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Uitnodiging ondertekening Green Deal Natuurvezels
Het is mij een genoegen u uit te nodigen voor de eerder deze maand aangekondigde
ondertekening van de Green Deal Natuurvezels (C-177). De bijeenkomst heeft een
feestelijk karakter. Alle deelnemende partijen onderschrijven de intentieverklaring
C-177 voor de beoogde samenwerking in deze green deal, die zal worden
gefaciliteerd door de Rijksoverheid en de Provincie Gelderland. Met belangstelling
kijken wij uit naar uw aanwezigheid en relaties die u wenst uit te nodigen.
11:30 - 12:00 uur
11:45 - 12:30 uur
12:30 - 12:35 uur
12:35 - 12:55 uur
13:00 - 13:20 uur
13:25 - 13:45 uur
13:40 - 14:15 uur
14:15 - 14:30 uur

inloop met koffie en thee
lunch
opening door dagvoorzitter Henk van Latesteijn, namens de Stichting
Metropolitane Landbouw
presentatie Janneke Timmerman, programmamanager Green Deals van
het ministerie van Economische Zaken
presentatie Annemieke Traag, gedeputeerde Provincie Gelderland
presentatie Pieter Verberne, programmamanager BIC-ON (Bioeconomy
Innovation Cluster Oost-Nederland)
Ondertekening Green Deal Natuurvezels
Afronding en einde bijeenkomst

Bevestig uw aanwezigheid alstublieft per e-mail. Voeg uw volledige naam en voorletters toe,
aangevuld met uw functie, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Indien u collega’s of
relaties meeneemt, vermeld dan ook hun contactgegevens in uw bericht aan
greendeal@pantanova.nl. Dit in verband met de veiligheidsvoorschriften.
Datum:

Woensdag 4 februari 2015

Locatie:

Parkrestaurant De Waard
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV ARNHEM

Indien u met openbaar vervoer reist neemt u lijnbus 43 vanaf NS-station Arnhem-Centaal.
Voor met de auto komt is er voldoende parkeergelegenheid. Bij aankomst wordt u begeleid
naar de parkeerplaatsen ter linkerzijde van de slagbomen aan de toegangspoort.
Vriendelijke groet,
René Sauveur
29 januari 2015
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Pantanova bv – KvK 55184626
De inschrijving KvK en de algemene voorwaarden treft u aan op http://pantanova.nl.
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