
 
 
 

Definitief programma Bijeenkomst over advies  
Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving  

7 februari 2019: Glazen zaal, Princessegracht 26, 2514 AP Den Haag 
 
Vanaf 16:00  Inloop en ontvangst 
 
16:30 – 16:35 Welkom: Tafelvoorzitter Ruben Maes  
 
16:35 – 16:45 Presentatie advies door Niels Koeman  
 
16:45 – 17:10 Ronde 1: Nieuwe warmte-infra, wat is de publieke verantwoordelijkheid? 

 
Wat betekent het als de infrastructuur voor de warmtevoorziening een publieke 
verantwoordelijkheid is? Wat moet het Rijk in een handreiking voor gemeenten 
uitwerken? Welke rol hebben private partijen? 

    
Tafelgasten: Meindert Smallenbroek (directeur Energie en omgeving EZK), 
Alexander van Ofwegen (directeur Warmte NUON) en Claudio Bruggink (Wethouder 
Hengelo) 

   Reflectie Tweede Kamerleden 
 
17:10 – 17:35 Ronde 2: Financieren verduurzamen van de gebouwen, hoe doen we dat? 
 

Hoe financieren we de maatregelen bij de individuele gebouweigenaar? Wat is er 
nodig om een gebouwgebonden of grondgebonden financiering mogelijk te maken? 
Wat zijn voorwaarden voor een Nationale energieleningengarantie?  
 
Tafelgasten: Marieke van Doorninck  (wethouder Amsterdam), Thomas Dekker 
(duurzaam wonen en bouwen Rabobank) en Arjan Schep (Erasmus studiecentrum 
voor belastingen en lokale overheden) 
Reflectie Tweede Kamerleden 
 

PAUZE (15 MIN) 
 
17:50 – 18:15 Ronde 3: Wijkaanpak, wanneer gaan collectieve keuzes voor individuele 

keuzes? 
 

Hoe zorg je voor ruimte en tijd om verbinding te leggen met zaken die voor 
bewoners in een wijk van belang zijn? Wie moet de trekker zijn voor één 
richtinggevend verhaal over de transitie, kabinetsbreed en van alle overheden?  
 
Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid), Chris Kuijpers 
(Directeur Generaal BZK) en Mariette Heemskerk (directeur Goede Woning) 
Reflectie Tweede Kamerleden 

 
18:15- 18:30 Afsluiting: Diederik Samsom / Niels Koeman 
 
Toelichting 

- Diederik Samsom zal de middag starten met vragen en discussiepunten die spelen in het 
maatschappelijk debat en aan de overlegtafels gebouwde omgeving.  

- In iedere ronde worden de deelnemers vanuit de zaal uitgenodigd zich te mengen in het 
gesprek. 

 


