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flexibiliteit, business case & opslag
Dinsdag 5 februari 2019 | Theater de Veste, Delft

13.30 Welkom door
dagvoorzitter
Dagvoorzitter Jörg Gigler, Directeur
TKI Nieuw Gas, heet u welkom op
deze 4e editie van het jaarlijkse
congres Energieopslag & -distributie.

Flexibiliteit
13.40 Opening: Flexibiliteit
sleutel tot succes transitie
in Europa
De flexibiliteitsbehoefte groeit,
deze moet worden ingevuld met
verschillende energievormen. Welke
rol spelen gassen en infrastructuur hierin en
wat is de grootste uitdaging voor de komende
5 jaar? U hoort Han Fennema, CEO Nederlandse
Gasunie.

14.00 Uitdagingen als gevolg van
seizoensinvloeden
De energieleverancier en netbeheerder gaan
samen het gesprek aan. Hoe gaan we om met
de verschillen tussen winter en zomer? Hoe
kunnen we samenwerkingen optimaliseren?
Tafelgesprek met o.a.:
Peter Vermaat, CEO Enexis

Business case en randvoorwaarden
14.35 De effectieve route: Kosten
& Leveringszekerheid
Hoe kunnen we de maatschappelijke kosten laag
houden en levering garanderen? Kortweg: wat is
de meest effectieve route om te bewandelen?
O.l.v. Kees Vendrik, Hoofd Econoom Triodos
Bank, in gesprek met o.a.:
Pallas Agterberg, Directeur Strategie Alliander
Tijmen Keesmaat, Directeur Windpark Krammer
(Coöperatie Deltawind & Zeeuwind)

Wie ontmoet u?

15.00 Pauze

Opslag
15.45 Thermal Energy Storage:
Dé oplossing?!
Hoe kan thermische seizoensopslag
bijdragen aan een lokaal warmtenetwerk? EcoVat ontwikkelde een
opslagvat waarin een grote hoeveelheid
warmte ondergronds wordt opgeslagen.
Dit met een rendement van 95% warmte voor
meer dan 6 maanden. Managing Director
EcoVat, Aris de Groot, vertelt u er meer over.

16.05 Op weg met waterstof
16.25 Smart Charging:
Kans of Probleem?
Engie heeft de eerste echte ‘Smart
Grid Charger’ in handen en werkt
aan de ontwikkeling van energieneutrale kantoorgebouwen.
Dit project gaat verder dan het ‘slim laden’ zoals
we nu kennen. Opslag, flexibiliteit en security of
supply bieden uitdagingen en kansen.
Hoe kunnen deze ontwikkelingen opgeschaald
worden?
Hans Boot, COO Engie, vertelt u meer.

16.45 Overhandiging Nationaal
Actieplan Energieopslag – update 2019
In 2016 presenteerde Energy Storage NL het
Nationaal Actieplan Energieopslag. Hoe kijken
we terug op de afgelopen 3 jaar? Blijft het
toekomstperspectief ongewijzigd of moeten we
bijschaven? U hoort een update van het plan en
bent bij de de officiële overhandiging aan het
Ministerie.

17.00 Netwerkborrel

Op dit congres ontmoet u 150 directeuren
en managers uit de procesindustrie,
van energieleveranciers, netbeheerders,
recyclers en producenten, alsmede
overheden, kennisinstellingen en
tech-bedrijven.

Partner worden?
Verbind uw organisatie en bereik de
eindbeslissers uit de industrie. Er zijn
enkele exclusieve partnerships beschikbaar.
De selectieprocedure loopt t/m december
2018. Neem contact op met Kim Bergwerff:
kb@managementproducties.com

De kosten
€ 399,- voor overheden (gemeenten,
provincies, RVO) en opleidingsinstituten
€ 549,- voor procesindustrie, energieleveranciers, netbeheerders, afvalverwerkingsbedrijven en producenten
€ 649,- voor onderzoek- & adviesbureaus,
tech-bedrijven, financiële sector en
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, mobiliteit, bouw en infra.

www.managementproducties.com
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“Inhoudelijk sterk, interessante
discussie, relevante items”
Deelnemers 2018
Ellis
Nieuwlaat
Programma

Mauri
da Cruz
Organisatie

Kim
Bergwerff
Exposure

C595-EODvj19

12.30 Ontvangst en netwerklunch

nu online:
3Reserveer
www.energieopslagcongres.com

Energie
opslag&
distributie2019

