U-Thuis Najaarsbijeenkomst 2018
Bijeenkomst over het versnellen van energieprojecten in de regio Utrecht, met informatie over:

Wat:

1. Succesvolle energie initiatieven in de regio en ondersteunende partijen
2. Regionale Energie Strategieën, aardgasvrije wijken en andere actuele onderwerpen
3. De mogelijkheden om uw initiatief te koppelen aan regionale activiteiten
Waar:

Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

Wanneer:

Woensdag 7 november 19.30 – 22.00

Wie:

Lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs, geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers
gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen.

Aanmelden: Kan via deze link

COLLECTIEF ENERGIEBESPAREN EN OPWEKKEN
Er gebeurt veel in de regio Utrecht! Veel energie initiatieven, gemeenten en aanbieders zijn actief om duurzaam wonen mogelijk
e

te maken. Voor de 8 keer organiseren we een regionale bijeeenkomst waar alle betrokken partijen bij elkaar kunnen komen en
informatie kunnen uitwisselen. Tijdens deze bijeenkomst zullen actuele
onderwerpen aan bod komen zoals de Regionale Energie Strategieen.
Daarnaast zullen succesvolle lokale aanpakken zichzelf presenteren en
is het mogelijk om een korte training over gedragsverandering te
volgen. Natuurlijk is er ook weer de mogelijkheid om te netwerken met
lokale

energie

initiatieven,

bestuurders

en

ambtenaren

en

ondersteunende partijen.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van U-Thuis, het
samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Utrecht om
energiebesparing bij particuliere woningen te versnellen.

PROGRAMMA
19.00 uur

Inloop met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoeken energiemarkt

19.30 uur

Plenaire aftrap
 Opening en uitleg programma
 Wethouder van gemeente Zeist Wouter Catsburg over regionale samenwerking
 Korte presentatie Gedragspsychologie bij energie projecten door Eva Vermeulen
 Pitches van deelsessies

20.15 uur

Deelsessies

21.15 uur



Gedragsveranderingsles, hoe zet je bewoners aan tot actie?



Regionale Energie Strategieën in de U10 regio



Collectieve inkoopactie: hoe organiseer je het?



Wijkaanpakken, op weg naar aardgasvrije wijken



Financieringsmogelijkheden voor duurzame renovaties



Energielandschappen: crash course lusten & lasten

Borrel en mogelijkheid tot bezoeken energiemarkt

DEELSESSIES
Gedragsveranderingsles door Eva Vermeulen van bureau Duwtje
“ Ik weet het nog zo niet…” “Klopt dat wel?” “Ik ga er volgend jaar eens over nadenken.” Zonder actie van inwoners
hebben prachtige projecten om energie en geld te besparen geen effect. In de deelsessie van Duwtje leer je
inzichten uit de gedragswetenschappen toe te passen op de vraag hoe je inwoners kan aanzetten tot het
toepassen van de energiebesparende maatregelen die jij aanbiedt.
Collectieve inkoopactie: hoe organiseer je het? door Rob Kwaaitaal van energieloket Jouw Huis Slimmer
Via Jouw Huis Slimmer kunnen energie-initiatieven een collectieve inkoopactie organiseren. In deze deelsessie
worden ervaringen gedeeld vanuit succesvolle actie en worden de eerste stappen in het organiseren van een
collectieve actie toegelicht. Samenwerking brengt efficiëntie, ontzorging, kostenvoordeel en bovenal actie voor
zowel energie-initiatieven als inwoners.
Financieringsmogelijkheden door Fiona Hamberg van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
Het verduurzamen van woningen en appartementen is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. En terecht,
een duurzame woning maakt dat je comfortabel woont en energie bespaart. Maar hoe betaal je dat?
Het Nationaal Energiebespaarfonds biedt uitkomst; de Energiebespaarlening. Een lening met gunstige
voorwaarden voor particulieren en voor VvE ‘s. Van dakisolatie, warmtepomp tot volledig Nul op de Meter. Met
ruim 25 te financieren energiebesparende maatregelen sluit er altijd wel een aan. Wilt u weten wat Het Nationaal
Energiebespaarfonds voor u kan betekenen? Kom naar deze sessie en laten we in gesprek gaan!
Energielandschappen: Crash Course lusten & lasten, hoe laat je de omgeving profiteren?
Steeds vaker worden gemeenten benaderd door (commerciële) ontwikkelaars en grondeigenaren die aan de slag
willen met grootschalige zonneparken of windmolens. Te vaak hebben alleen ontwikkelaar en grondeigenaar profijt
van de installaties, terwijl de lokale gemeenschap vooral veel hinder ervaart. Gelukkig kan het ook anders! In deze
sessie praat Michiel Mulder (Natuur en Milieufederatie Groningen én voormalig windontwikkelaar) je bij over de
lusten-en-lasten discussie. Hoe kan de omgeving profiteren van energieprojecten, of zelfs actief meedoen? Welke
mogelijkheden zijn er om de geldstromen van deze projecten in het gebied te houden? En wat kan ik als gemeente
doen om financiële participatie en lokaal eigenaarschap te stimuleren?
Regionale Energiestrategieën in de regio Utrecht: wat is de stand van zaken?
Regionale Energie Strategieën (RES) zijn cruciaal voor de uitrol van het Klimaatakkoord. Gemeenten en provincies
nemen hierin het initiatief om samen met de samenleving een regionale doorvertaling van de landelijke doelen te
bewerkstelligen. In de regio Utrecht (U10+) hebben 16 gemeenten het initiatief genomen voor de RES. Lenny
Putman (gemeente Utrechtse Heuvelrug) trekt dit proces vanuit het kernteam en zal tijdens deze sessie vertellen
wat de stand van zaken van de RES in de regio Utrecht is.
Wijkaanpakken: op weg naar aardgasvrije wijken
Wonen zonder aardgas, in het nieuws hoor je het overal, maar de
praktijk is nog weerbarstig. Verschillende energie initiatieven en
bewonersgroepen uit de provincie Utrecht zijn de afgelopen tijd
gestart in een aantal wijken. Kennisdeling tussen de initiatieven en
projecten is van groot belang. De NMU en Energie-U hebben hiervoor
al een aantal momenten georganiseerd en tijdens deze sessie zal
hier ook ruimte voor zijn. Een initiatief uit de provincie Utrecht die
hiermee bezig is zal vertellen hoe zij het aanpakken. Verder zal er
veel ruimte zijn voor uitwisseling tijdens deze interactieve deelsessie.

