Nederland onvoldoende wordt benut. 
Nederland loopt dan ook achter bij andere Europese landen en laat daardoor kansen voor een 
betaalbaarder, betrouwbaarder en duurzamer energiesysteem aan zich voorbij gaan. Als er niets 
gebeurt, zal er in de toekomst tussen de seizoenen een onbalans ontstaan in de energievoorziening. 
 
Het actieplan wordt aangeboden aan Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66. Plaats van 
handeling is Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag, maandag 24 oktober, vanaf 10.30 
uur tot 11.00 uur. 
 
Sprekers zijn: 
Peter Bongaerts, directeur Beleid van FME, 
Hans van der Spek, programma directeur CleanTech FME, 
Jillis Raadschelders, voorzitter Energy Storage NL, 
Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66 (reactie), 
Hans Timmers, voorzitter Nederlandse Wind Energie Associatie (reactie). 
 
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Cees den Bakker, woordvoerder a.i. FME, M 06 50263255, E cees.den.bakker@fme.nl   
 
Over Energy Storage NL 
Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er 
voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en 
betaalbare energie. Vijftig bedrijven die actief zijn in de energiesector zijn bij Energy Storage NL aangesloten. Energy Storage NL is een 
activiteit van het FME-cluster Energy. 
 
Over FME 
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn met 220.000 medewerkers actief 
in productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke 
omzet van de FME-leden bedraagt € 70 miljard, hun toegevoegde waarde is ruim € 20 miljard en zij exporteren voor € 37 miljard. Daarmee 
realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn 80 brancheverenigingen 
aangesloten. Voor meer informatie www.fme.nl.  
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