
Dat de Energietransitie politiek zijn beslag heeft gekregen leidt tot een hause aan vraagstukken, onderzoeken en projecten 
waarbij geodata niet is weg te denken. Dit zeer actuele thema raakt ons allemaal en brengt ons tot deze themamiddag. 
Vanuit verschillende invalshoeken – van beleid tot praktijk en van visie tot aanpak – delen de inleiders kennis over de 
energietransitie. Wat deze gaat betekenen en hoe geo-informatie daar een belangrijke ondersteunende rol in vervult.

Energietransitie nader bekeken

vrijdag 13 december Utrecht
programma

11:30 Inloop – Ontvangst- broodje

12:30 Welkom en introductie KennisKring namens Ruimteschepper Jan Roodzand

12:40 VIVET: Verbetering InformatieVoorziening EnergieTransitie

Voor de onderbouwing en uitvoering van alle initiatieven, visies, plannen en strategieën is veel en 
betrouwbare informatie nodig over de huidige en verwachte ontwikkeling van het energiesysteem. 
Op korte termijn al moeten de Regionale Energiestrategieën (RES) gemaakt worden en gaan 
gemeentes op wijkniveau aan de slag met plannen om woningen los te koppelen van het aardgas. 
Dit jaar is in opdracht van de ministeries BZK en EZK gestart om essentiële tekortkomingen in de 
informatievoorziening weg te nemen. Concrete voorbeelden zijn: in kaart brengen warmtenetten, 
beschikbare warmtebronnen publiceren, energieverbruik op pandniveau, energie installaties en 
afstemming van verschillende viewers. Jeroen licht dit breed gedragen langjarig programma toe.
Uitvoerders van het programma zijn in eerste instantie CBS, RVO, Kadaster en PBL. 

Welke resultaten mogen verwacht worden in de komende drie jaar? 

Jeroen Baltussen
Geo-Ict architect

RVO

13:25 GeoSamen werken aan de regionale energiestrategie

GIS en geo-informatie zijn belangrijke hulpmiddelen in het proces om te komen tot de Regionale 
Energie Strategieën. Om deze reden heeft het GeoSamen Innovatielab de RES gekozen als een van 
de opgaven om te ondersteunen. Vanuit dit initiatief heeft Esri samen met twee provincies, een 
gemeente en een netbeheerder een innovatiesprint gedaan om te verkennen welke behoefte er is. 
In deze presentatie lichten we de oplossingen toe die hiervoor zijn ontwikkeld.

Niels van der Vaart
Esri Nederland

14:10 Pauze

14:30 Energietransitie in kaart gebracht

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen – en opgaven – van onze generatie. Waar 
laten we alle duurzame bronnen, alle zonneparken en windmolens? Waar en hoe kunnen we het 
beste besparen? Waar liggen de kansen voor nieuwe energielandschappen en hoe garanderen we 
de hoge leefkwaliteit van stad en landschap? En welke ruimtelijke oplossingen kunnen rekenen op 
maatschappelijk draagvlak? Jaap laat zien hoe een realistisch inzicht in de energietransitie ontstaat 
door hem een plek op de kaart te geven.

Jaap Witte
Urban Planner/

GIS specialist

15:15 Movares: Ondersteuning energietransitie

Movares Energy streeft naar het inrichten en optimaliseren van een duurzame, veilige, 
betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur. Het aardgasvrij maken van onze 
warmtevoorziening is een uitdaging waarin deze elementen samen komen. Wat komt er 
kijken bij warmtenetten, warmtepompen, extra woningisolatie? En wat betekent dat 
voor de openbare ondergrond? 
Aan de hand van een concrete woonwijk neemt Movares u mee in de warmtetransitie.

Herman Sibbel

Business developer
Energy

16:00 Afronding – napraten
Einde 16.30 uur

De KennisKring is een initiatief van 

Locatie: 
Hoofdkantoor Movares

Daalseplein 100

3511 SX Utrecht

Telefoon: 030 265 5555


