New eMMergy Congres

Bekijk de webversie

New eMMergy 2018, 17 oktober 2018
Save the date voor New energy
landscape

Het vierde congres van New eMMergy komt eraan en wel op 17
oktober 2018. Dit jaar wordt het congres gehouden in het Atlas
Theater in Emmen.
De titel van het vierde congres is New energy landscape!
Als er een branche is waar alles heel snel verandert is het de olie- en gasbranche.
Energietransitie is langzamerhand één van de belangrijkste onderwerpen in alle lagen van de
samenleving geworden. Politiek, economisch geen onderwerp heeft ook al zoveel impact op het
dagelijks leven van burgers. Toch zal olie altijd blijven. 80% van de olie wordt gebruikt voor
petrochemie. Na alle jaren van krapte ontstaan ook hier weer langzamerhand initiatieven, maar
het wordt nooit meer zo als weleer.
'We moeten van het gas af', en het liefst zo snel mogelijk. Dat snel soms nog sneller is, laat het
historische besluit van het kabinet zien dat zij namen op 29 maart jl. Binnen Uiterlijk oktober
2022 "maar mogelijk al een jaar eerder" moet de gaswinning al onder de 12 miljard kuub zijn
gedaald. In de jaren daarna wordt de gaswinning afgebouwd tot nul "volgens het snelst
mogelijke pad".
Welke andere energiebronnen zetten we in en wat doen we met het huidige leidingnet? Tijdens
New eMMergy nemen topsprekers en ondernemers uit de branche u mee in veranderingen en
economische kansen.

Meer lezen

Nieuws
Nexstep

'Historisch
besluit'

Nexstep is het
gezamenlijke initiatief
van EBN en de
Nederlands olie- en
gasindustrie,
vertegenwoordigd
door NOGEPA. Het is
de ambitie van
Nexstep om de
toepassing van
hergebruik en
samenwerking in
ontmanteling van de
olie- en gas
infrastructuur in
Nederland te
stimuleren.

Op donderdag 29
maart maakte het
kabinet bekend dat het
besluit is genomen om
uiteindelijk geen
Gronings gas meer te
winnen.
Premier Rutte zei dat
de gaswinning terug
moet naar 0 kuub,
omdat de gevolgen
niet meer
aanvaardbaar zijn.

Het geluk
van
Groningen
Het Groningse gas was
lange tijd een zegen voor
ons land. Inmiddels is het
een slepend
hoodpijndossier. Hoe
komen we daar van af?
Brandpunt maakte een
documentaire over een
alternatief voor het gas en
uitgerekend eentje waarbij
Groningen voorop loopt:
Waterstof, een schone
kans voor Groningen.

Lees verder

Lees verder

Bekijk aflevering

Sneakpreview sprekers New eMMergy
Binnenkort publiceren wij het gehele programma van het congres New eMMergy. Hier
introduceren wij alvast een paar sprekers.

Rob de Wijk
Prof. dr. Rob de Wijk is de non-executive
director van het 'Den Haag Centrum voor
Strategische Studies (HCSS)'. Sinds 2000 is
hij tevens hoogleraar Internationale
Betrekkingen en Veiligheid aan de
Universiteit Leiden. Rob de Wijk heeft
verschillende nevenfuncties: voorzitter
Denktank Nationale Veiligheid, voorzitter van
het Holland Space Cluster, lid van de
'Strategic Advisors Group' van 'The Atlantic
Council' in Washington en de 'Senior
Steering Group' van het 'NATO Special
Forces Headquarters' in Mons.
Tevens is hij columnist bij Dagblad Trouw en
Energiepodium.nl, en auteur van talloze
publicaties en boeken.

Jan Rotmans
Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en
internationale autoriteit op het gebied van
transities & duurzaamheid. Oprichter van
ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland Kantelt.
Onderzoekt niet alleen de kanteling van de
samenleving, maar probeert daar ook actief
aan bij te dragen. Beschouwt Rotterdam als
proeftuin voor de kanteling. Professor en
progressor, friskijker en dwarsdenker,
koploper en kantelaar.
Jan Rotmans was spreker van het jaar in
2012 en 2014.

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

Bezoek ook eens onze 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.

