
 

 

 

U-Thuis Voorjaarsbijeenkomst 2019 

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

1.  Succesvolle aanpakken van energie initiatieven en wijkinitiatieven in de regio Utrecht 

2.  Het realiseren van 50% lokaal eigendom bij energie projecten en de samenwerking met partners hierin 

3.  Regionale Energiestrategie en andere belangrijke beleidsontwikkelingen 

Waar: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht 

Wanneer: Dinsdag  16 april 19.30 – 21.30 

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 9
e
 

keer organiseren we een regionale bijeenkomst waar alle betrokken 

partijen bij elkaar kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen.  

Tijdens deze bijeenkomst zullen actuele onderwerpen aan bod komen 

zoals wijkaanpakken, netaansluitingen of het ondersteunen van bewoners 

bij verduurzaming. Daarnaast zullen succesvolle lokale aanpakken zichzelf 

presenteren en is het mogelijk om een korte training over lokaal eigendom 

te volgen. Als hoogtepunt reiken we weer de prijs uit voor het beste energie 

initiatief! 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  

 Korte presentatie Jouw Huis Slimmer, het energieloket in de regio Utrecht 

 Uitreiking Prijs Servicepunt Energie Lokaal 

 Pitch over de bewustwordingscampagne in Zeist “Omlaag die Meter” 

20.15  uur Deelsessies  

 New Grid on the Block: hoe kunnen we kosten besparen op de netaansluiting?  

 Warme Wijken: inwonersonderzoek door sociologie studenten naar de aardgasvrij transitie 

 Regionale Energie Strategie: wat kunnen energie initiatieven? 

 50% Lokaal Eigendom bij Energieprojecten: hoe realiseren we dat? 

 Energie regisseurs: hoe helpen we bewoners naar de eindstreep bij verduurzaming? 

 Succesvolle initiatieven: voorbeelden van energiewinkels in Zeist en Wijk bij Duurstede  

21.15 uur Borrel en mogelijkheid tot bezoeken energiemarkt 

https://spits-online.nu/platform/PN06bRIJnLLvwqrmaVCv
https://jouwhuisslimmer.nl/
https://www.nmu.nl/nieuws/heb-jij-het-beste-lokale-energie-initiatief-van-utrecht/
https://www.omlaagdiemeter.nu/


DEELSESSIES 
 
New Grid on the Block: kosten van de netaansluiting 

Hoe komt het boerendaken niet vol liggen en zonnevelden in delen van het land niet door gaan? Hoe zorgen we er voor dat dat 

we het elektriciteitsnet op tijd klaar hebben voor de energietransitie met zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Binnen het 

project New Grid on the Block werken de gemeente Houten, Bunnik, Wijk bij Duurste en Utrechtse Heuvelrug samen met de 

Provincie Utrecht en netbeheerder Stedin aan deze vragen. Martine van der Woude (Gemeente Wijk bij Duurstede) en Ragnhild 

Scheifes (Provincie Utrecht) presenteren de uitkomst van dit project. 

 

Regionale Energie Strategie: wat kunnen energie initiatieven?  

Overheden zijn momenteel hard bezig om hun (Ontwerp) RES op te stellen. Tot nu toe is dit vooral een bestuurlijk- politiek 

traject van de overheden zelf. Wij willen graag met vertegenwoordigers van energiecoöperaties in gesprek over of en zo ja, welk 

concreet gezamenlijk bod jullie gezamenlijk kunnen doen aan de overheden. Naast een concreet bod met aantallen TWh, kan 

hierbij ook een aantal uitgangspunten meegenomen worden. Tevens kunnen we in kaart brengen wat de coöperatieve sector 

nodig heeft van overheden en netbeheerder om haar professionele rol te kunnen spelen. Ieke Benschop (NMU) en een aantal 

vertegenwoordigers van energie cooperaties gaan graag met u in gesprek hierover!  

 

Energie regisseurs: hoe helpen we bewoners naar de eindstreep bij verduurzaming? 

De energie initiatieven in de regio Utrecht zijn succesvol in het enthousiasmeren van bewoners om aan de slag te gaan met het 

verduurzamen van hun woning. Het lukt echter niet altijd om woningeigenaren te helpen met de vervolgstap, omdat er iets 

ontbreekt in de klantreis. Een samenwerkingsverband van Energiepaleis, Hogeschool Utrecht, TNO, Energie-U, NMU e.a. is 

een project gestart om energie regisseurs op te leiden die bij dit probleem kunnen helpen. Tijdens deze sessie vertellen Kees 

Stap (Energiepaleis) en Peter van Mondfrans (Energie-U) over het project dat met subsidie van Topsector Energie (ministerie 

EZ) wordt uitgevoerd. Ze gaan met de deelnemers in gesprek over de rol van deze regisseurs.  

 

Warme Wijken: onderzoek van sociologie studenten 

In december 2018 gingen 100 sociologie studenten van de Universiteit Utrecht de provincie in om te praten met inwoners. Er 

zijn bijna 350 inwoners geïnterviewd. De gesprekken gingen over het energiezuinig en aardgasvrij maken van de eigen wijk. 

Wat vinden inwoners daar nou van? En willen ze meewerken aan een meer energiezuinige en aardgasvrije wijk? Wat zijn nu de 

lessen uit het onderzoek? Dat komt terug in deze workshop! Aart-Kees Evers (provincie Utrecht) en Bob Dijkman (gemeente 

Veenendaal) gaan met u in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek.  

 

50% Lokaal Eigendom bij Energieprojecten: hoe realiseren we dat? 

50% Lokaal Eigendom bij Energieprojecten, daar werken de energie coöperaties in de provincie Utrecht samen met REScoop 

en de NMU aan! Maar hoe pak je dit op? Gerlach Velthoven van REScoopNL vertelt wat de mogelijkheden zijn en welke 

stappen genomen moeten worden. Dit doet hij aan de hand van het succesvolle voorbeeld van Betuwewind waar 14 

windturbines coöperatief zijn ontwikkeld. Gebaseerd op deze ervaringen ondersteunt REScoopNL samen met de NMU nu 

cooperatieve energie projecten in de provincie Utrecht.  

 

Succesvolle initiatieven: voorbeelden van energiewinkels in Zeist en Wijk bij Duurstede  

De Eigenwijkse Energie Cooperatie (EWEC) en Stichting Energie Zeist (SEZ) hebben beide een energiewinkel geopend, 

respectievelijk in Wijk bij Duurstede en Zeist. Beide winkels zijn gelegen midden in de winkelstraat in het centrum met de 

bedoeling om meer mensen te kunnen bereiken. Wat zijn de bewegredenen om met een energiewinkel te starten? Hoe hebben 

ze het opgepakt? En wat zijn de ervaringen tot nu toe? Vertegewoordigers van EWEC en SEZ geven hierover beide een korte 

presentatie en gaan daarna graag het gesprek met u aan. 



ENERGIEMARKT 

Tijdens de inloop en de borrel na afloop staan partijen op de energiemarkt klaar om met u in gesprek te gaan. 

Naast informatie van partijen die betrokken zijn bij deelsessies kunt u de volgende partijen verwachten:  

 

 Jouw Huis Slimmer: het energieloket van de gemeenten in de regio Utrecht 

 

 Team SNEL: ondersteunt woningcorporaties, gemeenten, bouwers en installateurs bij het verduurzamen 

van bestaande woningen. 

 

 Studenten Universiteit Utrecht: presenteren onderzoek naar de rol van energie initiatieven bij het 

verduurzamen van particuliere woningen. 

 

 Vertegenwoordigers van energie coöperaties uit de provincie Utrecht: gaan in gesprek over de provinciale 

samenwerking tussen energie cooperaties. 

 

 REScoopNL: een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van 

duurzame energieprojecten. 

 

 Hier Opgewekt: hét landelijk kennisplatform voor en door lokale energie initiatieven. 

 

 Coöperatie Hoom: een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij 

energiebesparing in hun regio.  

 

 Rijne Energie: een energiecoöperatie die grootschalig duurzame energie willen opwekken in de polders 

Rijnenburg en Reijerscop. 

 

 Energychallenges: het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken, 

actief op basis en voortgezet onderwijs in Utrecht e.o. 

 

 Energiewerkplaats: dé online community van professionals die werken aan de Utrechtse energietransitie. 

 

 Buurauto: elektrische deelauto’s systeem, mogelijkheden voor succesvolle samenwerking met energie 

coöperaties.  

 

 


