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New energy landscape
Het congresprogramma van New eMMergy is in grote lijnen
bekend. Een geweldig parrallel programma in de ochtend met
bijdragen van Gasunie, New Energy Coalition, De
Hotlhausengroep en WellDecommissioned.
In de middag keynotes van Jan Rotmans, Jacqueline Vaessen, René Jansen, EBN en Rob de
Wijk met deskundige begeleiding van Diane Matroos.
Energietransitie is langzamerhand één van de belangrijkste onderwerpen in alle lagen van de
samenleving geworden. Politiek, economisch en maatschappelijk.
Wat betekent die energietransitie voor de sector? Tijdens het New eMMergy congres worden
alle invalshoeken belicht met onderwerpen zoals:
Kunnen we de huidige gasinfrastructuur gebruiken voor nieuwe energiedragers?
En hoe doen we dit dan in de transitieperiode van huidige naar nieuwe energiedrager?
Welke rol vervullen hernieuwbare gassen in de energietransitie?
Welke technologieroutes zijn er van waaruit hernieuwbare gassen kunnen worden
geproduceerd?
Is 're-use & decommissioning a commodity’ een bittere noodzaak, niet alleen om de
energietransitie te bespoedigen, maar ook om de schaarse kennis en productiemiddelen uit
de olie en gas industrie te behouden en te benutten?
En over GZI Next,de nieuwe energie horizon voor Emmen.
Binnenkort staat het hele programma op de site van New eMMergy. Wilt u zich nu alvast
aanmelden voor dit congres? Klik dan op de button hieronder.

Aanmelden voor congres

Nieuws
Routekaart
waterstof

Het ministerie van EZK
heeft aan TKI Gas
gevraagd om de regie te
voeren bij de
totstandkoming van een
routekaart voor
waterstof op basis van
een inventarisatie van
initiatieven, plannen en
toepassingen die als
groeikernen voor
waterstof in Nederland
zouden kunnen dienen.
Opgenomen zijn
initiatieven die
momenteel in uitvoering
zijn, projecten die recent
zijn afgerond en waarop
een vervolg overwogen
wordt, en initiatieven in
idee- of planfase.

Hergebruik
Gaszuiveringsinstallatie
Emmen
De energietransitie vraagt
om samen-werking.
Gemeente Emmen, de
NAM, EMMTEC services,
Energy Valley, de NOM en
Gasunie onderzoeken
daarom met elkaar de
mogelijkheden rondom
hergebruik van de
Gaszuiveringsinstallatie
(GZI) in de gemeente
Emmen.

Lees verder

Aardgas
infrastructuur
De energietransitie en
de afnemende rol van
aardgas in de
toekomstige
energiemix maken dat
deze infrastrucuur
deels overbodig wordt.
Echter de
energiedragers van de
toekomst hebben ook
infrastructuur
nodig.Wat is er voor
nodig om de
bestaande
infrastructuur ook voor
de nieuwe
energiedragers te
kunnen gebruiken....?

Lees verder

Lees verder

Sneakpreview sprekers New eMMergy
Binnenkort publiceren wij het gehele programma van het congres New eMMergy. Met plezieer
stellen wij hieronder alvast een tweetal sprekers voor.

Ruud Paap, MBa
Ruud Paap is senior projectmanager bij New
Energy Coalition,
ketenontwikkelaar bij Groen Gas Nederland
en hoofdlijnmanager groen gas bij TKI
Nieuw Gas.
Hij studeerde aan de Universiteit Twente en
het van H.C. van Hall Instituut.

Marc Nijmeijer, MSc
Marc Nijmeijer is oprichter en managing
director van WellDecommissioned. Hij heeft
gewerkt als directeur en manager in E&P
voor Shell in Europa en Zuidoost Azië.,
zowel in de operatie als op het hoofdkantoor.
Op het gebied van re-use &
decommissioning leidt hij diverse
multidisciplinaire studies, financiële reviews
en business ontwikkeling. Marc onderscheidt
zich op het gebied van prestatie verbetering,
financiële business impact en strategie. Hij
heeft een Masters in Industrial Engineering
& Management en een Executive Masters in
Finance & Control.

Bezoek de vernieuwde website van New eMMergy. Hier vindt u alle informatie omtrent het
vierde New eMMergy congres.

Naar de website

Volg ons ook op Twitter,
LinkedIn en Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u e.lammers@congresbureaudrenthe.nl toe aan uw adresboek.

