
 
Raadsconferentie opzet 1:  
 

Op weg naar een duurzame Helderse energiehuishouding 
 

(De focus op onze bewoners en ons midden-en kleinbedrijf) 
 
Om in 2040 te kunnen spreken van een duurzame Helderse energiehuishouding zal er een zeer 
ambitieus uitvoeringsprogramma doorlopen moeten worden. Belangrijke pijlers daarvan zullen de 
wijze van energieopwekking (productiefunctie), de wijze waarop (transportfunctie) de energie 
omgezet de toepassingslocaties bereikt en de plaatsen waar het benut zal worden 
(gebruiksfunctie).  Om inzicht te verkrijgen over alle gevolgen en consequenties van de transitie naar 
de verduurzaming van de Helderse energiehuishouding is het van belang om vanuit het perspectief 
van de eindgebruikers (gebruikersfunctie) het beeld op te bouwen. De leidende vraag daarbij is 
welke factoren en condities zijn bepalend om deze energietransitie op een doordachte wijze door de 
hele keten heen – met in achtneming van de rollen van alle actoren- in gang te zetten  en te 
begeleiden gaat.  
 
Het verkrijgen van een adequate informatiepositie om de transitie op zijn resultaten en effecten te 
kunnen monitoren en indien noodzakelijk en naar vermogen bij te sturen, is daarvoor een sine qua 
non.  Zo zullen er onder andere de financiële, strategische, technische en sociale gevolgen moeten 
worden onderzocht en uitgewerkt. Met het verder uitwerken van deze onderwerpen kan worden 
toegewerkt naar een transitie die niet alleen technisch en financieel haalbaar is maar ook en ten 
eerste maatschappelijk draagvlak bezit.  
 
De weg naar een duurzame Helderse energiehuishouding zal voor de komende decennia naar aller 
waarschijnlijkheid een van meest prioritaire onderwerpen zijn. Welke strategie daarbij ook gekozen 
wordt, een adequate informatiepositie zal dus noodzakelijk zijn om goed overwogen de passende 
besluiten te nemen. De nu voorgestelde opzet van een raadsconferentie is bedoeld als een van de 
instrumenten om bij te dragen aan die informatiepositie. Gezien het onderwerp ligt het in de 
verwachting dat deze raadsconferentie een eerste is in een reeks, waarbij op gezette tijde 
gezamenlijk de verdieping gezocht ten aanzien van dit veelzijdige domein. Als het als een succes 
wordt beschouwd, zou de opzet overigens -in het kader van bestuurlijke vernieuwing- ook voor 
andere onderwerpen en thema’s ingezet kunnen worden.     

 
 
Primaire doelgroep is de gemeenteraad.  
 
Wat mij betreft worden de wethouders ook uitgenodigd als geïnteresseerde 
toehoorders/deelnemers. Burgemeester is als voorzitter van de raad er zo wie zo bij. 
Daarnaast zijn ook de beleids -en vak ambtenaren als toehoorders aanwezig.    
 
Locatie: WSOW-gebouw  
 
Idee is om de dag bijeenkomst en het eten niet te ver van elkaar te organiseren (auto/fiets parkeren 
etc.). Programma is mogelijk nog corona-regime afhankelijk.  Ik ga uit van toch maximaal 50 pax.  We 
zullen ruimte nodig hebben gezien de mogelijke kans op 1,5 meter regime. Eten op Willemsoord is 
natuurlijk goed te doen. Eventueel Buffet bij WSOW ook een mogelijkheid ?!  
 
 
 



Programma: 
 
08.30 -09.00 uur   Aankomst 
09.00 -10.00 uur   Presentatie ‘Warmtenetten: “Hoe staan ze ervoor?”’    
 
Ideeën gevraagd voor spreker/spreekster 
 
10.00- 10.15 uur   Pauze 
10.15- 11.15 uur   Presentatie ‘H2-net: “Van pilot naar buurt?” 
 
Ideeën  gevraagd voor spreker/spreekster 
  
11.15-11.30 uur    Pauze 
11.30-12.30 uur    lunchpresentatie ‘Stand van zaken energietransitie en vooruitblik 2022’  
 
 Idee is om Ed Nijpels hiervoor te benaderen. 
   
12.30-13.00 uur    Wandelpauze 
13.00-14.00 uur    ‘Round up’ met als resultaat: opgesteld advies richting agendacommissie 
14.00-14.10 uur    Naar transport  
14.10-14.45 uur    Naar ECN Petten 
14.45-16.15 uur    Tweetal presentaties:   

Thorium reactor: belofte voor de toekomst?! 
Emerging technologies: de route naar de toepassing!  
 

Mocht bezoek aan ECN net lukken dan is tweede keus presentatie op locatie dagbijeenkomst  
Idee is dan om Syp Wynia hiervoor te benaderen. 
 
16.15-16.25 uur   Afscheid. Naar transport 
16.25-17.00 uur   Naar dinerlocatie  
 
Alternatief: buffet WSOW 
 
17.00-20.00 uur   Napraat en gezamenlijk aan tafel 
 


