Uitnodiging
Informatie- en matchmakingsbijeenkomst
Onderzoeksprogramma Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie
(MARET)
Datum bijeenkomst:

Dinsdagmiddag 2 april 2019 (14.00 -17.00 uur)

Locatie:

Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht

De energietransitie heeft een enorme impact op de samenleving, met gevolgen voor onder
meer de leefomgeving, economie, arbeidsmarkt en ook voor het privéleven van burgers. Veel
van die gevolgen kennen we nog niet, en het is ook moeilijk te voorzien hoe al deze gevolgen
zich onderling tot elkaar verhouden. De belangrijkste uitdagingen van de energietransitie zijn
daarmee niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de
maatschappelijke aspecten ervan.
Nieuw onderzoeksprogramma
Het nieuwe onderzoeksprogramma Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)
is erop gericht om meer kennis en inzichten over de maatschappelijke aspecten van de regionale
energietransitie te ontwikkelen en deze te implementeren in beleid en praktijk. Het programma vormt
een unieke samenwerking van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) met
de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, en met het Nationaal
Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES).
De onderzoeksagenda sluit aan op belangrijke thema’s en vragen van de deelnemende provincies en van
andere, nauw bij het RES-traject betrokken partijen. Het gaat daarbij onder meer om het organiseren
van de regionale energietransitie; het betrekken van individuen en groepen bij de energietransitie
(participatie); de mechanismes van betaalbaarheid; de invloed van duurzame-energieargumenten op
vestigingsbeleid, regionale arbeidsmarkt en concurrentiekracht; en om leren over en voor het regionale
energietransitieproces. Belangrijk is ook hoe kan worden geleerd van regionale ervaringen om te komen
tot een duurzamer energiesysteem en of, en zo ja onder welke condities, deze lessen in andere
provincies en regio’s toepasbaar zijn. Daarmee draagt het programma bij aan het versnellen van de
energietransitie in de verschillende provincies, regio’s en uiteindelijk in heel Nederland.
Ruimte voor nieuwe onderzoeksprojecten
Binnen dit nieuwe programma kunnen zes onderzoeksprojecten met een omvang van maximaal 400.000
euro van start gaan. Uiterlijk 14 mei as kunnen onderzoekers namens consortia projectvoorstellen
indienen.
Kansen voor private en publieke partijen
Private en publieke partijen die betrokken zijn bij de regionale energietransitie, worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoeksprogramma MARET. Door te investeren in een project
krijgen bedrijven en andere partners de kans om als eerste de opgedane kennis te gebruiken. Om dat te
stimuleren, maken alle partijen die zijn betrokken bij een project deel uit van het projectconsortium.
Samen wisselen zij ideeën uit over de voortgang van het onderzoek en de mogelijkheden voor het
benutten van de nieuwe inzichten en kennis die het project oplevert.

Private partijen kunnen bij een project aansluiten door (gezamenlijk) minimaal 10% van de totale kosten
van dat project bij te dragen (in kind en/of in cash). Ook bijdragen van publieke partijen als gemeenten,
waterschappen en maatschappelijke organisaties zijn mogelijk en welkom!
Kom naar de bijeenkomst op 2 april
Op dinsdagmiddag 2 april is er een informatie- en matchmakingsbijeenkomst voor zowel wetenschappers
als private en publieke partijen. Hier is expliciet gelegenheid om contacten te leggen met het oog op
samenwerking in projectvoorstellen. Heeft uw bedrijf of organisatie interesse in een samenwerking?
Komt u graag meer te weten over MARET? Dan nodigen we u van harte uit voor deze bijeenkomst!
Dit is het programma:
14.00

Inloop

14.30

Welkom

14.35

In gesprek met betrokken bestuurders: nut en noodzaak van het programma ‘Maatschappelijke
aspecten van de regionale energietransitie’ (MARET)

14.55

Toelichting op de call for proposals: mogelijkheden voor projectvoorstellen

15.10

Introductie contactpersonen van de betrokken provincies

15.20

Pauze

15.30

Partners gezocht: pitches van projectideeën

16.00

Netwerken en borrel

17.00

Einde programma

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoeksprogramma MARET vindt u hier.
Registratie
Geef u op door een e-mail te sturen aan energietransitie@nwo.nl met de volgende gegevens:
-

Naam, organisatie en contactgegevens.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marlies van de Meent (m.vandemeent@nwo.nl).

