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11:30 Waar gaat de prijs
van CO2 naar toe?
De kosten voor energie zijn de
laatste maanden sterk gestegen.
De prijzen voor CO2 emissierechten
zijn in een jaar tijd verdrievoudigd.
Wat zijn de risico’s en hoe ga je
hiermee om als industrieel bedrijf?
Een interactieve sessie met Richard
Cornielje, KYOS en Tom Schurmans,
Cargill. [Gesponsord]

12.30 Netwerklunch
13.30 Welkom door
dagvoorzitter
Energie-Expert Remco de Boer,
bekend van zijn bijdragen in het
Financieel Dagblad en aan BNR
Nieuwsradio, heet u welkom in
het Rotterdams Havengebied.

13.45 Toekomstperspectief:
ambities en ETS [Engelstalig]
De doelen voor CO2-reductie zijn
duidelijk en vanuit Europa wordt
hier sterk op gestuurd. Welke
instrumenten worden ingezet om
deze doelen te behalen en welke
rol gaat een Europese/Nationale
emissieprijs hier in spelen?
Presentatie en Q&A met:
Tom Van Ierland, Head of Unit
Strategy and Economic Assessment of the
DG Energy, Climate Change, Environment,
European Commission Gerben-Jan Gerbrandy,
Europarlementariër D66.

14.15 Een betaalbare & haalbare transitie
Alle pijlen zijn gericht op het klimaatakkoord.
Hoe verhouden de nationale plannen zich tot
Europees niveau en hoe kunnen we met elkaar
zorgen voor een rendabele top?
Tafelgesprek met:
Marjan van Loon, President-Directeur Shell
Nederland
Hans Mommaas, Directeur Planbureau voor
de Leefomgeving
Dilan Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid VVD

Wie ontmoet u?

14.45 Economische prikkels
voor een klimaatneutrale
industrie

Op dit congres ontmoet u 150 directeuren
en managers uit voornamelijk de
procesindustrie en uit energie- en
afvalverwerkingsbedrijven. Alsmede
overheden, kennisinstellingen en
tech-bedrijven.

Welke maatregelen moet de
industrie treffen om in de toekomst
te overleven en hoe gaat het business model
er uit zien? DSM is een mooi voorbeeld van
een organisatie die zich klaarstoomt voor de
klimaatneutrale industrie. President DSM
Nederland, Atzo Nicolaï, vertelt u meer.

Uw bedrijf profileren?
Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor meer informatie
contact op met Kim Bergwerff:
kb@managementproducties.com
of check onze website.

15.05 Pauze

Baanbrekende innovaties
15.50 IJzerpoeder als schoon
alternatief voor de industrie

De kosten

IJzer als brandstof en duurzame
energieopslag op grote schaal.
Team Solid van de TU Eindhoven
maakt dit mogelijk. Een circulair
proces waarbij geen broeikasgassen worden
uitgestoten. Team Manager, Geert Vergoossen,
gaat in op de ins en outs.

16.05 Groene waterstof als enabler
Met regelmaat komen grote waterstof
initiatieven aan het licht. Is waterstof cruciaal
voor het slagen van de transitie van fossiele
naar hernieuwbare energiebronnen? En waar
kunnen we waterstof het beste inzetten?

16.20 CEO debat: Vernieuwing van de
industrie
Op welke innovaties zetten de koplopers in en
hoe verwachten zij de technieken op te gaan
schalen?
Tafelgesprek met o.a.:
Theo Henrar, Directievoorzitter Tata Steel
Willemien Terpstra, Vice President Fuels
LyondellBasell
Anton van Beek, President Dow Benelux, UK en
Nordic

€ 649,- voor onderzoek- & adviesbureaus,
tech-bedrijven, financiële sector en
advocatuur
€ 549,- voor procesindustrie, energie- en
afvalverwerkingsbedrijven
€ 399,- voor overheden (gemeenten,
provincies, RVO) en opleidingsinstituten
Dit is inclusief uw lunch, consumpties,
parkeren en documentatie.

Congres op niveau
• Netwerken 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, mobiliteit, bouw en infra.

www.managementproducties.com

Uw congresteam

17.05 Afsluiting en netwerkborrel
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