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12.15 Ontvangst met netwerklunch

Wie ontmoet u?

Op dit evenement ontmoet u ruim
150 directeuren en managers uit o.a.
de proces- en maakindustrie en uit de
energie-, afval- en de agrarische sector.
Alsmede kennisinstellingen, universiteiten
en beleidsmedewerkers van verschillende
overheden.

13.30 Welkom
door dagvoorzitter
Charles Groenhuijsen, journalist,
presentator en programmamaker
(voormalig Amerika-correspondent
NOS Journaal) heet u welkom in Rotterdam.

Met Europa’s grootste haven en sterke industriële
bedrijvigheid is Rotterdam van grote invloed op de
klimaatverandering. Hoe pakt Rotterdam dit aan
en welke concrete plannen kunnen we van de stad
verwachten?

14.05 Het groenste kabinet
ooit
De grootste CO2-reductie is te
behalen in de industrie, stelt het
regeerakkoord. Het kabinet verwacht
een CO2-reductie van 18 megaton
te bereiken door afvang en opslag. Is dit haalbaar?
Interview met o.a.:
Emmo Meijer, Boegbeeld Topsector Chemie

14.35 Het verdienmodel in
klimaatneutraal Nederland
De investeringen in CO2 reductie hebben grote
impact, terugverdientijden zijn lang en verdien
modellen zijn niet altijd rond te rekenen.
Waar moet de investering vandaan komen?
En hoe gaan we ons businessmodel klaarstomen?

15.00 Koffiepauze

Uw bedrijf profileren?
16.05 World’s first APCr
recycling and carbon capture
plant [Engelstalig]
Colin Hills, Technical Director Carbon8
and professor Environment and
Materials Engineering University of Greenwich,
vertelt over het unieke productieproces waarbij
afvalkooldioxidegas wordt gebruikt om diverse
thermische afvalstoffen te behandelen.

16.25 Capture CO2 from
the air: The world’s first
commercial plant [Engelstalig]
Unieke IJslandse centrale haalt CO2
uit de lucht en slaat het op in basaltgesteente. Dominique Kronenberg,
COO Climworks vertelt over de techniek, het
businessmodel en de toekomstplannen.

16.45 Veelbelovende transitiepaden
naar de CO2 neutrale industrie
Waar ligt de oplossing? CCU, CCS, Biomassa?
Of hebben we een combinatie van alle nodig?
Tafelgesprek met o.a.:
Tom van Aken, CEO Avantium
Gert-Jan de Geus, CEO OCI Nitrogen

De kosten
Overheid en start-ups: € 400,- (niet
ouder dan 5 jaar en tot 10 werknemers)
Industrietarief: € 500,Zakelijke dienstverlening: € 600,- (zoals
consultants, financiële sector, advocatuur)
Dit is inclusief uw lunch, consumpties,
parkeren en documentatie.

Congres op niveau
•N
 etwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis
annuleren

Organisatie
Wij zijn een toonaangevend congresbureau met inspirerende en strategische
netwerkbijeenkomsten op het gebied
van havens, logistiek, offshore, maritiem,
energie & industrie.

www.managementproducties.com

15.45 The next generation:
CCU
Véronique de Bruijn, CEO Photanol,
vertelt u over hun unieke proces
om CO2 en zonlicht om te zetten in
waardevolle chemische producten.

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor meer informatie
contact op met Management Producties:
info@managementproducties.com
of check onze website.

Uw congresteam

17.15 A
 fsluiting dagvoorzitter
en netwerkborrel

“Great networking opportunities
with leading directors: strategic visions
and innovative projects”
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Organisatie

online:
3Reserveer
www.co2conferentie.nl

CO2
CONFERENTIE

C576-CO2vj18

13.45 Opening: Rotterdam zet in op
CO2-reductie

