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De oplossingen bieden economische kansen
12.30 Ontvangst met netwerklunch
13.30 Welkom
Dagvoorzitter Thijs Lindhout,
Oprichter Stichting Nederland CO2
Neutraal, heet u welkom.

13.40 Opening:
Energietransitie en de rol
van CO2 en fossiele
brandstoffen
Er zal voorlopig behoefte zijn aan
fossiele brandstoffen. Wat betekent
dat voor Shell die een rol wil spelen
in de energietransitie? En welke oplossingen
voor CO2 ziet Jos van Winsen, General Manager
Shell Pernis, voor zijn raffinaderij die nog
minstens 50 jaar aardolie zal verwerken?

14.00 Doel:
binnen 15 jaar acht miljoen
ton CO2 hergebruiken
Een uniek project ter wereld:
CO2 Smart Grid. Een slim netwerk
dat bronnen, gebruikers en buffers
van CO2 met elkaar verbind. Kansrijk en
winstgevend? Ja zeker, u hoort Petrus Postma,
Manager CO2 Smart Grid, over de realisatie,
samenwerkingen en de business case.

14.20 De overheid als regisseur?!
Sturing vanuit de overheid is onmisbaar in de
transitie. Ziet de Nederlandse overheid zichzelf als
regisseur? En hoe verhoudt zich dit tot andere
landen in Europa?

15.00 Koffiepauze

“Hergebruik CO2
en opslag bieden
unieke mogelijkheden”

15.45 Carbon, Capture and Storage
Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie
voor CCS. We hebben veel ervaring met aardgasvelden en gastransport. Ook de Europese Unie is
voorstander. Wat kunnen we in de nabije toekomst
verwachten? Wordt CCS snel gerealiseerd in
Nederland?

16.05 Carbon, Capture and Usage
CO2 inzetten als grondstof voor de industrie.
Vanmiddag hoort u een internationaal project.
Wat kunt u van dit partnership leren?

16.30 CO2 vermijden: Waterstof de
brandstof van de toekomst?!
Multinationals, verenigd in de
‘Hydrogen Council’, slaan de handen
in één. Van 2018 tot 2022 is er
€ 9,5 miljard beschikbaar voor de
ontwikkeling en het uitrollen van
waterstoftechnologie. Kunnen we
waterstof de brandstof van de toekomst
noemen? Ad van Wijk, Hoogleraar toekomstige
energiesystemen TU Delft deelt zijn visie op
de toekomst.

16.55 Van ambitie naar realisatie:
Hoe maakt u de stap van idee naar uitvoering?
Welke partnerships zijn er nodig en welke rol
speelt de overheid? Vandaag hoort u een project
dat deze stappen al heeft doorlopen.
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Wie ontmoet u?
Tijdens dit event ontmoet u ruim
100 directeuren en managers uit de
proces- en maakindustrie en uit de
energie-, afval- en de agrarische sector.
Alsmede kennisinstellingen, universiteiten
en beleidsmedewerkers van verschillende
overheden.

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

De kosten

Overheid en start-ups: (tot 10 werknemers en niet ouder dan 5 jaar): € 399,Industrietarief: (zoals de proces- en
maakindustrie, energie-, afvalen agrarische bedrijven): € 499,Zakelijke dienstverlening: (consultants,
financiële sector, advocatuur): € 599,-

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

Organisatie

Tafelgesprek met o.a.:
Nico van Ruiten, Voorzitter LTO Glaskracht
Nederland
Peter Simoës, Strategisch Adviseur
AEB Amsterdam
Joris Wijnhoven, Campagneleider Klimaat en
Energie Greenpeace Nederland

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door Management Producties, een
toonaangevend congresbureau met
inspirerende strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van
havens, logistiek, offshore, maritiem,
energie & industrie.
www.managementproducties.com
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