Van:
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 14:57
Onderwerp: Fwd: Save the date | RES-congres | 2 november 2022
Beste ministers,Tweede Kamer, ministeries, provincies, statenleden, gemeenten, boeren,
consumenten en media,
Op 2 nov spreek ik op nationaal congres Regionale Energie Strategieën over "mijn" Plan Duurzaam
Sociaal NL.
>> Wilt u mijn Plan verwerken in uw beleid en publicaties?
>> Mijn vraag aan Rob Jetten voor gesprek op 15 september, staat 3 alinea's verderop.
>> Mijn vraag aan de anderen voor het congres van 2 nov staat onder de foto's.
"Mijn" Plan gaat over beter Klimaat-, Voedsel- en Woonbeleid door beter letten op efficiency van
gasloos verwarmen & koelen. En boeren helpen bij stikstof.
Zo verbruikt PVT-zonpanelenbron met water-water-warmtepomp 1,5x minder stroom dan "de"
lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen.
Zie wetenschappelijk onderzoek PVT voor 1 woning op BCRG.nl en berekeningen van installateur in
mijn Plan. Voor PVT-warmtenet TU Delft & Deltares op DeZonnet.nl.
PVT-panelen maken van licht stroom (PV) en de radiateuren daarachter, halen warmte (T) uit
buitenlucht.
Met "de" lucht-water-warmtepomp is het Klimaatakkoord berekend. Dus met PVT-installaties op
gebouwen worden problemen op stroomnet minder.
En zijn 2-3x minder zonstroomakkers nodig in Warmtevisies en Regionale Energie Strategieën.
Door promoten van PVT behouden we akkers voor extensiveren landbouw. Dus meer duurzaam
voedsel voor NL vanuit lokale boeren, zonder stikstofprobleem.
Verder kunnen radiateuren van PVT in mest 50-70% ammoniak en methaan verminderen. Geoogste
warmte kan geleverd aan warmtenet.
Ook blijven met PVT akkers over voor nieuw bos, waaruit in 10 jaar 600.000 houtsnipper-woningen
gebouwd kunnen in en op bestaande steden.
PVT-installatie heeft laagste Totaalkosten voor woning, flat, winkel, sporthal, kantoor, boot,
industrie, warmtenet. Het kan ook hybride bij uw gasketel.
Meer uitleg, wetenschappelijk onderzoek beleidstips en consumentstap in "mijn" Plan Duurzaam
Sociaal NL:
https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad
>> Mijn vraag aan Rob Jetten: stopt u 500 miljoen subsidie per jaar voor zonstroomakkers en geeft
u dat aan PVT op gebouwen?

Met kunstof radiateuren van PVT-installatie in mest, kan 50-90% minder ammomiak en methaan uit
stallen. Warmte naar warmtenet:

Met water-water-warmtepomp en PVT-zonpanelenbron op gebouwen, blijven akkers behouden
voor extensiveren landbouw en voor nieuw bos waaruit samen met houtsnippers uit natuur die nu
in biomassacentrales worden verbrand, 600.000 houtsnipperwoningen in en op bestaande steden

kunnen:

Wanneer salderen zonstroom stopt, kan bij PVT-installatie eenvoudig extra radiateuren en opslag
van stroom en warmte in watertank:

>> Kan ik in sep-okt met u afspreken voor invullen van mijn groepssessie en presentatie op congres
RES?
Over uw eventuele bijdrage in mijn groepssessie, mijn communicatiestijl, foto's, video, muziek,
stand met info, touchtafel met serious game etc?
>> Voor het congres kunt u gratis aanmelden via de knop in onderstaande mail van NP-RES.
U mag ook bovenstaande tekst erbij plakken, zodat er meer aandacht komt voor beter integraal
beleid rond energie, landbouw en woningbouw.

Hartelijk bedankt en vriendelijke groeten,
Linkedin.com/in/ad-van-dortmont-🏡🍲🌍-7857666a

Facebook.com/profile.php?id=100009820571289
Twitter.com/ADvies_Avontuur
ADvies en Avontuur; duurzaam wonen - voedsel - aarde
KvK 58561013 BTW-id NL002112044B88 Omzetnr 189413955B01

---------- Forwarded message --------Van: RES-congres <rescongres@congresbureau.nl>
Date: do 30 jun. 2022 08:46
Subject: Save the date | RES-congres | 2 november 2022
To: <a.van.dortmont@gmail.com>

Beste RES-betrokkene,

Op woensdag 2 november is het tweede RES-congres ‘Werken aan onze toekomst’ in het NBC in
Nieuwegein. Ben je erbij? Meld je nu vast aan zodat je verzekerd bent van een plek!
Op het RES-congres doe je nieuwe inzichten en inspiratie op, deel je je kennis en ontmoet je al je ‘collega’s’
uit het netwerk die samen aan de energietransitie werken. Het congres is voor iedereen die zich
betrokkenen voelt bij de Regionale Energiestrategieën: overheden, maatschappelijke organisaties,
netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven. De registratie voor de deelsessies
start in de loop van september en daarvoor word je als eerste uitgenodigd.

Werken aan onze toekomst
Na 3 jaar werken aan de Regionale Energiestrategieën in 30 energieregio’s laten we op 2 november zien
waar we nu met z’n allen staan. Zo concreet mogelijk. De energietransitie is urgenter dan ooit. Niet alleen
voor het klimaat maar ook vanwege de huidige geo-politieke ontwikkelingen. We werken samen aan en
voor onze toekomst. Op het congres laten we zien hoe dat vorm krijgt. Denk aan praktijkverhalen uit de
regio, sessies over het energiesysteem, onze leefomgeving of over betrokkenheid van inwoners. Maar ook
overkoepelende thema’s komen aan de orde. Hoe werk je bijvoorbeeld gelijkwaardig samen vanuit
verschillende rollen? Hoe ga je om met ongemak? Hoe communiceer je over de RES?
Programma in de maak
Op dit moment zijn we druk bezig met het samenstellen van het programma. Dit bestaat uit een plenair
deel en drie rondes met deelsessies binnen verschillende thema’s over het ontwikkelen en uitvoeren van
de RES’en. Vind je dat een bepaald onderwerp hier niet mag ontbreken? Laat het ons weten via het
registratieformulier. Meer informatie over het RES-congres vind je op www.rescongres.nl.
Zien we elkaar op 2 november op het RES-congres?

Hartelijke groet,
Nationaal Programma RES
www.rescongres.nl
P.S. Deel deze uitnodiging gerust met mensen binnen je netwerk van de energietransitie!

