
Young Professionals of PBL, Royal

HaskoningDHV, VVM and Jong Leef-

omgeving invite you tot he 4th editi-

on of the THINK and DRINKS event.

This year we will take you into the

world ofpolitics and facts of the

climate agreement. Key note

speakers: Esther Knabben from

RHDHV and Michiel Hekkenberg

from PBL. Of course we will end the

evening with some fine drinks!

Will we see you on the 6th of June?

vvm.info/activiteiten/
vvmjong-netwerkborrel2019/en

A look behind the
scenes at the Climate
Agreement

Curious?
At the request of the Dutch Government and the Climate

Council the Netherlands Environmental Assessment Agency

(PBL) calculated the expected effects of the cl imate agree-

ment. Central to this analysis are the expected effects of the

Cl imate Agreement draft on greenhouse gas emissions and

national costs. That this is pol itical ly sensitive became appa-

rent when the House of Representatives expressed its con-

cern about the rel iabil ity of the charging this spring. What is

going on in a department? What influence do figures have

on policy and politics? How does an assignment from the

Ministry end up at the Netherlands Environmental Assess-

ment Agency? How does the PBL work in such a project?

What is the effect of criticism on figures and facts? And

when the calculations are ready ... what actual ly happens?

>>Apply here<<

THINK and DRINKs event |

June 6th | around 6-9 pm | Royal HaskoningDHV

George Hintzenweg 5 | Rotterdam

Foto: CC lusi - sanja gjenero | stock xchang

network of environmental
professionals

https://www.vvm.info/activiteiten/vvmjong-netwerkborrel2019?utm_source=VVM&utm_medium=flyer
https://forms.gle/XZbLgzPfWARk3emc8


PBLYoung, VVM Jong en Netwerk

Jong Leefomgeving organiseren

i.s.m. Young RHDHV de 4e editie van

de succesvolle Netwerkborrel mét

inhoud. Dit jaar nemen sprekers

Esther Knabben van RHDHV en

Michiel Hekkenberg van PBL je

mee in de wereld achter de cijfers

van het Klimaatakkoord. Natuurlijk

sluiten we weer afmet een borrel!

Hoor er meer over in de interactie-

ve sessie op 6 juni.

Zien we je dan?

vvm.info/activiteiten/
vvmjong-netwerkborrel2019

Een kijkje achter de
schermen bij het
Klimaatakkoord

Nieuwsgierig?
Op verzoek van het Ministerie van EZK en het Kl imaatberaad

heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het ont-

werp Klimaatakkoord doorgerekend. Centraal in deze analy-

se staan de verwachte effecten van het Kl imaatakkoord op

de emissie van broeikasgassen en de nationale kosten. Dat

dit een politiek gevoel ig dossier is bleek toen de Tweede

Kamer dit voorjaar haar bezorgdheid uitspraak over de be-

trouwbaarheid van de doorrekening. Wat leeft er al lemaal

op een departement? Welke invloed hebben cijfers op be-

leid en politiek? Hoe belandt een opdracht van het

Ministerie bij PBL? Hoe gaat het PBL aan het werk in zo'n

project? Wat is het effect van kritiek op cijfers en uitgangs-

punten? En als de berekeningen klaar zijn… wat gebeurt er

dan eigenl ijk?

>>Meld je hier aan<<

Netwerkborrel mét inhoud |

6 juni | ca. 18:00-21 :00 | Royal HaskoningDHV

George Hintzenweg 5 | Rotterdam

Foto: CC lusi - sanja gjenero | stock xchang

netwerk van
milieuprofessionals

https://www.vvm.info/activiteiten/vvmjong-netwerkborrel2019?utm_source=VVM&utm_medium=flyer
https://forms.gle/XZbLgzPfWARk3emc8



