
 

 

 

Conference Programme 

E-Mobility Conference “Policy, Practice and Profitability" 

10 October 2013, Philharmonie - Haarlem, The Netherlands 

  
International Conference organized by the Province of Noord-Holland in cooperation with 

Amsterdam Metropolitan Area Electric within the Interreg NSR E-Mobility project  
(www.e-mobility-nsr.eu, and for registration) 

 

08:30 –09:00 Registration and welcome coffee, exhibition opens 
 

09:00 –09:30 Official welcome by vice governor 
Mrs. E. (Elisabeth) Post Mmc - Province of Noord-Holland 
 

Session 1: Policy 

09:30 –09:50 ‘The Dutch approach to electromobility. A wholesome three-
some: innovation, green growth and climate/environment’ 
ir. J.G.F.M. (Julia) Williams-Jacobse, Project Leader Electromobility – 
Netherlands Ministry of Economic Affairs 
 

09:50 –10:10 ‘Stakeholders analysis EV infrastructure North Sea Region’ 
dr. S (Sjoerd). Bakker - Delft University of Technology 
 

10:10 –10:30 ‘Emergent strategies for an emerging technology; how different countries 
and regions manage the introduction of E-mobility differently’ 
dr. M. (Martijn) van der Steen - NSOB (Netherlands School of Public 
Administration) 
 

10:30 –11:00 Coffee break 
 

Session 2: Practice 

11:00 –11:20 ‘An electric success story in Norway, through powerful, but waning 
incentives’  
dr. B. (Benjamin) Myklebust - ZERO Norway (Zero Emissions Resource 
Organisation) 
 

11:20 –11:40 ‘CUFLOS - a forum for Clean Urban Freight Logistics Solutions’ 
Mr. M. (Michael) Stie Laugesen – CUFLOS Denmark (Clean Urban Freight 
Logistics Solutions) 
 

11:40 –13:00 Lunch 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.theater-haarlem.nl/informatie/43/route_parkeren/
http://www.e-mobility-nsr.eu/
http://e-mobility-nsr.eu/conference-registration/


 

 

 

 

 

Session 3: Practice 

13:00 –13:20 ‘Car challenges’ 
prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch -  Automotive Technology - Eindhoven 
University of Technology                 
 

13:20 –13:45 ‘The economics of electric vehicles and renewable energy’ 
Mr. P. (Paul) Scott - cofounder Plug-in America 

13:45 –13:55 Wake-up call 

13:55 –14:15 ‘Re-charging in public places: available, inter-operable, easy to use?’ 
dr. S.J. (Stephen) Shaw - reader in Business and Management, London 
Metropolitan University 

14:15 –14:35
  

‘E-harbours: stimulating renewable energy for power and transport’ 
Mr. J. (Jan) Schreuder – Project Manager INTERREG project E-Harbours, City of 
Zaanstad (Netherlands) 

14:35 –15:00 Coffee break 
 

 

Session 4: Profitability 
 
15:00 –15:20 ‘Drivers and bounderies for wireless charging of electric city buses and 

trucks’ 
drs. ing. R.J. (René) Zorge, PROOV 
 

15:20 –15:40 ‘How to adopt EV’s in corporate fleets’ 
Mr. K. (Kenan) Aksular, Athlon Car Lease 
 

15:40 –16:00 ‘E-mobility and electric motorcycles - building a sustainable, high 
performance EV business’ 
Mr. R. (Richard) Walker, CEO and President ZERO Motorcycles 
 

16:00 –16:20 ‘How to set up intelligent charging infrastructure for EV’s at home, work 
or in public places that help make the grid more efficient’ 
Mr. B. (Brett) Hauser, CEO Greenlots 
 

16:20 –17:00 Interview on stage with panel 
 

17:00 Conference End  
Network and drinks in the lobby 
 
 

During the conference there will be an Exhibition of projects 
Join us on Twitter:  #emobility13 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvBkPT_iWiiOBM&tbnid=NSD073LlvnQMXM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://brandingsource.blogspot.com/2012/06/new-logo-twitter.html&ei=cJkUUviwAqKV0AX35oCwDQ&psig=AFQjCNFpx_ETSdzfwXcjPp07X59RKpYcuw&ust=1377168112102082
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Jeroen Nobel Wethouder Haarlemmermeer 

Ruth Noorduyn Omgevingsdienst Midden Holland RNoorduyn@odmh.n1 4/1  

Anna Schoemakers Klimaatverbond anna.schoemakers@klimaatverbond.n1 , ra,_,L ■ 

...0.-.0.-~. Marina Schuit Gemeente Zaanstad nischuit@zaanstad.n1 

Gerhard Schutten Gemeente Langedijk g.schutten@gemeentelangedijk.n1 

Harry Smith Gemeente Castricum HarrySmithcastricum.n1 
i .......~_,  - 

Bas Spekreijse Gemeente Gouda bas.spekreijse@gouda.n1 

Nienke Trap Klimaatverbond nienke.trapaklimaatverbond.n1 

Peter Verheggen Gemeente Zoetermeer p.f.verheggen@zoetermeern1 

Marion Visser Gemeente Arnhem marion.visser@arnhem.nl  

Enneke Vlaanderen Klimaatverbond e.vlaanderen@zaanstad.n1  
Ruud Vliet, van Klimaatverbond nvliet@zaanstad.n1 

Theo Voskuilen 
Alliander 
Duurzame Gebiedsontwikkeling 

Gemeente Velsen 

theo.voskuilen@alliander.com
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E-Mobility Conference "Policy, Practice and Profitability" 

10 October 2013,   Philharmonie - Haarlem, The Netherlands 

• Opening by: Mrs. E. (Elisabeth) Post Mmc - vice governor Province of Noord-Holland 

www.noord-holland.n11  tir  @ElisabethPost 1 

• Moderator: Mr. P. (Peter) van Deventer - programme director Coast to Coast E-Mobility 

www.coast2coast 1  tir@c  o as t2 coast_ EV 1 deventera@noord-holland.n11 
petervandeventer@gmail.com   

Speakers session 1: Policy 

• ir.J.G.F.M. (Julia) Williams-Jacobse, Netherlands Ministry of Economic Affairs - Project 
Leader Electromobility 

speech title: `The Dutch approach to electromobility. A wholesome three-

some: innovation, green growth and climate/environment' 

contact: www.Riiksoverheid.n1 1 www.Nederlandelektrisch.n1 1 i.g.f.m.williamsPminez.n1 1 

• dr. S (Sjoerd). Bakker - Delft University of Technology 

Speech title: Stakeholders analysis EV infrastructure North Sea Region' 

Contact: http://www.otb.tudelft.nl/index.php?id=14476&L=1  1 S.Bakker-1@tudelft.n1 1 

• dr. M. (Martijn) van der Steen - NSOB (Netherlands School of Public Administration) 

Speech title: 'Emergent strategies for an emerging technology; how different countries 

and regions manage the introduction of E-mobility differently' 

contact: www.NSOB.n11 V@MartijnydSteen 1 steenPnsob.n1  

Session 2: Practice 

• Mr. J. (jan) Schreuder - Municipality of Zaanstad (Netherlands) - Project Manager 

INTERREG project E-Harbours, 

Speech title: `E-harbours: stimulating renewable energy for power and transport') 

Contact: www.eharbours.eu  1 www.zaanstad.n11 i@eharbours 1 j.Schreuder@Zaanstad.nl  

• Mr. M. (Michael) Stie Laugesen - CUFLOS Denmark (Clean Urban Freight Logistics 
Solutions) 

Speech title: 'CUFLOS - a forum for Clean Urban Freight Logistics Solutions' 

Contact: www.e-mobility-nsr.eu  1 msIPntu.eu   
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Session 3: Practice 

• prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch - Eindhoven University of Technology - Automotive 
Technology 

Speech title: tar challenges' 

http://steinbuch.wordpress.com/  1 tY@M_Steinbuch 1 rn.steinbuch@tue.n1  

• Mr. P. (Paul) Scott - Plug-in America - cofounder 

Speech title: `The economics of electric vehicles and renewable energy' 

Contact: www.pluginAmerica.com  j tr@Sunpwrd 1 paulPpluginamerica.com  

• dr. Sj. (Stephen) Shaw - London Metropolitan University - reader in Business and 
Management 

Speech title: 'Re-charging in public places: available, inter-operable, easy to use?' 

Contact: s.shaw@londonmet.ac.uk  

• dr. B. (Benjamin) Myklebust - ZERO Norway (Zero Emissions Resource Organisation) 

Speech title: 'An electric success story in Norway, through powerful, but waning 
incentives' 

Contact: www.zero.no/en/about-zero/  1  tg@bmyklebust  lbenjamin@zero.no  

Session 4: Profitability 

• drs. ing. Rj. (René) Zorge, PROOV 

Speech title: `Drivers and bounderies for wireless charging of electric city buses and 
trucks' 

Contact: www.proov.n1  1 rene.zorge@proov.nl   

• Mr. K. (Kenan) Aksular, Athlon Car Lease 

Speech title: 'How to adopt EV's in corporate fleets' 

Contact: www.athloncarlease.com  1 V@Kaksul 1 k.aksular@athloncarlease.com   

• Mr. R. (Richard) Walker, ZERO Motorcycles - CE0 and President 

Speech title: `E-mobility and electric motorcycles - building a sustainable, high 
performance EV business' 

Contact: www. zeromotorcycles.com  1 richard.walkerPzeromotorcycles.com   

• Mr. B. (Brett) Hauser, CE0 Greenlots 

Speech title: 'How to set up intelligent charging infrastructure for EV's at home, work or 

in public places that help make the grid more efficient' 

Contact: www.greenlots.com  1 	@BrettHauser @greenlots 1 brett@greenlots.com   

During the conference there will be an Exhibition of projects in the Foyer 

Presentations, reactions: emobility.joinlive.mobi 

join us on Twitter: 	#emobilityl 3 I @MRAelektrisch 1 @EmobilityNSR 

More information on E-mobilityNSR on our website: www.e-mobilityNSR.eu   



Fietsen om energie op te wekken 
Groep 7A van obs Herman Gorter ging onlangs naar Hotel Inntel om te leren wat duurzaamheid is. 'We leerden welke soorten 

energie er zijn en hoe we duurzamer kunnen zijn', aldus Nikki en Maud. De scholieren kregen het advies om vaker met de fiets 

te gaan en het licht minder lang aan te doen. Op de foto van Dirk Brand staat de groep rond wethouder Corrie Noom.  22)  /02J 
.115~ 	 



'Duurzame energie 
voor alle inwoners' 
Joella Angenent 

Zaandam * Het plan van de ge-
meente Zaanstad om een eigen 
duurzaam warmtenet op te zetten 
samen met 25 bedrijven en instel-
lingen uit de regio krijgt steeds 
meer vorm. Het plan is voortgeko-
men uit het Europese duurzaam-
heidsproject £-harbours dat giste-
ren en vandaag werd afgesloten 
met een conferentie in hotel Inntel 
inZaandam. 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat 
bewoners in de gemeente aangeslo-
ten kunnen worden op het warm-
tenet en zo gebruik kunnen maken 
van duurzame energie. Het net 
bestaat namelijk uit ondergrondse 
buizen met warm water die wonin-
gen kunnen verwarmen. Dit water 
wordt gegenereerd uit de overtolli-
ge energie van de 25 aangesloten 
bedrijven die ze nu nog verloren 
hten gaan. 
Wethouder Robert Linnekamp: 
,, Toen we drie jaar geleden startten 
met het £-harbours project, dat een 
samenwerking is tussen de haven-
steden Antwerpen, Amsterdam, 
Aberdeen, Scalloway, Hamburg, 
Malmo en Zaanstad, hadden we 
nog geen idee van de duurzame 
mogelijkheden die er zijn. Het 
project heeft ons ontzettend veel 
opgeleverd." 
Het plan voor een eigen warmtenet 
kwam er niet zomaar. Zaanstad 

startte drie jaar geleden met de 
aanschaf van enkele elektrische 
auto's. ,,Daar moesten natuurlijk 
ook oplaadpalen voor komen en 
toen we die hadden begon het ons 
tegen te staan dat de stroom die de 
palen geven niet op een groene 
manier opgewekt wordt. Hierdoor 
ontstond het idee om de stroom 
van onze eigen zonnepanelen 
daarvoor te gebruiken." Maar toen 
alle ambtenaren en het college 
verhuisden naar het nieuwe ge-
meentehuis kwam er weer een 
nieuw plan. 

lnstallatie 

Linnekamp: ,,We wilden er vanaf 
toen voor zorgen dat alle ambtena-
ren van een elektrische auto ge-
bruik konden maken tijdens hun 
dienstritten. Dat betekende alleen 
wel dat we er een behoorlijke elek-
triciteitsinstallatie moesten neer-
zetten. Dat is gelukt, maar zo wer-
den we wel aan het denken gezet 
over andere manieren om energie 
op te wekken op grote schaal." 
Via onder andere het E-harbours-
project hoorde de gemeente over 
een duurzaamheidsproject in Ant-
werpen. Daar werden bedrijven 
gevraagd hun overtollige energie, 
stortgas bijvoorbeeld of energie die 
's nachts wel wordt geleverd maar 
niet gebruikt, apart op te slaan als 
water in een grote container. De 
bedrijven kregen hier een vergoe-

Wethouder Robert Linnekamp. 

ding voor en de gemeente Antwer-
pen gebruikte het water weer als 
energiebron. ,,Dat zijn we nu dus 
ook hier aan het opzetten'', aldus 

ARCHIEFFOTO 

Linnekamp. 
Het is de bedoeling om hier onder 
andere het nieuwe ZMC mee te 
gaan verwarmen. 



smart city innovations

dit is een bjlage bj het financieele dagblad. de inhoud van deze bjlage valt niet onder de redactionele verantwoordeljkheid
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wat levert het op voor burgers, 
bedrjfsleven en maatschappj?
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Neelie Kroes: ‘Samenwerking is 
de sleutel tot slimmere steden’
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VOOR HET SMART CITY EVENT



sent, Enexis, ICT Automatisering 

en GasUnie.

Hindernissen

Hoewel de twee tevreden zijn 

over het project -dat in 2009 in de 

Groningse wijk Hoogkerk start-

te en in de tweede fase is beland- 

zijn er voor een landelijke uitrol 

nog hindernissen. “De vraag is 

hoe snel de markt voor deze tech-

nologie zich ontwikkelt. Ook 

moet de sector meewerken en 

dient wet- en regelgeving te wor-

den aangepast. Dan is er nog de 

sociale acceptatie, al denk ik dat 

als men eenmaal inzicht krijgt 

in hoe vraag en aanbod zijn te 

sturen het idee van het slimme 

netwerk bij iedereen landt. Na-

tuurlijk moet de burger goed wor-

den geïnformeerd”, zegt Bliek. 

“Om de kosten voor iedereen om-

laag te brengen zijn investerin-

gen nodig van alle deelnemers 

aan het slimme energiesysteem.”

Tot 2016 wordt bezien welke 

aanpassingen nodig zijn voor een 

dergelijk slim netwerk. Een ver-

volgstap is het vinden van kos-

teneffectievere oplossingen. 

Bliek: “De uitdaging is dat het 

systeem de wensen van verschil-

lende typen eindgebruikers aan-

kan.”

Het project loopt nog tot eind 

2014. De technologie vindt moge-

lijk toepassing binnen de Green 

Deal ‘Smart Energy Cities’, met 

100.000 energieslimme huis-

houdens in Nederland in 2019 als 

doel. 

Gemeenten kunnen een 

grote rol vervullen bij 

het slimmer omgaan met 

energie, mits gemeenten 

met een open vizier naar 

nieuwe oplossingen dur-

ven kijken. 

“Smart cities gaan niet over veel 

technologie die de stad inge-

bracht moet worden. Ontwik-

kelingen op het gebied van IT 

staan sowieso niet stil. Bij Smart 

City gaat het er meer om hoe je 

dingen slim organiseert”, ver-

telt Pallas Agterberg, directeur 

Strategie bij netwerkbedrijf Al-

liander. “Ook in een stedelijke 

omgeving willen mensen zon-

nepanelen op daken, maar de 

daken van hun huizen zijn daar 

veelal niet geschikt voor. De be-

woners kunnen wel met elkaar 

investeren in zonnepanelen op 

de naastgelegen school waar ze 

dan vervolgens zonne-energie 

van kunnen afnemen. Sommi-

ge gemeenten kampen met ho-

ge kosten voor zwembaden. Via 

crowdfunding kunnen gebrui-

kers van het zwembad inves-

teren in zonnepanelen of een 

biogasinstallatie waarmee ener-

giekosten van het zwembad om-

laag kunnen worden gebracht.”

Geen subsidie nodig

Het zijn enkele voorbeelden van 

hoe gemeenten kunnen omgaan 

met duurzame energie en slim-

mer gebruik van energie. Om 

tot deze oplossingen te komen, 

moeten gemeenten open staan 

voor ideeën van bewoners en be-

drijven, aldus Pallas Agterberg. 

“Gemeenten zijn gewend om te 

denken in subsidies en heffin-

gen, maar laat de oplossingen 

ook eens vanuit initiatiefnemers 

komen, dan blijkt dat voor veel 

projecten helemaal geen subsi-

die nodig is.”

Flexibel energietarief

Gebruik van energie op momen-

ten dat er veel geproduceerd 

wordt, is de toekomst volgens 

Pallas Agterberg. “Voor optimaal 

gebruik van schone energie is 

een flexibel energietarief op dit 

moment de beste uitkomst. Dus 

een goedkoper tarief als er veel 

stroom op het net is en duurder 

als al het stroom uit de centrales 

moeten komen, omdat de wind 

niet waait en de zon niet schijnt. 

Flexibel omgaan met energie 

vraagt om slimme aansturing 

van apparaten die stroom ge-

bruiken op momenten dat scho-

ne energie veelvuldig aanwezig 

is. De slimme aansturing kan 

apparaten bovendien helpen 

om het aantal nieuwe pieken te 

voorkomen. Daardoor hoeven we 

het net niet uit te breiden.” 

Smart charging

Gemeente Zaanstad heeft begin 

maart 2013 een slim energienet-

werk gelanceerd, waarbij de elek-

trische auto’s van de gemeente 

worden voorzien van duurzame 

energie uit de eigen zonnepa-

nelen.. “Iedereen heeft het over 

smart grid, maar de gemeente 

Zaanstad voert het ook echt uit”, 

besluit Pallas Agterberg. “Een 

mooi initiatief dat inmiddels 

veel navolging kent. Smart char-

ging is veelvoudig gekopieerd en 

wordt bijvoorbeeld ook ingezet 

op wagenparken van bedrijven. 

Zulke ontwikkelingen kunnen 

een vlucht nemen dankzij lef en 

leiderschap van lokale bestuur-

ders.” 
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NIENKE HOEK

redactie@mediaplanet.com

‘Energietransitie 
vraagt om onbevangen blik’ 

MARJOLEIN STRAATMAN

redactie@mediaplanet.com
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DIRECTEUR STRATEGIE

ALIANDER

“Ook in een stedelijke 

omgeving willen mensen 

zonnepanelen op daken, 

maar de daken van hun 

huizen zijn daar veelal niet 

geschikt voor."

Op energiegebied zijn we in Nederland niet slim bezig. We 

zijn ons nog onvoldoende bewust van de verdienkansen van 

energie. Gemeente Zaanstad was ook zo’n onwetende eind

gebruiker, maar deze gemeente heeft de afgelopen jaren veel 

geleerd over energie. Zo heeft de gemeente een nieuw slim 

energiecontract gesloten, waarmee zij een substantiële daling 

van haar uitgaven aan energie heeft bewerkstelligd. Al eerder 

was de gemeente ertoe overgegaan om zonnepanelen op ge

meentelijke gebouwen te leggen. Ook was het eigen wagen

park uitgebreid met 16 elektrische auto’s. Maar de opwek van 

duurzame energie en het autogebruik waren nog niet aan 

 elkaar gekoppeld. 

Tanken op eigen dak
Een smart grid dat de gemeente begin 2013 lanceerde heeft 

daarin verandering gebracht. Vraag en aanbod van energie 

zijn nu slim op elkaar afgestemd. Beide zijn grillig, maar wel 

goed voorspelbaar. Aan de ene kant met de weersverwachting, 

aan de andere kant met een reserveringssysteem voor de ge

meentelijke elektrische auto’s. Daarnaast speelt de variatie 

in energiekosten een rol. De prijs van energie luctueert sterk. 

Een slimme klant maakt daar gebruik van. Inmiddels rijden de 

elektrische voertuigen voor meer dan de helft op elektriciteit 

die op eigen dak is opgewekt. 

Innovatief en enorme kostenbesparingen

Zaanstad een slimme koploper op energiegebied

Let’s Go
Op 12 en 13 februari 2014 organiseert Zaanstad de twee-

daagse conferentie Leadership in Energy Transition and 

Governance (Let’s Go) met de resultaten van het Europese 

programma E-harbours. Diverse Europese haven steden 

hebben onder leiding van Zaanstad op verschillende 

 manieren gewerkt aan slimme energieoplossingen. 

 www.e-harbours.eu
voor programma en 

aanmelden:

Restwarmte
Een van de karakteristieken van Zaanstad is dat grote (le

vensmiddelen)producenten in de nabijheid van woningen zijn 

gevestigd. Qua energie biedt dat grote kansen. De restwarm

te van de bedrijven kan tegen lage kosten geschikt worden 

gemaakt voor verwarming van duizenden nabijgelegen wo

ningen. Maar Zaanstad gaat verder. Het is de bedoeling dit 

warmtenet op termijn te koppelen aan het elektriciteitsnet, 

om stroom overschotten (uit productie of inkoop) ook in het 

warmtenet op te nemen en daar goedkoop warmte mee te 

produceren.

Verder willen de deelnemende instanties en bedrijven onder

zoeken hoe het elektriciteitsgebruik in de gemeente beter kan 

worden afgestemd op het aanbod van lokale duurzame opwek. 

Verder wordt overwogen gezamenlijk gas en elektriciteit in te 

kopen.

Inmiddels hebben 22 partijen de samenwerkingsovereen

komst voor zo’n slim en open energienet ondertekend.

Foto: Jolanda Hoogendoorn

VOORBEELD VAN WOONWIJK 

MET ZONNEPANELEN



 



 

 

 
 

 

 

 

Speech: The power of energy  

 

Welcome 

 

• Ladies and gentlemen, 

• Welcome to the city centre of Zaanstad in the Amsterdam Metropolitan Area. 

• You are here today to exchange knowledge and experience, to inspire and to discuss 

the challenges for the future of our energy infrastructure.  

• Before you start discussing the future, however, I would like to take you back in time 

here in Zaandam.  

 

History  

 

• In the past, the first industrial mill was built here basically because the city of 

Amsterdam didn’t want such a modern machine as a windmill within their walls.  

• In the 16th and 17the century the Zaan region grew to be the oldest industrial area of 

Europe, which excelled in food, soap, wood, and shipbuilding. 

• The availability of wind energy was one of the conditions for establishing the industry.  

• In time the local green windmills were replaced by steam engines, gas and oil 

production and large central electricity production. 

• The availability of energy, the reliability of the supply, and it’s affordability; thóse 

were the conditions at the time and thóse are the conditions now! 

• People lived in or near their windmills. And even today the mix of living and working is 

characteristic for this region.  

 

Actual issues 

• In these modern times, like many other industrial areas Zaanstad offers a broad mix in 

living and working, combining industry with residential areas. 

• Therefore issues like environmental contours and urban density go hand in hand. 

Within a short distance from this new hotel, there are large industries, many offices and 

60.000 houses that together create a dense and complex context.  



Speech: The power of energy 
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Energy production 

 

• Of course, the question is: where can man generate energy in that already complex 

environment?  

• Large multinationals operate their production facilities in our city. And in our harbour 

we see main and residual flows, buffers, electrical cars and vacant factory buildings. 

Together with wind turbines they are the hidden energy potential of our city.  

• The challenge is how to convert this potential into sustainable action.  

• How can we increase the share of green energy? We foresee a new balance between 

producers and consumers! How do we help these ‘pro-sumers’? And are they willing to 

cooperate on a larger scale? And if they do, is software needed to support a 

multilateral cooperation? 

Programme 

• This day and tomorrow your focus will be on the relation between ICT and questions 

such as these.  You have gathered to exchange knowledge and experience, to inspire 

and to formulate challenging questions for the future of the European Union.  

• And you picked the right spot here, because close to this hotel we are operating our 

own e-harbours pilot on smart grids. E-harbours is an EC-project on sustainable 

harbours. 

 

Slot 

• I strongly believe that the way forward is innovation. This will not only be the solution 

to our environmental problems, but will also make both our economy ánd our society 

stronger. 

• Our experiences will be presented in the next lecture that starts in a few minutes.  

• I wish you all two inspiring and energetic days.  

• Thank you 
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