UITNODIGING WEBINAR

Van het aardgas af in de bestaande bouw!
Maar hoe dan?
Datum:

woensdag 21 september 2022

Tijdstip:

13.00 tot 15.10 uur

Locatie:

Online

Aanmelden:

Via het aanmeldformulier op de website

Kosten:

Deelname is gratis

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert op woensdag 21 september 2022 een webinar over de
mogelijkheden van warmte (en koude) levering met betrekking tot bodemenergie in wijkuitvoeringsplannen. We weten
immers allemaal dat er wordt gestreefd naar het zo snel mogelijk aardgasvrij maken van bestaande woningen en het
reduceren van de CO2-uitstoot. In dit webinar bespreken we met name de juridische en technische aspecten van die
plannen.
Dagvoorzitter Henk van Zoelen opent het programma. Het welkomstwoord komt van Lot van Hooijdonk, wethouder van de
gemeente Utrecht voor onder andere milieu en duurzaamheid. Rik Molenaar, Senior adviseur en partner van Techniplan,
een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van installaties, energie en milieu, bijt vervolgens het spits
af met een presentatie over de problematiek bij de omschakeling van bodemenergie in de bestaande bouw. Daarbij komen
onder andere de wijkgerichte aanpak, efficiënte inzet van bronnen, bodemgebruik en de levering van koude en warmte aan
woningen aan bod.
Na een korte vragenronde geven we het woord aan Marjolein Dieperink, partner en advocaat bij AKD Benelux Lawyers.
Deze ervaren advocate focust zich op de energiesector en energieprojecten. Ze vertelt over recente kamerbrieven,
de stand van zaken omtrent de Wet collectieve warmtevoorziening, het overgangsrecht en het juridisch kader tot
inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Uiteraard is er ruimte voor vragen.
Na een korte pauze dompelen we ons onder in de wereld van Zeer Laag Temperatuur Warmtenetten (ZLT-netten)
in de bestaande bouw. Gertjan de Joode is kennis- en innovatiemanager bij Eteck, een leverancier van duurzame
energie in de vorm van koude en warmte. Hij bespreekt voorbeelden uit de praktijk en de opgedane ervaringen tijdens
diverse proefprojecten. Aan het einde van de presentatie weet je als kijker hoe je in dit soort gevallen omgaat met de
communicatie en hoe je draagvlak creëert.
We sluiten de middag naar verwachting rond 15.10 uur af met een vragenronde en de conclusie van de dagvoorzitter.
Aanmelden
Aanmelden voor het webinar op woensdag 21 september kan via het aanmeldformulier op de website van
Gebruikersplatform Bodemenergie. Deelname is gratis.
Met vriendelijke groet,
Dick Westgeest
Voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie
T: 06 47 06 70 57
d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl

www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

Programma van het webinar op 21 september 2022

13.00
13.10
13.10

Opening door Henk van Zoelen (dagvoorzitter)

13.15

Presentatie Omschakeling naar bodemenergie in de bestaande bouw
door Rik Molenaar van Techniplan

13.30

Vragen en reacties

13.45

Presentatie juridische aspecten warmteprojecten door Marjolein Dieperink, energieadvocaat bij AKD

14.05

Vragen en reacties

14.25

Pauze

14.30

Praktijkvoorbeeld en ervaring met Zeer Laag Temperatuur Warmtenetten in de bestaande bouw
door Gertjan de Joode van Eteck

14.45

Vragen en reacties

15.05

Conclusie en afsluiting door dagvoorzitter Henk van Zoelen

15.10

Einde bijeenkomst

Welkomstwoord door Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht voor o.a.
milieu en duurzaamheid

www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

