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14:30 - 16:00 | Sessie 1: 
Het energiesysteem van de 
toekomst

De techniek van het energiesysteem 
van de toekomst. Hoe komen vraag en 
aanbod bij elkaar? En wat is daarvoor 
nodig? We zoomen tijdens deze sessie 
uiteindelijk verder in op de kansen op 
bedrijventerreinen.

 
Met onder andere:  
Bram Gerrist, Bart Blokland  
en Jacco d’ Angelo

14:30 - 16:00 | Sessie 2:  
Hoe gaan we om met onze 
schaarse ruimte?

Hoe gaan we om met onze schaarse 
ruimte? De energieopgave is niet de 
enige opgave in een gebied. Integraal 
ontwikkelen is complex. Kan dat wel? 
En hoe ga je om met de inbreng van 
de diverse belanghebbenden in een 
gebied? 

 
Met onder andere: 
Geert Teisman, Marcel Pleijte, Stan 
Belgers en Geert Claessens

14:30 - 16:00 | Sessie 3: 
It’s all about the money 
 
 
It’s all about the money. Gaat het al-
leen om geld? Of hebben we het over 
zorgen dat er lokaal eigenaarschap 
komt en/of we lokaal gaan samen-
werken zodat het betaalbaar blijft en 
lusten kunnen landen in het gebied? 
En hoe financier je dat?

Met onder andere: 
Siward Zomer en Wim Geelen

Dagvoorzitter: Frans Pollux
 

Het energiesysteem van de toekomst door Jan Jacob van Dijk & Een inspirerende wake-up call door Kristel Lammers
Hoe gaan we in de toekomst ons energiesysteem organiseren? Die vraag staat centraal op de RES Vooruit Dag 2023. Hoe ziet dat energiesysteem er uit en welke vragen komen 

we onderweg tegen? Zoals Albert Einstein al zei: we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Maar hoe dan wel?

Vandaag gaan we aan de slag met de volgende 5 thema’s. Elke werksessie kent dezelfde opbouw en start met een theoretische, meer overkoepelende, keynote. Daarna wordt 
de theorie met de praktijk verbonden en dalen we in een casus af naar de praktijk in Noord- en Midden Limburg. In de discussie proberen we hem dan concreet te maken voor 
de RES partners in de regio Noord- en Midden Limburg. Alle werksessies worden voorgezeten door een wethouder uit een van onze regiogemeenten. Deze wethouder is ook lid 

van het Bestuurlijk Overleg van de RES NML.

De uitdagingen, calls to action en andere uitkomsten van de sessies komen in het afsluitende panelgesprek naar voren.

14:30 - 16:00 | Sessie 4:  
Het systeem sociaal  
duurzaam inrichten
 
Hoe richten we het systeem sociaal 
duurzaam in? Sociaal duurzaam is één 
van de pijlers van de RESNML. Brede 
welvaart en energietransitie koppelen 
is onze uitdaging. Hoe maken we dit 
concreet en zorgen we voor een soci-
aal rechtvaardig systeem.

Met onder andere: 
Mark Wiering en Mirjam Smulders 

14:30 - 16:00 | Sessie 5: 
Energiesysteem van de  
toekomst vanuit digitaal  
perspectief

Hoe digitaal is het energiesysteem van 
de toekomst? Digitalisering: misschien 
nog niet altijd zichtbaar, maar vergis 
je niet. Het speelt een grote rol in het 
energiesysteem van de toekomst. Dat 
doet het nu al en die rol wordt alleen 
maar groter. 

Met onder andere: 
Harold Veldkamp, Xander Smit en 
Jan-Peter Doomernik 

16:15 - 17:00 | panelgesprek met o.a. bestuurlijke voorzitters  
werksessies, Kristel Lammers en Thijs Kuipers

12:30 - 13:00 | inloop met koffie en vlaai

17:00 - 18:00 | Borrel

13:00 - 14:00 | het plenaire gedeelte met:

Hotel Oolderhof, Broekstraat 35 te Herten
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