
Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Stand t i jdens het RiskCongres Lokaal  Bestuur 

Gratis entree t ickets,  ter waarde van € 345,-  per kaart voor eigen 
gebruik en /  of  voor uw relat ies.

€ 50,-  kort ing op extra toegangskaarten

Ful l  color advertentie in ons congresboekje (formaat A5).

Redactioneel  verslag op onze website met foto’s.

RiskComplianceTV opname met branding van uw organisatie 
gedurende maximaal 4 minuten. Het interview wordt geplaatst  op 
r iskcompliance.nl ,  op ons YouTube kanaal  en mag ook en mag ook 
door u vri j  worden verspreid.

Profile Company Profi le (maximaal 150 woorden),  uw adres en logo vermeld 
in ons congresboekje en op onze op onze congreswebsite. .
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€ 4.950,- ex. BTW € 2.950,- ex. BTW 

Thema:

“Duurzaamheid en nieuwe energie”

Het RiskCongres Lokaal Bestuur 

vindt plaats in de Statenzaal van 

het Provinciehuis Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA UTRECHT

Event Partnership

Partners 2020

Voordelen Partnership RiskCongres Lokaal Bestuur

Zowel het lokaal  bestuur,  de provincies,  maar ook waterschappen en 

woningcorporat ies spelen al lemaal een rol  b i j  het  thema “Duurzaamheid 

en nieuwe energie”.  U bent als Event Partner op de dag zel f  z ichtbaar 

als organisat ie /  onderneming maar ook daarvoor in aanloop naar het 

Congres en daarna. 

Het RiskCongres Lokaal  Bestuur is bi j  u i tstek interact ief  en er is veel 

ru imte voor networking in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.  Het 

Congres staat onder le id ing van dagvoorzi t ters Piet  Klop en Sanne 

Steensma. Het Congres wordt afgesloten met een networking cocktai l  in 

de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.

WWW.RISKCONGRESLOKAALBESTUUR.NL

Contact
Wilt  u meer informat ie over het RiskCongres Lokaal  Bestuur neemt u dan contact op met:

Drs. Michel Klompmaker
Congresvoorzitter

klompmaker@riskcompliance.nl

Piet Klop RA MGA
Content Director

pieterklop@publicvalues.nl

CONTACT ADRES:  Wisselweg 33 - NL-1314 CB  ALMERE

RISKCONGRES LOKAAL BESTUUR IS EEN INITIATIEF VAN: 
Risk & Compliance Platform Europe en Public Values

Dagvoorzitter
Piet Klop

Dagvoorzitter
Sanne Steensma

Provinciehuis Utrecht

WORDT OOK
EVENT PARTNER



Lunch-
workshop Lunchworkshop onder leiding van een van onze moderatoren in 

overleg met onze content director.  Het redactionele verslag daarvan 
verschi jnt op onze website. 



RiskCongres Lokaal Bestuur
Donderdag 8 september 2022

Het lokale bestuur wordt  door de landel i jke overheid geconfronteerd 

met doelstel l ingen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid 

en nieuwe energie.

Het ui tgangspunt en de opdracht is om met elkaar de CO2-ui tstoot 

sterk te verminderen: in 2030 met de hel f t  ten opzichte van 1990. 

Eén van de afspraken is dat de 30 energieregio’s in Neder land 

onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektr ic i te i t  op land 

(wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen 

gebruikt  kunnen worden, opdat wi jken en gebouwen van het aardgas 

af  kunnen. De vraag is natuur l i jk  waar is ruimte en hoeveel? Zi jn de 

plekken maatschappel i jk  gezien acceptabel  en f inancieel  haalbaar? 

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschr i j f t  e lke energieregio 

z i jn eigen keuzes. Het Nat ionaal  Programma RES ondersteunt de 

regio’s bi j  het  maken van de RES.

De landel i jk  overheid heeft  haar beleid ui tgest ippeld en de 

targets vastgesteld.  Aan de lagere overheidsinstel l ingen om het 

te real iseren en dat gaat niet  zonder s lag of  staat en zeker niet 

zonder r is ico.  Vandaar dat het vanaf het al lereerste begin van 

het grootste belang is dat bestuurders de experts ter  zake erbi j 

moeten betrekken om onnodige schade te voorkomen. Leer van 

de ervar ing van andere gemeenten en maak gebruik van de reeds 

beproefde model len en ui tgewerkte projecten om te voorkomen 

dat de bewoners van de gemeenten met onnodig hoge kosten en 

r is ico’s opgescheept worden. Het afbreukr is ico voor bestuurders kan 

tot  nagenoeg nihi l  worden gereduceerd als men zich met de ju iste 

part i jen en experts omringt om deze eenmaal door de landel i jke 

overheid opgelegde taken tot  een goed einde te kunnen brengen.
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