De Provincie Utrecht nodigt u van harte uit voor de informatiebijeenkomst
Aardwarmte op 13 januari van 19:00 tot 22:30 uur in Villa Jongerius te Utrecht.
Het belooft een zeer informatieve avond te worden, met aandacht voor veiligheid
van aardwarmte, de laatste onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen waar uw
gemeente mee te maken krijgt.
Eerder hebben wij u een save the date toegestuurd, waarin wij hebben aangegeven
u graag over aardwarmte te informeren. Hieronder vindt u meer informatie over het
programma en kunt u zich aanmelden.
Voor deze informatiebijeenkomst zijn Staten- en raadsleden, colleges van B&W en
GS en besturen van drinkwaterbedrijven en waterschappen uitgenodigd.

HET PROGRAMMA

19.00 uur – Inloop met koffie en thee
19.30 uur – Start
• Welkom door dagvoorzitter Johan Simon (Simon Communicatie) en inleiding door
de gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen
19.40 uur – Wat is aardwarmte
• Waar zoeken we naar en hoe zien aardlagen eruit? Hoe komen we tot winning en
welke stappen zijn daar voor nodig zijn vragen die langs komen?
• Harmen Mijnlieff, TNO
19.55 uur – Intermezzo
20.00 uur – Rijksbeleid voor aardwarmte
• Het Klimaatakkoord geeft een ruime plek voor aardwarmte in de energietransitie.
Welke beleidsinstrumenten zet het ministerie van Economische Zaken & Klimaat
in om de gewenste schaalsprong in aardwarmte te verwezenlijken? En waar
krijgen provincie en gemeenten mee te maken?
• Mark Hooftman, ministerie van EZK
20.15 uur – Veilige en verantwoorde ontwikkeling voorop
• Recent onderzoek laat zien dat een verdere professionalisering van de aardwarmtesector noodzakelijk is. Op welke wijze kan de genoemde schaalsprong
veilig en verantwoord plaatsvinden en welke inzet pleegt het Staatstoezicht op de
Mijnen hierop?
• Robert Mout, Staatstoezicht op de Mijnen
20.30 uur – Pauze
20.45 uur – Voorgang Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN)
• Energie Beheer Nederland (EBN) voert in opdracht van EZK onderzoek uit naar
de potentie van aardwarmte. Hoe ziet dit onderzoek er uit? Wat hebben we er al
van gemerkt in de provincie en wat gaan we ervan verwachten? En wat is straks
het resultaat?
• Timme van Melle, EBN
20.55 uur – Warmtebron Utrecht
• Recent heeft Warmtebron Utrecht bekend gemaakt dat Nieuwegein in beeld is
gekomen voor de onderzoeksboring Lean. Hoe is Warmtebron Utrecht hiertoe

•

gekomen en welke afwegingen zijn gemaakt? En welke vervolgstappen worden
gezet om tot een boring te komen?
Joris Peijster en Remco van Ee, Warmtebron Utrecht

21.10 uur – Discussie
• Paneldiscussie met alle sprekers o.l.v. dagvoorzitter en mogelijkheid tot stellen
Van vragen.
21.30 uur – Borrel
Na afloop kunt u persoonlijk kennismaken met alle sprekers.

AANMELDING EN ROUTEBESCHRIJVING

Aanmelden: U kunt zich tot uiterlijk maandag 6 januari 2020 aanmelden door op
onderstaande knop te klikken en uw gegevens in te vullen. Nadat u een
bevestigingsmail heeft ontvangen, is uw aanmelding definitief.

Hier aanmelden
Locatie: Villa Jongerius is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en fiets.
Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij Villa Jongerius, of bij P2
Jaarbeurs en vanuit daar naar de overzijde van de Doctor M.A. Tellegenlaan lopen.
Informatie voor het plannen van uw route vindt u hier.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via energietransitie@provincieutrecht.nl.
Graag tot 13 januari 2020!
Met vriendelijke groet,
Namens de provincie Utrecht,
Huib van Essen
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en
Klimaat

