Overzicht lidmaatschappen

Organisatie
Groen Gas Nederland (GGNL)

Platform Geothermie

Transitiecoalitie
Vereniging Gasopslag Nederland

VNO-NCW
Bioenergy Europe
Stichting Warmtenetwerk

Type organisatie

Website

Groen Gas Nederland vertegenwoordigt meer dan 125 bedrijven en
organisaties in de biogasbranche. Groen Gas Nederland richt zich op de
productie en afzet van hernieuwbaar gas en richt zich op ketenintegratie
voor een efficiënte en rendabele hernieuwbaar gasmarkt en geeft input bij
belangrijke issues zoals het energierapport of de brandstofvisie.
De deelnemers aan het Platform Geothermie zijn een groeiende en diverse
groep van organisaties met als gemeenschappelijk aspect de gedeelde
interesse in aardwarmte. Het Platform Geothermie vertegenwoordigt zowel
de vraag als de aanbodkant en deelnemers zijn onder meer
vergunninghouders, (geologische) adviesbureaus, kennisinstellingen,
provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en
gebruikers van aardwarmte.
De Transitie Coalitie is een initiatief van meer dan 60 organisaties die
gericht zijn op het versnellen van de energietransitie.

https://groengas.nl/

Vereniging Gasopslag Nederland vertegenwoordigt de belangen van
gasopslagbeheerders in Nederland met als doel de standpunten van de
leden over gasopslag gezamenlijk naar voren te brengen in de discussies
rond de Nederlandse en Europese gaswetgeving.
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent
ondernemings- en vestigingsklimaat, zowel op nationaal als internationaal
niveau.
Non-profit vereniging voor de bio-energiesector met als doel een duurzame
bio-energiemarkt te ontwikkelen op basis van eerlijke
bedrijfsomstandigheden.
Stichting Warmtenetwerk wil innovatieve combinaties in Nederland en
Vlaanderen stimuleren en de uitwisseling van kennis met organisaties elders
in Europa bevorderen. Via een pijpleidingsysteem kunnen allerlei soorten
duurzame warmte en koude zoals zon, biogas, geothermie, hout en water
effectief worden gebruikt. Tegelijkertijd kan restwarmte van industrieën
zoals afvalverbrandingsinstallaties, warmtekrachtcentrales ook via dezelfde
pijpleidingen worden gebruikt.

Contributiecategorie [k€]
In kind

https://geothermie.nl/

<10

http://transitie-coalitie.nl/

<10

http://www.gasopslagnederland.nl/

<10

https://www.vno-ncw.nl/

<10

https://bioenergyeurope.org/

<10

http://www.warmtenetwerk.nl/

<10

Organisatie
Platform Bio-Energie (PBE)

Type organisatie

Website

Contributiecategorie [k€]

https://www.platformbioenergie.nl/

>10 - 50

Uneto-VNI (Techniek Nederland)

Platform Bio-Energie (PBE) is de organisatie voor de bevordering van een
duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in
Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.
Sectororganisatie voor de installatie en technische detailhandel.

https://www.uneto-vni.nl/home

>10 - 50

MVO-Nederland

Zakelijk netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

https://mvonederland.nl/

>10 - 50

Stichting Urgenda

Stichting zonder winstoogmerk die streeft naar een snelle overgang naar
een duurzame samenleving, met een focus op de overgang naar een
circulaire economie met alleen hernieuwbare energie.
Europese vereniging windenergie WindEurope is de stem van de
windindustrie en promoot actief windenergie in Europa en wereldwijd

http://www.urgenda.nl/

>10 - 50

https://windeurope.org/

>10 - 50

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging
van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met
het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met
haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat
daarvoor nodig is.
Branchevereniging voor alle partijen die actief zijn in duurzame energie.

http://www.nwea.nl/

>50 - 100

http://www.nvde.nl/

>50 - 100

Branchevereniging voor alle partijen die elektriciteit, gas en warmte
produceren, leveren en verhandelen.

https://www.energie-nederland.nl/

WindEurope
De Nederlandse WindEnergie
Associatie (NWEA)

Nederlandse Vereniging Duurzame
Energie
Energie-Nederland

>100 - 500

