Uitnodiging RES Talk #betaalbarewarmte in Zuid-Holland
Woensdag 3 maart 19.30 – 20.30 uur
Beste genodigde, raadsleden, betrokkenen bij de RES’en in Zuid-Holland,
Hoe kiest u de juiste duurzame warmtebron om woonwijken in uw regio of gemeente duurzaam te
verwarmen? En wat betekent dat eigenlijk; ‘betaalbare warmte’? Deze vragen staan centraal tijdens
de RES talk op woensdagavond 3 maart van 19.30 – 20.30 uur.
Arien van der Maas en Mariette Bilius van de provincie Zuid-Holland vertellen over de vraag naar- en
het aanbod van warmte in Zuid-Holland. Ook gaan ze dieper in op de het maken van een keuze uit
verschillende warmtebronnen, want niet alle soorten warmte zijn gelijk. Lex Bosselaar, expert
duurzame warmte en koude bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, gaat in op betaalbare
verwarming voor wijken in relatie tot nationale kosten. Deze Startanalyse (startpunt) is belangrijk
voor de betaalbaarheid en laat ook de kosten van alternatieven zien .
Inwoners, markt en praktijk
Wat denken inwoners over collectieve warmte en wat zegt de markt? Wethouder Fleur Spijker
(Leiden) en Hoogleraar Annelies Huygen (TNO) geven hun visie en gaan in gesprek met gedeputeerde
Berend Potjer. Tot slot vertelt Gijs de Man, directeur Stadsverwarming Purmerend over een
betaalbaar gemaakte warmtevoorziening in de praktijk.
De chat zal gedurende het gehele webinar te benaderen zijn, mogelijk wordt uw vraag meegenomen
in het gesprek.
Aanmelden kan via deze link.
Na inschrijving ontvangt u uiterlijk 2 dagen voor 3 maart de link naar de RES Talk #betaalbarewarmte.
Deze link is ook na het webinar terug te kijken.
Kent u mensen in uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze RES Talk? Stuur deze
uitnodiging dan vooral door!
Namens team Warmte Zuid-Holland
Met vriendelijke groeten,
Marleen Verton
jm.verton@pzh.nl
06 15 54 91 81
NB Wist u dat op 10 maart een RES talk over lokaal eigendom volgt?

Provincie Zuid-Holland is partner in alle zeven Zuid-Hollandse RES’en. Ook faciliteert de provincie
kennisontwikkeling en -uitwisseling ín en tússen de regio’s. Dit doen we in RES Werkplaatsen en RES
Talks. In een RES Werkplaats werken we met een groep betrokkenen aan opgaves in de
energietransitie, een RES Talk is een webinar waarin we resultaten van onderzoeken en werkplaatsen
delen.

