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Op zaterdag 1 november organiseert
ODE in samenwerking met Hogeschool
Utrecht haar Najaarscongres met als thema
‘Duurzame €nergie, het levert wat op!’ De route naar duurzame
opwekking staat dit keer centraal: wat zijn goede (financiële)
oplossingen om de opwekking van duurzame energie te
stimuleren?
Sprekers
Prof. ir. Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de
Universiteit Utrecht en werkzaam binnen het Utrecht Sustainability Institute.
Dr. Ivo J. Opstelten, lector Nieuwe Energie in de Stad aan Hogeschool Utrecht
en programmaregisseur Deal Stroomversnelling Koopwoningen bij Platform31.
Siward Zomer, projectleider REScoop 20-20-20 voor ODE.
Dagvoorzitter: IJmert Muilwijk (voorzitter ODE)
Het dak op, het lab in
Er worden twee excursies georganiseerd.
De eerste gaat het dak op van de Hogeschool Utrecht, met een presentatie over
de daar aanwezige systemen. De tweede biedt een kijkje in de keuken van het
duurzame energielaboratorium van de Hogeschool Utrecht en de innovatieve
technologieën die daar worden onderzocht.

Programma
09.30
10.00

Ontvangst
Algemene Leden Vergadering ODE

ODE Najaarscongres
10.30 Welkomstwoord Erlijn Eweg (HU)
10.35 Toelichting programma door IJmert Muilwijk (ODE)
10.40 ‘Duurzame en Sociale Energie’, Klaas van Egmond (UU)
11.10
‘Utrecht gaat voor nul op de meter’, Ivo Opstelten (HU)
11.30 Koffiepauze
11.50 ‘Wat leveren DE-coöperaties op in Europa?’, Siward Zomer (REScoop)
12.10 In the spotlight: duurzame initiatieven aan het woord, met onder andere:
- Opkopen emissierechten effectiever? ( Tinus Pulles)
- PV-calculatietool (Stephen van den Berg)
- Energielabel: van F naar B (Dick Biesta)
- ODE-Helpdesk (Felix Olthuis)
- Nieuwe website ODE (Marieke Oteman)
- ODE-taxatietool zonne-energie (Ronald Franken)
13.10 Lunch en informatiemarkt
14.15 Paneldiscussie met Klaas van Egmond, Ivo Opstelten en Siward Zomer,
onder leiding van IJmert Muilwijk
15.00 Netwerkborrel en excursies: Het dak op, het lab in!
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In the spotlight en informatiemarkt
In the spotlight: wind- en zoncoöperaties en
andere ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen
met de zaal over duurzame energie, nieuwe initiatieven, en wat het oplevert.
Op de informatiemarkt kunt u bij allerlei stands terecht met uw vragen.
Locatie
Hogeschool Utrecht
Oudenoord 700
3513 EX Utrecht

Datum en tijd
Zaterdag 1 november 2014
09.30 tot 15.00 uur

Prijs inclusief lunch
Leden: € 10,00
Niet-leden: € 25,00
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het najaarscongres via info@duurzameenergie.org,
onder vermelding van uw naam en ‘NJC2014’. U ontvangt dan een factuur voor
uw deelname.
Routebeschrijving
De Hogeschool Utrecht is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.
Zie voor een routebeschrijving de site van Hogeschool Utrecht:
http://www.hu.nl/Locaties/Oudenoord%20700%20Utrecht.aspx

