
Wat:

Waar:

Wanneer:

Bijdrage:             

Wie:

Excursie naar windpark Avri, zonnepark en Mijn Groene Huis

Met de bus van Utrecht centraal naar de locaties

Vrijdag 1 november, 12.30 uur – 17.00 uur

€ 50,-  (vrijwillige maar zeer gewenste bijdrage om de kosten te dekken), incl. lunchpakketje.

Provinciale statenleden, gemeenteraadsleden, wethouders en vertegenwoordigers lokale ini-

tiatieven -  uit de provincie Utrecht. Ambtenaren zijn welkom wanneer er raadsleden en/of 

lokale initiatieven uit eigen gemeente meegaan.

De provincie Utrecht en gemeenten hebben een gezamenlijke opgave om de energietransitie vorm te geven. 
Deze opgave is niet eenvoudig. U als statenlid / raadslid / bestuurder kunt richting geven aan de aanpak en 
samenwerken met lokale initiatieven. We nodigen u uit om met ons mee te gaan op excursie naar mooie 
voorbeeldprojecten, om u te inspireren en te informeren over de uitdagingen die op ons afkomen en welke 
rol u daarin kunt spelen. 

Excursie over de energietransitie voor 
Statenleden en raadsleden

Het programma vindt u op de volgende bladzijde. Gaat u mee, meldt u dan hier aan.
Voor vragen kunt u terecht bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht info@nmu.nl of bel: 030 – 2567350. 
U krijgt dan een bevestiging met meer details over precieze opstapplaats en wijze van betalen.  

ENERGIETRANSITIE    –   INSPIREREN  & INFORMEREN

https://spits-online.nu/platform/v8XoryEfySSjs68JcNZV
mailto:info%40nmu.nl?subject=Excursie%20Energietransitie


Programma
12.30 Verzamelen bij Utrecht CS: Jaarbeurs

12.45 Vertrek bus - Introductie door de NMU, 
Josja Veraart, adjunct-directeur: De energietransitie in de provincie Utrecht; toelichting op visie en 
inzet NMU op gebied van energielandschappen &  energie besparen in de gebouwde omgeving; rol 
energiecoöperaties.  

13.15

14:00

Windpark van Betuwewind bij AVRI in Geldermalsen
Ontvangst door Hans Adams en Jan Jacob van Dijk van Betuwewind 

Op bezoek bij Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Hans Adams en Jan Jacob van Dijk gaan in op 
wat het betekent om vanuit een burgerinitiatief windmolens te ontwikkelen: coöperatieve molens dus. 
Hoe ging dat? Wat levert het de gemeenschap op? Wat wordt er mogelijk gemaakt met het geld dat 
het gebied ‘instroomt’?  

Lopen naar het Zonnepark

Zonnepark AVRI
Kees Quaadgras van IVN Amersfoort  was betrokken bij plannen voor een zonneveld in Amersfoort. 
Hij zette zich in om het ontwerp zodanig aan te passen dat natuur niet te leiden heeft onder de komst 
van de panelen. Hij deelt zijn kennis en ervaring met deze lobby.

De NMU presenteert haar checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonnevelden.

14:45 Vertrek bus
Drankje en snack in de bus

15.15

16:00

Het Groene Huis in Zeist 
Ontvangst door wethouder Wouter Catsburg en Marius Keij van Stichting Energie Zeist

We horen het verhaal van de professionele aanpak om inwoners te informeren over energiezuinig 
maken van hun eigen woning. De businesscase van Het Groene Huis in Zeist. Hoe ziet de samenw-
erking met marktpartijen er hier uit? En hoe zien de ambities eruit om ook MKB-ers te gaan bedienen? 

Huub Halsema en Roland Vink van STEDIN gaan in op de rol die STEDIN speelt. Wat is hun uitdag-
ing? Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? Hoe zit het met de benodigde voorinvesteringen, wat 
betekenen regels van ACM? Verdient de pilot ‘New Grid on the Block’ (cablepooling) in het Kromme 
Rijngebied opschaling? En welke rol heeft STEDIN in de totstandkoming van de RESsen? 

16.30 Vertrek bus

17.00 Terug bij Utrecht CS: Jaarbeurs


