
 

 

 

U-Thuis Voorjaarsbijeenkomst 2021 

Wat: Bijeenkomst voor het versnellen van de energietransitie in de regio Utrecht 

Met informatie over:  

•  Succesvolle energie-initiatieven in de regio, inspirerende voorbeelden en lessons-learned 

•  Actuele onderwerpen zoals warmte-initiatieven, participatie bij windprojecten en de nieuwe 

postcoderoosregeling 

• Bekendmaking van het beste energie-initiatief in de provincie Utrecht 

Waar: Online via ZOOM; de link wordt een week vooraf beschikbaaar gesteld 

Wanneer: dinsdag 20 april 19.30 – 21.30 uur  

Wie: 

 

Aanmelden:  

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

medewerkers gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen. 

Meld je aan via het online registratieformulier: Registratieformulier Voorjaarsbijeenkomst 2021   

Doe mee: Breng je vragen en je eigen casus in! Mail  naar j.doorn@nmu.nl  

ENERGIETRANSITIE DAAGT UIT 
Hét provinciale hoogtepunt van het voorjaar voor de energie-initiatieven komt er weer aan! Op 20 april delen we 

inspirerende voorbeelden om de provincie te verduurzamen en gaan we in gesprek over de praktische 

uitdagingen van de energietransitie. We gaan in intieme deelsessies uiteen om de diepte op te zoeken van actuele 

onderwerpen zoals het meekrijgen van bewoners bij warmte- en windprojecten, lokale warmtenetten en de 

nieuwe postcoderoosregeling.  

 

Doe mee en meld je aan via het online registratieformulier  

 

 

https://spits-online.nu/platform/0aTilLV2RoLDdrhTUVvx
mailto:j.doorn@nmu.nl
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PROGRAMMA 
Het programma is geheel digitaal, maar wordt er niet minder om! Met niemand minder dan boegbeeld van de 

energietransitie Marjan Minnesma en maar liefst 9 deelsessies beloofd het een inspirerende en energieke avond 

te worden.  

 

- Welkomstwoord door Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht 

- Boegbeeld van de energietransitie Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, geeft haar visie op de 

energietransitie en de rol die energie-initiatieven hierbij kunnen pakken 

- Surprise intermezzo! Door Jan Zuilhof, HIER en Sofie ten Have, NMU 

- Uitreiking Beste Lokale Energie Initiatief van Utrecht 2021; door Sofie ten Have, NMU 

 

- Prikkelende deelsessies om uit te kiezen:  

o Anders denken over warmtenetten; door de provincie Utrecht  

o Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling via de woonpas; door Wijk bij Duurstede  

o Hoe starten we succesvolle wijkinitiatieven? Door Klimaatgesprekken en Heuvelrug Energie 

o Ontzorging voor VVE’s: een schaalbare verduurzamingsaanpak; door de ROM Regio Utrecht 

o Groene daken en energie opwek; door NMU en de klimaatambassadeurs 

o Q&A Provinciale subsidieregelingen energiecoöperaties: ontwikkelfonds en subsidies; door Provincie 

Utrecht en Energie van Utrecht. Breng je vragen in en mail j.doorn@nmu.nl ! 

o De nieuwe postcoderoos: Subsidieregeling SCE; door SoftEnergy  

o De spannende relatie tussen omwonenden en windontwikkelaar, door Natuur en Milieu Gelderland en 

Energie van Utrecht 

o Aan de slag met de derde ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken subsidie, door Energie Samen 

 

Opmerkingen of vragen die je wilt inbrengen? Mail het naar Jessica Doorn: j.doorn@nmu.nl  

Meer informatie over de deelsessies is hieronder uitgewerkt. Meld je aan via het online Registratieformulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huib van Essen, 

Gedeputeerde prov Utrecht 

Marjan Minnesma, 

Urgenda 
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DEELSESSIES 

We hebben een ruim aanbod aan deelsessies georganiseerd, zodat elke sessie intiem genoeg is om interactie te 

verzorgen. Lees hier onder waar de deelsessies over gaan en geef bij je aanmelding je sessie van voorkeur op. 

Anders denken over warmtenetten 

Voldoende betaalbare warmte voor onze woningen in de toekomst vraagt om een andere manier van kijken naar 

warmtenetten. In plaats van grootschalig en niet transparant naar kleinschalig, innovatief, participatief en - vooral 

- transparant.  Ervaringen met warmtenetten door en voor bewoners in Denemarken laten zien hoe het ook 

anders kan; denk daarbij aan thema's als kosten, organisatie, etc. De Provincie Utrecht, TNO en de Danish Energy 

Agency werken samen aan een leertraject voor Utrechtse stakeholders om te kijken hoe het anders kan en wat 

we van de Denen kunnen leren. De eerste ervaringen worden tijdens deze workshop gedeeld. Door Esther 

Engelen van de provincie Utrecht en Katrin Larsen. 

Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling via de Woonpas 

Het verduurzamen van een woning kost veel geld. Veel huiseigenaren kunnen of willen hun geld daar niet aan 

uitgeven. Het is ook best ingewikkeld. Wat moet er gebeuren en wie voert het uit? In Wijk bij Duurstede is de 

gemeente daarom gestart met het aanbieden van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) via de 

Woonpas. Binnen deze regeling worden na een woninginspectie maatregelen uitgevoerd (isolatie en 

zonnepanelen). De gemeente neemt de kosten hiervan voor haar rekening. In ruil hiervoor betaalt de bewoner 

een zogenaamde baatbelasting. Deze is net zo hoog als de maandelijkse besparing op de energiekosten door de 

maatregelen. In deze deelsessie delen Bram de Deugd (projectleider) en Hellen Basari (wijkregisseur aardgasvrije 

woonwijken) hun ervaringen en leerpunten bij het invoeren van de GVR. 

Hoe starten we succesvolle wijkinitiatieven? 

In deze deelsessie nemen we jullie mee in de werkende psychologische principes achter het bundelen van de 

krachten in buurten en wijken. Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien wat in de praktijk werkend of 

belemmerend kan zijn. Samen onderzoeken we interactief op basis van jullie voorbeelden of plannen wat de 

werkzame ingrediënten zijn. Zo hopen we jullie te inspireren om nog meer wijkinitiatieven te stimuleren en te 

ondersteunen. Door Klimaatgesprekken en Heuvelrug Energie. 

Ontzorging voor VVE’s: een schaalbare verduurzamingsaanpak  

Verduurzaming van VvE's is complex en om dit proces te verbeteren werkt de DVvE BV aan een nieuwe dienst die 

VvE's tijdens het gehele verduurzamingsproces zal ondersteunen en ontzorgen, van de eerste communicatie en 

verkenning tot realisatie van de gekozen oplossing. Het doel is om in 4 jaar tijd 1400 appartementen (circa 70 

VvE's) te ontzorgen en de stap te laten zetten richting (vergaande) verduurzaming. Om dit ontzorgingstraject voor 

VvE's aantrekkelijker te maken wordt gebruik gemaakt van een ELENA subsidie, die een deel van de kosten zal 

dekken en ervaren specialisten zal betrekken. Zo is een schaalbare oplossing mogelijk om de verduurzaming van 

de gebouwde omgeving te versnellen. Door ROM Regio Utrecht.  

 

 

 

 

 



Groene daken en energie opwek 

Provincie Utrecht en NMU lanceerden februari dit jaar het Servicepunt Duurzame Daken. Met dit servicepunt 

willen we een impuls geven aan het verduurzamen van het dakoppervlak in de provincie Utrecht. Buurten, maar 

ook bedrijven en bedrijventerreinen kunnen aankloppen bij het Servicepunt. Samen onderzoeken we de 

mogelijkheden voor meer biodiversiteit en waterberging op het dak, bij voorkeur in combinatie met 

zonnepanelen en extra leefruimte. Zo kleuren we de daken groen, blauw, geel en rood. Wil je meer weten over 

groene daken en de combinatie met zonnepanelen? En wil je ook weten wat we voor je kunnen betekenen als je 

nog meer wilt doen op gebied van klimaatadaptatie? Meld je dan aan voor deze sessie “Kleur je dak en buurt 

groen en blauw!”.  Door Ieke Benschop van Natuur en Milieufederatie Utrecht. 

Q&A Provinciale subsidieregelingen energiecoöperaties: Ontwikkelfonds en subsidie Energietransitie 

Energiecoöperaties hebben capaciteit en middelen nodig bij de ontwikkeling van hun projecten. Hiervoor zijn 

verschillende regelingen in het leven geroepen waar de provincie Utrecht aan bijdraagt. Voor grootschalige 

energieprojecten zoals zonneparken en windparken kunnen coöperaties aankloppen bij het Ontwikkelfonds. Voor 

kleine projecten of vraagstukken rondom organisatievorming, professionalisering of participatie bij een 

provinciale subsidieregeling. Wijnand Jonkers van de provincie Utrecht en Fanny Claassen van Energie van Utrecht 

beantwoorden vragen over beide regelingen tijdens deze interactieve Q&A sessie. 

De nieuwe postcoderoos: Subsidieregeling SCE 

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) (de opvolger van de Postcoderoosregeling) staat open 

voor aanvragen per 1 april. Floris Bruning van SoftEnergy vertelt je alles wat je moet weten over deze nieuwe 

regeling. 

De spannende relatie tussen omwonenden en windontwikkelaar 

Hoe kan een (coöperatieve) ontwikkelaar tot goed, constructief overleg komen met omwonenden, die de 

beoogde windturbines helemaal niet willen in hun leefomgeving. Van weerstand tot vriendschap, een 

praktijkverhaal uit Nijmegen. Door Natuur en Milieu Gelderland en Energie van Utrecht. 

Aan de slag met de derde ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken subsidie 

Waar moet je opletten bij een PAW aanvraag? Wat houdt een succesvolle aanvraag in? Welke vragen heb jij? In 

juni gaat de derde ronde voor PAW aanvragen open. Hoe kun je je hier goed op voorbereiden? Dit is de start voor 

een goede aanvraag! Door Energie Samen 


