
UITNODIGING
SYMPOSIUM 30 AUGUSTUS 2022

"HET ENERGIESYSTEEM VAN 2050 -
  ZIJN WE D'R KLAAR VOOR?"
Dinsdag 30 augustus 2022  09:00 tot 17:00 uur
Eusebiuskerk Arnhem en Gemeentehuis Arnhem
Deelname: Gratis

Op weg naar 2050 (2023, 2030, 2040) zijn er al diverse ambities 
en doelen geformuleerd op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Om deze sprint en sprong te maken, is het cruciaal dat we 
goed voorbereid zijn.
We hebben vanaf nu een kleine 28 jaar te gaan om te slagen. Zijn 
we nog in de trainingsfase of is de estafette inmiddels begonnen? 
Zijn we d'r klaar voor? Met dit symposium proberen we daarop 
een antwoord te krijgen. Zijn er nog blinde vlekken (geven we het 
stokje wel goed door?), dan zijn we onbewust onbekwaam!
Aan het einde van de dag zal Aart-Jan de Graaf in het kader van 
zijn uittreerede als lector Meet- en Regeltechniek reflecteren op 
het symposium, zijn lectoraatsopdracht en de rol van de publieke 
kennisinstelling.

Deelnemen? Schrijf je in via deze link:  
https://www.han.nl/agenda/2022/08/het-energiesysteem-
van-2050-zijn-we-dr-klaar-voor/~aanmelden/

De organisatie van het symposium is in handen van het Lectoraat 
Balanced Energy Systems. Heb je een vraag over het symposium? 
Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar 
balanced.energy.systems@han.nl
Andere belangstellenden zijn van harte welkom! Stuur deze 
uitnodiging daarom gerust door.

PROGRAMMA:
Locatie Eusebiuskerk
09:00 uur Inloop/registratie
10:00 uur Opening
10:10 uur ONTWERP
Mart van Bracht - Programmadirecteur Systeemintegratie 
Topsector Energie
10:30 uur UITVOERING
Marsha Wagner - Programmadirecteur Human Capital Agenda 
Topsector Energie
10:50 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
11:00 uur BESLISSEN
Kristel Lammers - Programmadirecteur Nationaal Programma 
Regionale Energiestrategieën (RES)
11:20 uur DRAAGVLAK
Pallas Agterberg - Challenge Officer Alliander en lid Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur
11:40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

Locatie Gemeentehuis Arnhem
12:00 uur Lunch
13:00 uur Parallelle tracks: Economie, Gebouwde Omgeving, 
Mobiliteit, Industrie, Infrastructuur en ruimte, 
Bedrijfkundige/Juridische aspecten, Afwegingskaders, Diversen.

Locatie Eusebiuskerk
14:30 uur Koffie/thee/fris
15:00 uur Uittreerede Aart-Jan de Graaf
15:45 uur Borrel
17:00 uur Sluiting
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