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Metropoolregio vraagt aandacht voor 
problematiek combiluchtwassers 

  

Op initiatief van onze regio is onlangs een brief opgesteld aan 
staatssecretaris Van Veldhoven om aandacht te vragen voor de 
problematiek met betrekking tot combiluchtwassers. In deze brief 
roepen de Provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse regio’s de 
staatssecretaris op om op korte termijn te komen met een herstelplan 
voor het reduceren van de geuremissie uit bestaande stallen met 
combiluchtwassers. 

Lees meer 

  
 

 

 

Stimuleringsfondsprojecten in het 
nieuws 

  

We leven in een tijd waar veel even niet door kan gaan, maar dat lijkt 
niet te gelden voor innovatieprojecten in onze regio. 
Samenwerkingsprojecten die door de financiële steun van het 
Stimuleringsfonds tot stand zijn gekomen, blijven voortgang boeken en 
hun vruchten afwerpen. Ook in de pers bleef dit de afgelopen maanden 
niet onopgemerkt, hierbij een bloemlezing van de publicaties. 

Lees meer 

  
 

 

https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/metropoolregio-vraagt-aandacht-voor-problematiek-combiluchtwassers
https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/metropoolregio-eindhoven-blijft-samen-innoveren-dankzij-stimuleringsfonds


 

Online sessie over waterstof: woensdag 
16 december 19.30 – 21.30 uur 

  

De Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de RES) van de 
Metropoolregio Eindhoven onderzoekt de verschillende alternatieven 
van aardgas. In 2050 moet de gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. 
Waterstof kan één van de warmtevoorzieningen zijn. Op 16 december 
organiseert de Werkgroep Warmte van de Metropoolregio Eindhoven 
een sessie voor duurzaamheidsmedewerkers, bestuurders en 
volksvertegenwoordigers van de 21 gemeenten. In deze online sessie 
willen we laten zien wat de mogelijkheden zijn van waterstof maar ook 
wat (momenteel) niet kan. 

Lees meer 

  
 

 

 

Enquete inwoners over duurzame 
energie 

  

Hoe denken onze inwoners over het opwekken van duurzame energie 
in Zuidoost-Brabant? En hoe denken ze over aanpassingen van de 
omgeving aan klimaatverandering? In het kader van de RES MRE doet 
we hier onderzoek naar. 

Lees meer 
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