
 

 

 

U-Thuis Voorjaarsbijeenkomst 2020 

Wat: Bijeenkomst over het versnellen van energieprojecten in de regio Utrecht, met informatie over:  

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: Donderdag 16 april 19.30 – 22.00 

Wie: 

 

Aanmelden:  

Lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs, geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers 

gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen. 

 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 

te maken. Voor de 11e keer organiseren we een regionale bijeenkomst waar alle betrokken partijen bij elkaar komen om 

informatie uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst zullen actuele 

onderwerpen aan bod komen zoals de Regionale Energie Strategieën,  

Regeling Reductie Energiegebruik en de Warmtetransitie. Daarnaast 

zullen succesvolle lokale aanpakken zichzelf presenteren en is het 

mogelijk om in gesprek te gaan met experts en partijen die uw project 

verder kunnen brengen, zoals lokale energie initiatieven, 

bestuurders,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 door Yorick Vink, voorzitter U-Thuis 

• Presentatie over Traais Energie Collectief door Pim de Ridder 

• Uitreiking Prijs Beste Energie Initiatief provincie Utrecht 2020 

20.15  uur Deelsessies  

• Kijkje bij de buren: het succes van het Traais Energie Collectief 

• Goede voorbeelden van wijkinitiatieven in de regio Utrecht 

• Het verduurzamen van VvE’s: welke aanpakken werken goed?  

• Regionale Energie Strategie U16: Concept bod is klaar, hoe nu verder?   

• Projectenbureau voor energie coöperaties: samen grote projecten ontwikkelen!  

• Regeling Reductie Energiegebruik: uitwisseling tussen de verschillende aanpakken. 

• Duurzame energie als fundament voor transitie naar kringlooplandbouw 

21.15 uur Borrel en mogelijkheid tot bezoeken energiemarkt 

https://spits-online.nu/platform/0Meg2jGYFPr4FzgRe4My


 
DEELSESSIES 
 
Kijkje bij de buren: het succes van het Traais Energie Collectief 

Een kijkje bij de buren in Brabant. Aan de hand van de Energie Tafel vertelt Pim de Ridder het verhaal van het Traais Energie 

Collectief. In Terheijden wordt een coöperatief warmtenet aangelegd en wordt er gewerkt aan windenergie en grootschalig Zon. 

Samen met Pim wordt het gesprek gevoerd over hoe ze het in Terheijden aanpakken en wat we van elkaar kunnen leren. 

 

Goede voorbeelden van wijkinitiatieven in de regio Utrecht 

U-Thuis heeft de afgelopen maanden verschillende wijkinitiatieven verder geholpen. De ervaringen zijn interessant voor andere 

wijken in de regio. Peter Moleman (Park Plus in Driebergen) vertelt over zijn ervaringen in zijn wijk waar een onderzoek hebben 

gedaan naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen en nu collectief verschillende acties oppakken. Daarnaast 

zullen twee andere wijkinitiatieven nog een pitch geven over hun project.  

 

Het verduurzamen van VvE’s: welke aanpakken werken goed?  

Het is een lastige klus om VvE’s te verduurzamen. Naast technische en financiele aspecten komen er ook juridische en proces 

vraagstukken bij kijken. Toch zijn er ook veel energie initiatieven bezig om VvE’s verder te helpen. Hans van Bezooijen van VvE 

Energie heeft veel ervaring met het verduurzamen van VvE’s en zal zijn kennis hierover delen. Daarnaast zal Eric Nohlmans 

van de NMU in gesprek met de zaal kijken welke acties gemeenten en lokale energie initiatieven kunnen doen. 

 

Regionale Energie Strategie U16: Concept bod is klaar, hoe nu verder?   

Het RES team U16 zal eerst vertellen hoever de RES nu is. Om vervolgens samen met u te bespreken hoe we voor 

wederkerigheid kunnen zorgen: voor voordelen voor de  lokale samenleving van lokale duurzame energie zoals natuur, vitale 

kernen (voorzieningen zoals sport, cultuur en openbaar vervoer), of financiële voordelen. Aan de lokale coöperaties de vraag 

hoe je hier als lokaal initiatief handen en voeten aan kan geven. Waar is de samenleving het best bij gediend.  

 

Projectenbureau voor energie coöperaties: samen grote projecten ontwikkelen!  

De energiecoöperaties in de regio werken samen en zijn nu aan het professionaliseren om deze grote projecten op te pakken, 

ondersteund door Energie Samen en de NMU. Zo is er een projectleiderspool opgezet van projectleiders van 

energiecoöperaties die getraind worden om grote projecten te kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt er een provinciaal 

projectenbureau voorbereid met steun van de provincie Utrecht waarbij alle energiecoöperaties kunnen aansluiten voor de 

ontwikkeling van grootschalige projecten. Guus Ydema, energie cooperatie 2030.nu en de regiegroep e-coops U16, vertelt over 

deze ontwikkelingen en gaat in gesprek over de mogelijke opzet van het projectenbureau.  

 

Regeling Reductie Energiegebruik: uitwisseling tussen de verschillende aanpakken. 

Eind 2019 hebben veel gemeenten in de regio een aanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en met 

de regeling worden op dit moment veel mooie projecten opgestart. In de gemeenten wordt op een verschillende manier gewerkt 

aan de uitvoering van deze projecten. Overkoepelend is te zien dat er veel wordt samengewerkt met de lokale energie 

stichtingen/coöperaties, mooi! In deze sessie zullen wij twee verschillende aanpakken bespreken en kijken wij samen wat wij 

daar van kunnen leren. Deze leringen kunnen worden ingezet in de eigen aanpak. 

 

Duurzame energie als fundament voor transitie naar kringlooplandbouw 

Hoe creëren we draagvlak voor duurzame energieopwekkking door de verschillende uitdagingen die actueel zijn in het landelijk 

gebied (stikstof, fosfaat, biodiversiteit, kringlooplandbouw, natuurbeheer en inkomenszekerheid voor boeren) met elkaar in 

samenhang aan te pakken? Pieter Ruigenwaard en Huib de Vriend, beide landbouwkundige ingenieurs en actief bij Heuvelrug 

Energie, zijn hiermee bezig en gaan met u hierover in gesprek hoe we dit in de regio mogelijk kunnen maken.  


