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ENERGIEPARK HARINGVLIET PLUKT
VOORDELEN VAN ZON ÉN WIND
Energiepark Haringvliet Zuid combineert wind, zon en batterij-opslag.
Daarmee wordt productie van energie goedkoper, wordt de beschikbare
netcapaciteit beter gebruikt en is er minder impact op de omgeving. Een
nieuwe ontwikkeling die zeker navolging krijgt. 
Lees verder > 

Bron: zuid-holland.n

NIEUWS

Eerste Kamer roept kabinet op megadatacenter Zeewolde tegen te
houden 
nos.nl

Transitieteam pleit voor verbod op verbranding plastics 
Nieuwsbrief Industrielinqs

Platform of energie-eiland? Zo bundelen we windenergie op zee 
Nieuwsbrief Stadszaken

APG winnaar Verantwoord Beleggen/ESG Pensioen Pro Award
Nieuwsbrief Portaal Duurzaam Financieel

13 miljard euro SDE++ en hoge energieprijzen, elektrificatie wordt
steeds urgenter
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steeds urgenter
Solar Magazine

EU-milieuministers eens over verduurzamen batterijen en accu's 
Nieuwsbrief Europa Nu

De energietransitie moet sneller 
Persbericht TNO

Vangrails op zee moeten windturbines, schepen en mensen beschermen 
Nieuwsbrief infrasite.nl

Enorme windmolenwiek volledig recyclebaar 
Nieuwsbrief ChangeInc.

Provincies en gemeenten werken aan betere luchtkwaliteit met SpUk SLA 
Nieuwsbrief Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Binnenklimaat Nederland lanceert poster ‘Ventileren kun je leren’ voor
scholen 
Persbericht: Binnenklimaat Nederland

Ongebruikelijk hoge temperaturen op Noord- én Zuidpooln 
Nos.nl

GROTE VERSCHILLEN
IN BRUSSELSE
LUCHTKWALITEIT
Tussen 25 september en 23
oktober 2021 namen 3.000
Brusselaars deel aan
CurieuzenAir. Via een
meetopstelling aan hun gevels
maten de burgerwetenschappers
een maand lang de concentratie
stikstofdioxide (NO2) in hun
straat. 
Lees verder > 

Bron: Persbericht Universiteit van
Antwerpen 
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Netbeheer Nederland voorspelt haperende warmtetransitie 
Binnenlands Bestuur

Klimaatadaptieve, biodiverse gemeente? ‘Betrek je burgers’ 
Nieuwsbrief Gemeente.NU

Nederland met 23,7 gigawattpiek grootste importeur van zonnepanelen
ter wereld 
Solar Magazine

België houdt twee van zeven kernreactoren open, mede om oorlog
Oekraïne 
nos.nl

Vynova investeert 8 miljoen euro in stoomketels op waterstof 
Nieuwsbrief Blikvangers

NEEM ENERGIENETWERK STERKER MEE IN
GEBIEDSONTWIKKELING
Sinds februari is Laurens de Vries hoogleraar Complex Energy
Transitions aan de TU Delft. Hij onderzoekt hoe de schommelingen in
het aanbod van duurzame energie zowel ruimtelijk als beleidsmatig
opgevangen kunnen worden. 'Zonder de samenhang met
gebiedsontwikkeling komt de energietransitie niet van de grond.' 
Lees verder > 

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

KLIMAATVERANDERING KAN BLAUWALGEN
GIFTIGER MAKEN

Bepaalde blauwalgen zijn giftig. Door een veranderend klimaat kunnen
dat er meer worden. Maar wat die giftigheid bepaalt, weten we nog niet
goed. Dedmer van de Waal van het Nederlands Instituut voor Ecologie
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goed. Dedmer van de Waal van het Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW) wil dat nu met een aanzienlijke Europese beurs van 2
miljoen euro ontdekken. 
Lees verder > 

Bron: Bron: Persbericht NIOO

NIEUWS

Deltaplan Biodiversiteitsherstel publiceert Kennis- en innovatieagenda
voor biodiversiteit 
Persbericht Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2020 
Compendium voor de Leefomgeving

13 miljard euro beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++ 
Persbericht Ministerraad

Kabinet verdubbelt productie windenergie op zee 
Persbericht Ministerraad

Nationaal Water Programma geeft richting aan waterland Nederland 
Persbericht Ministerraad

Lancering waterstof-elektrische minibus voor Europese markt 
Nieuwsbrief alles over Waterstof

Europese doelen voor groene waterstof haalbaar mits we alle zeilen
bijzetten 
Nieuwsbrief VNCI

HYVIA versnelt de ontwikkeling van zijn waterstof-ecosysteem en opent
zijn fabriek 
eco-mobiel.be

Verhoogde energietoeslag kan worden uitgekeerd 
Nieuwsbrief GemeenteNu

Eerste medisch product van ziekenhuisafval 
zorgkrant.nl

EU-landen eens over CO2-heffing op 'vieze' productie van buiten 
Nieuwsbrief Europa Nu

Grote sprong in duurzaamheid door ‘Laden op zon’ 
Nieuwsbrief Rijkswaterstaat
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Koolstofcalculator helpt mkb’ers hun uitstoot te verminderen 
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Winstgevendheid belangrijkste drijfveer voor duurzame bedrijfsoperatie 
Persbericht KPMG

Blade Made maakt van afgedankte rotorbladen speeltuinen en
straatmeubilair 
Nieuwsbrief ChangeInc.

Maak voedselproductie efficiënt, gezond en duurzaam 
schuttelaar.nl

Wasmiddel gemaakt met waterstof voor Unilever 
Nieuwsbrief ChangeInc.

Drenthe, Groningen en het Duitse Nedersaksen werken samen aan
waterstofeconomie 
Nieuwsbrief Stadszaken

Schoon water is in Nederland nog ver weg 
nrc.nl

Wereldprimeur: eerste armaturen voor lantaarnpalen van rijst in
Barneveld 
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

EU scherpt plannen voor het recyclen van batterijen aan 
Nieuwsbrief ChangeInc.

Inzameling statiegeldblikjes tóch in de supermarkt 
afvalonline.nl

Van Lanschot Kempen lanceert twee nieuwe BestSelect-
aandelenfondsen gericht op duurzame thematische investeringsdoelen 
Nieuwsbrief Portaal Duurzaam Financieel

BRABANT STEEKT BIJNA EEN MILJOEN IN
NUCLEAIRE ENERGIE
Brabant gaat vol voor een nieuwe vorm van nucleaire energie. De
provincie steekt 850.000 euro in de ontwikkeling van een gesmolten
zoutreactor. ,,We moeten de opwekking van duurzame energie drastisch
verhogen.” 
Lees verder > 

Bron: ed.nl

Deze week in de kijker
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NETWERK VAN SLIMME BLAUWGROENE DAKEN
In Amsterdam zijn de afgelopen drie jaar veertien slimme blauw-groene
daken aangelegd, samen goed voor 12.683 vierkante meter, waarop
meer dan 650.000 liter water kan worden opgevangen. Het dak op het
Koninklijk Instituut voor de Tropen is met 2.110 vierkante meter het
grootst. 
Lees verder > 

Bron: amsterdamsdagblad.nl

ONDERZOEK

Zorgen kwaliteit en beschikbaarheid drinkwaterbronnen steeds groter 
Persbericht Vewin

Hoogwater Limburg: Impact langdurige extreme neerslag dringt
langzaam door 
Nieuwsbrief WaterForum

Meerderheid van de Nederlanders verwacht toename levenskwaliteit en
meer banen dankzij groene transitie 
Persbericht EIB

Zonnepanelen op distributiecentra zijn kans voor versnelling overstap
op elektrisch vrachtvervoer 
Persbericht Natuur & Milieu

CBS brengt relatie tussen SDG’s en circulaire economie in beeld 
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Rijke landen moeten in 2034 stoppen met winnen olie en gas, arme
landen later 
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landen later 
nos.nl

Vrachtwagens onder bovenleidingen zijn rendabele klimaatoplossing 
Nieuwsbrief Blikvangers

Rapport ‘circulariteit in ISSO-Referentiedetails’ gepresenteerd 
Persbericht Stijlmeesters

De lucht wordt steeds schoner, levensverwachting neemt toe 
Nieuwsbrief Stadszaken

EU financiert onderzoeksproject CircoMod voor de modellering van de
circulaire economie ter beperking van de klimaatverandering 
tilburguniversity.edu

VOLKERWESSELS
‘HEEFT NU
ELEKTRISCHE 160 TON
RUPSHIJSKRAAN
VolkerWessels heeft haar nieuwe
elektrische 160 ton rupshijskraan
in ontvangst genomen. Deze
rupshijskraan kan een volle
werkdag functioneren zonder aan
de groene stekker te moeten. 
Lees verder > 

Bron: Persbericht VolkerWessels 
 

PHOMI MEEST DUURZAME BOUWPRODUCT
PHOMI MCM heeft als eerste bouwproduct in de Nationale Product
Catalogus de maximale score behaald. Het product is op basis van
duurzaamheid, circulariteit en gezondheid gemeten en beoordeeld
volgens het Global Sustainable Enterprise Systeem (GSES).  
Lees verder > 

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Ook in het nieuws

De Amsterdamse materialenmonitor: een confronterende blik in de
spiegel 
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https://nos.nl/artikel/2422320-rijke-landen-moeten-in-2034-stoppen-met-winnen-olie-en-gas-arme-landen-later
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https://stadszaken.nl/artikel/4154/de-lucht-wordt-steeds-schoner-levensverwachting-neemt-toe?utm_source=Mailing Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=17-03-2022_Expertreacties op agenda minister De Jonge: heilige graal nog niet gevonden
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/eu-financiert-onderzoeksproject-circomod-voor-de-modellering-van-de-circulaire-economie-ter-beperking-van-de-klimaatverandering#:~:text=van Tilburg University-,EU financiert onderzoeksproject CircoMod voor de modellering van de,ter beperking van de klimaatverandering&text=Door de bevolkingsgroei en de,(het zogenaamde lineaire model).
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/eu-financiert-onderzoeksproject-circomod-voor-de-modellering-van-de-circulaire-economie-ter-beperking-van-de-klimaatverandering#:~:text=van Tilburg University-,EU financiert onderzoeksproject CircoMod voor de modellering van de,ter beperking van de klimaatverandering&text=Door de bevolkingsgroei en de,(het zogenaamde lineaire model).
https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/volkerwessels-neemt-elektrische-160-ton-rupshijskraan-in-ontvangst
https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/volkerwessels-neemt-elektrische-160-ton-rupshijskraan-in-ontvangst
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/phomi-meest-duurzame-bouwproduct/
https://duurzaamheid.nl/artikelen/de-amsterdamse-materialenmonitor-een-confronterende-blik-in-de-spiegel/
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Opening woontoren Haut: een houten gebouw met een betonnen hart 
Nieuwsbrief ChangeInc.

Oekraïne: wind- en zonneparken in gevaar door oorlog met Rusland
Solar Magazine

Zwitserland slaat energie op met zwaartekracht 
Nieuwsbrief P+ Special:

Innameplan voor statiegeldblikjes van de baan 
Nieuwsbrief GemeenteNu

Groene vingers met de Omgevingswet 
Platform31 Nieuwsbrief

Bruynzeel helpt met duurzame teelt van groenten in gebouwen in Parijs 
duurzaam-ondernemen.nl

Nederlands familiebedrijf wil miljoenen huishoudens van schoon
drinkwater voorzien 
Nieuwsbrief ChangeInc.

MediaMarkt kiest platform Bringly voor duurzame en zelfde dag
bezorgingen 
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

BOEKEN

IN BEWEGING

Duurzaamheidsthema zijn vaak complexe
vraagstukken. Wat goed is voor het ene
aspect van het complexe probleem is, kan
dan weer een nadeel voor een ander aspect
zijn. De burgerbeweging levert
betrokkenheid, denkkracht en daadkracht,
ook voor duurzame dillema´s. ‘In Beweging’
beschrijft het complexe samenspel van de
burgerbeweging bij duurzame ontwikkeling.  

Lees verder > 

https://duurzaamheid.nl/artikelen/de-amsterdamse-materialenmonitor-een-confronterende-blik-in-de-spiegel/
https://duurzaamheid.nl/artikelen/de-amsterdamse-materialenmonitor-een-confronterende-blik-in-de-spiegel/
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/
https://www.change.inc/infra/het-betonnen-hart-in-een-toren-van-hout-37902?utm_medium=email&_hsmi=59000586&_hsenc=p2ANqtz-9DtGvD9GHTYPYfYED8d3t4S30-IKnVR9G0SpHpzDJm0MRVyZ3JPNen8xvuMpFs9n2wZd5FqMczxFykPatZAtqTeVP88Q&utm_content=59000586&utm_source=hs_email
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26744/over-de-grens-oekraine-wind-en-zonneparken-in-gevaar-door-oorlog-met-rusland
https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Zwitserland-slaat-energie-op-met-zwaartekracht
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/innameplan-voor-statiegeldblikjes-van-de-baan/
https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/groene-vingers-met-de-omgevingswet
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/bruynzeel-helpt-met-duurzame-teelt-van-groenten-in-gebouwen-in-parijs/
https://www.change.inc/circulaire-economie/nederlands-familiebedrijf-wil-miljoenen-huishoudens-van-schoon-drinkwater-voorzien-37907?utm_medium=email&_hsmi=59025186&_hsenc=p2ANqtz-8gjKmBe5Dqx3pYe8tCVpDrr3AmYASKzb_h6B4LURGcJa0ubMIHDZvEEVhNzX7UC9AzMnRGjAHK-18U-bJvVZf4ES2ZRA&utm_content=59025186&utm_source=hs_email
https://www.change.inc/circulaire-economie/nederlands-familiebedrijf-wil-miljoenen-huishoudens-van-schoon-drinkwater-voorzien-37907?utm_medium=email&_hsmi=59025186&_hsenc=p2ANqtz-8gjKmBe5Dqx3pYe8tCVpDrr3AmYASKzb_h6B4LURGcJa0ubMIHDZvEEVhNzX7UC9AzMnRGjAHK-18U-bJvVZf4ES2ZRA&utm_content=59025186&utm_source=hs_email
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/mediamarkt-kiest-platform-bringly-voor-duurzame-en-zelfde-dag-bezorgingen/
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/mediamarkt-kiest-platform-bringly-voor-duurzame-en-zelfde-dag-bezorgingen/
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AGENDA
27 maart 2022 
Eerste landelijke Dag Tegen Gas

31 maart 2022 
Webinar Energieplannen maken in de mist

4 april 2022 
Nationale Groendag 2022

06 april 2022 
FedEC congres Inkoop van energie 

Naar onze uitgebreide agenda op milieucompleet.nl >>

Drie bladen in 1 abonnement!

MilieuCompleet is een ‘3-in-1’ abonnement op de drie belangrijkste
onafhankelijke milieubladen van Nederland: Milieu Compact, Tijdschrift
Milieu en MilieuMagazine. De prijs? Die is gelijk aan het abonnement op
Milieu Compact. Profiteer ook van dit voordeel! Lees verder >

Vind meer nieuws op de website van de VVM, het netwerk van
milieuprofessionals en partner van MilieuCompleet
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Ons mailadres is:
milieucompact@planet.nl

instellingen updaten of afmelden van deze lijst. 
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