
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsburo JBG participeert in EnergieHub 050 
 
Energietransitie is de overgang van de huidige energievoorziening naar een veel meer 
duurzame vorm van energie waarbij het gebruik van fossiele brandstof geheel of 
gedeeltelijk wordt vervangen door duurzame energiebronnen. Wind- en zonne-energie zijn 
daar voorbeelden van. 
Met name in Noord-Nederland is dat een belangrijk topic in verband met de 
gasproblematiek. Steeds meer wordt de energietransitie gekoppeld aan bouw- of 
versterkingsprojecten onder andere als koppelkans bij versterkingsprojecten in het 
aardbevingsgebied. 
 
Ontwikkelingen in het speelveld van de duurzame energie volgen elkaar in rap tempo op 
met daarbij de focus op zowel nieuwbouw als bestaande bouwobjecten. Het onderwijs dient 
hierop afgestemd te worden om daar in de nabije toekomst haar rol in te kunnen spelen.  
De partijen zijn al zo goed op weg met betrekking tot andere gebieden waar leerlingen 
steeds vaker en sneller kennis maken met het werkveld en de praktische toepassing van 
nieuwe technieken. 
 
Bij de organisatie EnergieHub 050 van het Alfa College in Groningen is men is naarstig op 
zoek naar participatie van het bedrijfsleven en overheden om onder andere kennis te delen, 
maar ook voorlichting te kunnen geven aan de generatie die straks in de energietransitie 
haar boterham moet kunnen verdienen. 
 
EnergieHub050 is van zins om op het Suikerterrein in Groningen zelfs een 
voorlichtingscentrum te creëren, waar de nieuwste technieken kunnen worden bekeken en 
onderzocht. 
 
Bedrijfsburo JBG ziet het nut en de noodzaak van deze ontwikkeling en heeft daarom 
besloten om zich aan te sluiten bij de bedrijven die hun steentje bijdragen aan de 
ontwikkelingen binnen EnergieHub 050. Daartoe is in mei een contract getekend waarin 
wederzijdse partijen zich aan elkaar verbinden om de ambitieuze doelstelling van de 
noordelijke provincies te ondersteunen; zij willen de energietransitie voor de 3 noordelijke 
provincies als eerste afronden in 2035 in plaats van het landelijke gestelde doel van 2050. 
 
Zo levert Bedrijfsburo JBG zijn bijdrage aan een duurzaam Noord-Nederland. 
 
  


