
Uitnodiging
Woensdag 31 mei 2017 van 14.30 tot 17:00 uur

Mariadal Meeting Roosendaal: 
‘De Energie transitie in  
lokaal perspectief’



 Programma

 14.30 uur Inloop

 15.00 uur Opening door de dagvoorzitter Gijs Weenink

 15.05 uur Welkom door burgemeester Jacques Niederer

 15.10 uur  Keynote spreker: Jan Rotmans, 

Hoogleraar transities en systeeminnovaties aan  

de Erasmus Universiteit Rotterdam; Progressor,  

friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar.

 15.40 uur  Keynote spreker: Ruud Veltenaar,  

Bijzonder hoogleraar en visiting professor aan  

het Institute for international Business Schools en MIT; 

Spreker-filosoof over innovatief onder nemerschap  

en leiderschap in relatie tot de aandienende toekomst.

 16.10 uur Lagerhuisdebat

 16.50 uur Afsluiting door wethouder Toine Theunis

 17.00 uur  Netwerkborrel met bijzondere Roosendaalse Heerlijckheden

 Aanmelden

  Geïnteresseerd? Meldt u zich aan via www.roosendaal.nl/mariadalmeeting.  
U ontvangt per mail een bevestiging van uw deelname. Ongeveer een week  
voor aanvang van de Mariadal Meeting krijgt u het programma volledigheidshalve  
nog een keer toegezonden alsmede informatie over de route en parkeren.

Mariadal Meeting Roosendaal:  
‘De Energie transitie in lokaal perspectief’



De klimaatambities uit Parijs betekenen dat vooral het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd  
(de energietransitie), ook in Nederland. De uitstoot van broeikasgassen moet in de periode tot 2050 vergaand 
worden verminderd. Concreet is de ambitie voor vermindering van de Nederlandse broeigas emissies in 2050 
met 80 tot 95 % ten opzichte van 1990. Hoe kan deze ambitie worden gerealiseerd?

Een energiesysteem met veel minder CO2-uitstoot betekent minder energie gebruiken, die energie zoveel 
mogelijk uit hernieuwbare bronnen halen en voor zover dat niet lukt fossiel zo schoon mogelijk inzetten.
 
Het klinkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Er zijn vele technische opties (de bouwstenen). Die moeten 
met elkaar worden verbonden tot een nieuw efficiënt en koolstofarm geheel. Hiervoor zijn slimme keuzes en 
oplossingen nodig.

Een transitie vergt een brede maatschappelijke omslag. Daarbij is weerstand te verwachten van vaak sterke 
partijen die hun macht, geld en belangen ontlenen aan het huidige systeem. Bovendien leggen de lange-
termijnbelangen het gemakkelijk af tegen kortetermijnbelangen.

De energietransitie in Nederland vraagt uiteraard om landelijk beleid maar wat kan of moet er op lokaal niveau 
veranderen?  Wat betekent dat voor het gedrag  en de rol van lokale bestuurders, ondernemers, maatschappe-
lijke instellingen en burgers? Wat is de betekenis  van innovatie in de energietransitie en hoe kunnen ook lokale 
ondernemers daar op inspelen?

We zijn blij om te kunnen mededelen dat we Jan Rotmans en Ruud Veltenaar, twee zeer deskundige en 
prikkelende sprekers op dit gebied, bereid hebben gevonden om hun visie op ‘de energietransitie in lokaal 
perspectief’ aan ons te presenteren. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor een discussie met de deelnemers. 

Vanzelfsprekend krijgt u na de officiële bijeenkomst ruimschoots de gelegenheid uw netwerk te ontmoeten  
en uit te breiden tijdens de borrel met bijzondere Roosendaalse Heerlijckheden.
 
We hopen van harte u op 31 mei te mogen ontmoeten!
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de provincie Noord-Brabant,
 
 
Mr. J.M.L. Niederer
Burgemeester

Voormalig Klooster Mariadal | Vincentiusstraat 3-7 | Roosendaal



Jan Rotmans 
Hoogleraar transities en transitiemanagement 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven weten schapper, 
met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaat verandering, global 
change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeem-
innovaties.  

Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor  
is een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis  
wil hij graag als het ware de spelregels opstellen van hoe dat moet,  
zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij 
daarmee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, 
regio, of sector gaat.

Ruud Veltenaar 
Bijzonder hoogleraar en visiting professor aan het Institute  
for international Business Schools en MIT 

De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis,  
maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. 
Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven  
en werk. Tijdens de bijeenkomst verschaft Ruud Veltenaar duidelijkheid 
over de toekomst en biedt hij concrete hoop op een betere wereld.  
Ben jij klaar voor de toekomst en in staat om ook in turbulente tijden  
het verschil te blijven maken?
 
Ruud Veltenaar is filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar, 
buitengewoon hoogleraar en sociaal bewogen investeerder. Hij is een 
talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact ons 
leven en werk.

Onze Keynote sprekers


