
Programma Beeldvormende bijeenkomst Energietransitie 
 
Datum: 22 november van 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: De Noordsuythoeve,  Schoolstraat 2 te Noordbroek,  

Voorzitter: Yannick Lutterop 

 

Graag vooraf aanmelden bij griffie@midden-groningen.nl  

(dit ivm indeling We Energy Game) 

 

 

1. Opening door Yannick Lutterop      (19.30 uur) 

 

2. Stand van zaken Midden-Groningen (Sandra Bos, programmanager energie en 

duurzaamheid)       (19.35 uur) 

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de plannen voor de energietransitie in 

Midden-Groningen? En wat zijn de vervolgstappen? 

 

 

3. Inleiding door dhr. Klaas Jan Noorman (lector Energietransitie 

Hanzehogeschool)        (19.45 uur) 

 

 Wat is energietransitie? 

 Wat betekent de opgave van de energietransitie 

 Wat is de relatie met diverse andere beleidsterreinen / Nationaal 

Programma? 

 

Dr. Klaas Jan Noorman is per 1 april 2017 benoemd als Lector Energietransitie  

aan de Hanzehogeschool en is aangesteld bij het Instituut voor Engineering en 

geeft binnen het verband van het Centre of Expertise Energy het onderzoek en 

kennisontwikkeling in brede zin op het gebied van energietransitie en de 

verduurzaming van de energievoorziening vorm.  

 

Klaas Jan Noorman is gepromoveerd in Environmental Studies op toekomstige 

(duurzame) energiescenario's en kansen voor de economie.  Hij heeft onder 

andere als Manager Research & Education bij Energy Valley/Energy Academy 

Europe en als zelfstandig consultant een track record en netwerk opgebouwd 

rondom de circulaire economie, duurzaamheidsvraagstukken en de 

verduurzaming van de energievoorziening. Vanuit zijn functie bij Energy 

Academy Europe was hij eerder betrokken bij het Centre of Expertise Energy en 

EnTranCe. 

 

Zie voor meer info: http://en-tran-ce.org/nieuw-lectoraat-hanzehogeschool-

groningen-richt-zich-op-energietransitie-in-de-maatschappij/  

 

4. We Energy Game       (20.15 uur) 
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We gaan samen het We Energy Game spelen. (toegespitst op de situatie in Midden-

Groningen)  

 

Dit spel wordt begeleid door studenten van de Hanzehogeschool. 

 

De We Energy Game is ontwikkeld in het kader van het promotie onderzoek van 

Frank Pierie om energie-coöperaties en stakeholders inzicht te geven in de 

mogelijkheden van energietransitie. Tijdens het spelen onderhandelen de 

deelnemers over de inzet van duurzame energiebronnen om daarmee een dorp 

of stad energieneutraal te maken. Daarbij spelen overwegingen en belangen op 

alle gebieden een rol (productie, people, planet, profit, balans en regelgeving). 

 

Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van 

voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het 

spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat duurzaamheid niet zozeer 

een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook al is er 

bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er 

zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden 

zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de 

opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en 

nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans. 

 

In de We Energy Game zijn aan al deze elementen scores verbonden. Deze zijn 

gebaseerd op de reële impact van elke variabele in de werkelijkheid. Er is daarbij 

gekeken naar (hoeveelheid) energie, emissie en impact. 

 

Voor meer info zie: 

 

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/energie/onderwijs/onderwijs

materiaal/energy-game  

 

 

5. Afronding (Yannick Lutterop)       22.00 uur 
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