Bekijk deze e-mail online

Geachte heer/mevrouw,
De provincie Utrecht en gemeente Utrecht houden op woensdag 23 januari
2019 van 09.00 – 14.00 uur de Werkconferentie: Aardwarmte in de
gebouwde omgeving Deel 2, waarvoor we u van harte uitnodigen.
Aardwarmte/geothermie lijkt een interessant duurzaam alternatief voor warmte.
Maar wat is de potentie en wat zijn de risico’s ervan voor de regio Utrecht?
Tijdens de werkconferentie delen we kennis en verdiepen we ons op thema’s
zoals warmtenetten, rol van de gemeente, bodem- en waterbescherming,
veiligheid en hinder, geologie en de afzetmarkt. Na een succesvolle eerste
editie wordt dit vervolg georganiseerd. Lees hier de inhoudelijke terugblik van
de werkconferentie deel I.
Indien u zich al heeft aangemeld, hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Ik meld mij aan!

Programma in het kort

09.00 - 09.15 Inloop
09.15 - 10.15 Plenaire start
•

Welkom door dagvoorzitter Gerwin Hop

•

Aftrap door Pim van den Berg, gedeputeerde provincie Utrecht

•

Presentatie van Remco de Boer over trends en ontwikkelingen van
aardwarmte in Nederland

•

Groepsinterview met aardwarmte-initiatieven SCAN (Timme van Melle),
LEAN (Arthur Messelink) en GOUD (Fiona van 't Hullenaar) in de
regio Utrecht

Bekijk hier het uitgebreide programma en de inhoudelijke
voorbereiding

Workshops in het kort
10.15 - 12.30 uur Kunt u deelnemen in 2 verschillende ronden aan 2 workshops.
Via het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur voor een workshop doorgeven.
•

Workshop 1: Met het warmtenet de diepte in | Marie-Thérèse Tetteroo,
voormalig lid Warmtetransitie Team Stadsverwarming Purmerend

•

Workshop 2: De rol van de gemeente in regionaal samenwerken aan de
ontwikkeling van aardwarmte | Maarten de Vries, adviseur
warmteregisseur Drechtsteden

•

Workshop 3: Omgaan met mogelijke effecten op grondwater | Niels
Hartog, KWR

•

Workshop 4: vervalt i.v.m. te weinig aanmeldingen

•

Workshop 5: De diepe ondergrond van Nederland belicht – 350 miljoen
jaar in een flits van 20 minuten | Harmen Mijnlieff, TNO

•

Workshop 6: Betrekken van de omgeving bij onderzoek naar aardwarmte
| Mark Hooftman, ministerie EZK

•

Workshop 7: De organisatie van de afzetmarkt - Edwin Dalenoord,
Warmtebedrijf Amersfoort

12.30 - 14.00 Netwerklunch
Bekijk hier het uitgebreide programma en de inhoudelijke
voorbereiding

Voor wie?
De werkconferentie is voor beslissers en professionals van bedrijven,
gemeenten, provincie, waterschappen, omgevingsdiensten, drinkwaterbedrijven
en belangenorganisaties in de provincie Utrecht die te maken hebben met de
thema’s energie, warmte, klimaat, duurzaamheid, bodem en ruimtelijke
ordening.
Aanmelden en praktische informatie
Wij ontvangen uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 januari via
onderstaande knop. Woensdag 23 januari 2019 | 09.00 - 14.00 uur (incl.
netwerklunch) | Locatie: Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht

Ik meld mij aan!

