
 
 
 
 
 
Datum:   15-7-2016 
Betreft  Nationale Burgemeesters/ Wethoudersdebat op Springtij Forum  
 
 
 
Beste collega’s, 
 
Graag nodig ik u uit voor het eerste Nationale Burgemeesters/ Wethoudersdebat over de lokale regie 
van de energietransitie tijdens Springtij Forum (Terschelling) op vrijdag 23 september van 14.00 tot 
16.00 uur.  
 
Aanleiding.  
De maatschappelijke urgentie voor regie naar een duurzaam energiesysteem neemt met de dag toe. 
Nederland heeft daarbij - met slechts 5% duurzame opwek - een behoorlijke achterstand in te halen 
ten opzichte van ander Europese landen. De landelijke politiek heeft tot op heden geen duidelijke 
richting kunnen geven, verstrengeld in de politieke complexiteit van vandaag. Daarentegen lijkt regie 
op lokaal niveau, met de opkomst van decentrale opwek, veel vanzelfsprekender; de lokale 
‘prosument’ wordt in toenemende mate stakeholder in het duurzame energiesysteem. 
 
De vraag. 
Deze verschuiving van nationale naar lokale regie op de energietransitie is gaande en stelt 
gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Hoe is mijn gemeente energetisch georganiseerd? Wat zijn mijn 
ontwikkelroutes? Wat willen mijn inwoners? Hoe om te gaan met de lokale energiegemeenschappen? 
Welk instrumentarium werkt goed? 
 
De sessie. 
Tijdens deze twee uur durende sessie zullen wij gevoed worden met voorbeelden van lokale 
duurzame energiesystemen en Teun Bokhoven van NVDE zal een pleidooi houden voor energie-
bestemmingsplannen. Vooral zullen wij met elkaar en met de zaal in gesprek gaan over de 
eerdergenoemde vraag. Het debat wordt geleid door Eric Spaans. 
 
De setting: Springtij Forum (www.springtij.nu). 
Springtij Forum begon zeven jaar geleden op initiatief van Wouter van Dieren, Club van Rome. 
Springtij wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen en in toenemende mate invloed 
uitoefenen op de duurzame agenda. Springtij creëert impact, verbindt en is een kompas op de reis 
naar een groene toekomst. Kennis uitwisselen is daarbij belangrijk, maar ook het uitstippelen van 
routes en het aanzetten tot concrete actie.  
 
Het Springtij Forum op Terschelling  
Springtij Forum 2016 vindt plaats van donderdag 22 t/m zaterdag 24 september 2016 op Terschelling. 
Het is de zevende editie van dit succesvolle zakelijke avontuur. Ruim 400 ambitieuze beslissers uit het 
bedrijfsleven, vooraanstaande wetenschappers, NGO’s, overheden, consumenten en burgers delen 
op het Springtij Forum met elkaar de laatste inzichten e initiatieven op het gebied van klimaat, 
grondstoffen, landbouw, natuur en economie. 
 
Uit de energie sector zullen dit jaar in ieder geval aanwezig zijn: Medy van der Laan (Energie Ned), 
Andre Jurjus (Netbeheer Nederland), Maarten Camps (SG Ministerie van Economische zaken), Ed 
Nijpels (Energie Akkoord), Peter Molengraaf (CEO Alliander), Peter Trienekes (CEO Stedin) e.v.a. 



Ook zullen dit jaar Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) en Jaap Smit (CdK Zuid Holland) met elkaar 
in gesprek zijn over een duurzame toekomst van Nederland.  
 
Uw reis. 
U bent op tijd op Terschelling als u op vrijdag 23 september met de sneldienst van 12.30 uur vanuit 
Harlingen naar Terschelling afreist. U heeft dan ca 45 minuten tijd om de sfeer van Springtij te 
proeven alvorens aan het debat te beginnen. Wij zorgen ervoor dat u met de sneldienst van 16.15 uur 
weer terug kunt, of u kunt er voor kiezen met de veerdienst van 17.30 terug te reizen.  
 
Wilt u meer van het boeiende programma van Springtij meemaken? U bent uiteraard van harte 
welkom. Onderaan deze brief vindt u de voorwaarden die voor speciaal voor u gelden. Alle informatie 
over deelname en hotelovernachtingen vindt u op www.springtij.nu. 
 
Genodigden. 
Voor dit debat nodig ik wethouders en burgemeesters uit die het thema energie in hun portefeuille 
hebben.  Ben u verhinderd op 23 september? Dan nodigen wij graag een collega van een andere 
gemeente. 
 
Bevestiging. 
Bent u aanwezig bij dit eerste Nationale Burgemeester/Wethoudersdebat over de lokale regie van de 
energietransitie op Springtij Forum (Terschelling) op 23 september van 14.00 tot 16.00 uur? Dan 
ontvangen wij graag een bevestiging van u op Sigrid@springtij.nu. Vermeld u bij aanmelding graag uw 
naam, functie, organisatie, emailadres, telefoonnummer en van welke arrangement (onderstaand) u 
gebruik maakt.  
 
Heeft u vragen over deze uitnodiging, neemt u dan contact op met Sigrid Hettinga, 
programmamanager Springtij via Sigrid@springtij.nu of 06 2153 3365. 
 
 
Ik kijk uit naar een waardevolle start van deze discussie. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
Mede namens Wouter van Dieren,  Marianne Berendse, directie Springtij 
i/o  

 
 
Ferd Crone, 
Burgemeester Gemeente Leeuwarden.  
 

 
Van de Springtij organisatie:  
 
Voorwaarden deelname:  
 
Vrijdag alleen aanwezig voor sessie U regelt zelf uw overtocht  
Vrijdag hele dag (boot 8:30)  145 euro exclusief kosten overtocht 
Vrijdagmiddag t/m zaterdagavond: 550 exclusief hotel en overtocht 
Donderdag t/m zaterdagavond:  1150 exclusief hotel. 
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