VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
2 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
2,5 dag (14 juni – 16 juni 2022)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Netwerken, panelfunctie/spreker, kennisvergaring
Deelname van Den Haag aan conferentie City Climate Impact Day vanuit de Haagse deelname aan het EU
programma 100 Klimaat neutrale en slimme steden. Tijdens deze conferentie stond de vraag centraal hoe
private investeerders en steden kunnen samenwerken om tot een versnelling te komen voor oplossingen voor
een klimaat neutrale stad: Van Pilot tot Scale-up. Hierbij heeft Den Haag ook een pilot aangedragen (Living Lab
Scheveningen – Smart Energy Grid)
CITY CLIMATE IMPACT DAY | Cleantech Scandinavia

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Helsingborg, Zweden:
Clarion Hotel Sea U (woensdagmiddag voorprogramma op uitnodiging)
Dunkers Kulturhus - Kungsgatan 11 (conferentiedag op 16 juni)

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Organisatie: Cleantech Scandinavia, RVO (senior adviseur klimaatneutrale steden) en Ministerie van
Binnenlandse Zaken (beleidsmedewerker)
Sprekers /Private investeerders:
•
Herbert Smith Freehills (juristen)
•
Bankers without Boundaries (CEO)
•
Ferrovial
•
Patrizia Ag
•
PrimeVest
•
Generali Investment
Vertegenwoordigers van de Missie voor Climate-neutral and Smart Cities (Zweden/Viable Cities en Spanje)
Vertegenwoordigers 100 Klimaat neutrale en Smart steden: Helsingborg (hoofd afdeling strategie), Amsterdam
(directeur innovatie), Den Haag

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?

Den Haag heeft zich goed geprofileerd op deze conferentie als stad met innovatieve klimaat neutrale ambities.
Het heeft ons veel kennis opgeleverd hoe steden in Zweden samenwerken op het gebied van klimaat
neutraliteit en hoe zij zijn georganiseerd op nationaal niveau. Presentaties en gesprekken met andere

deelnemende partijen heeft een goed netwerk opgeleverd om verder op voort te bouwen vanuit de
stedenmissie 100CNSC. Daarnaast hebben we meer inzicht gekregen hoe we ons eigen Climate City Contract
kunnen gaan vormgeven met actie en investeringsplan en stakeholders.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Vanuit de samenwerkende partijen RVO en Ministerie van Binnenlandse Zaken zullen we deze kennis
terugbrengen in ons Nederlandse klimaat neutrale steden netwerk. Op 6 juli 2022 is er een bijeenkomst met
RVO/Min BZK en de 12 Nederlandse steden die aangesloten zijn bij de stedenmissie, waar we opgehaalde
kennis uit Zweden zullen delen.
De internationale partners die participeerde in de conferentie zijn grotendeels ook aangesloten bij het
Europese 100 Climate Neutral and Smart cities netwerk, waar we de komende maanden verdieping zullen
zoeken op dit thema in samenwerking met het NetZeroPlatform dat de Europese missie ondersteunt.
Tot slot volgt een aantal gesprekken met verschillende innovatieve start-ups op het gebied van
energiebesparing en waterbesparing om een verdere samenwerking te verkennen.

