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SPREKERS EN ONDERWERPEN NEW EMMERGY BEKEND
Het besluit om 'de gaskraan in Groningen dicht te draaien' is
genomen door het kabinet. "Volgens het snelst mogelijke pad".
Kunnen we de huidige infrastructuur hergebruiken voor een andere
energiebron? Energiedragers van de toekomst hebben ook
infrastructuur nodig, bijvoorbeeld waterstof? Welke kansen levert dat voor de sector?
In het ochtenddeel van New eMMergy kunt u één van de twee mini-symposia hierover volgen:
1. Hergebruik Infrastructuur gas, consequenties voor de markt?
Met Gerard van Pijkeren, manager New Energy van de Gasunie en Stefan Holthausen van de
Holthausengroep.
2. Hernieuwbaar gas- energiedrager van de toekomst?
Met Ruud Paap (New Energy Coalition) en Marc Nijmeijer van WellDecommissioned.
Elk minisymposium bestaat uit twee onderdelen: een overview van de stand van zaken rond het
onderwerp en een bijdrage hoe we economische kansen verzilveren.
Over urgentie, innovaties en kansen
In het middagdeel van het congres ligt de focus op urgentie, energietransitie, reuse and
decommissioning. Innovaties en transformaties van bestaande technieken en energietransitie in
mondiaal perspectief. Met bijdragen van:
Jan Rotmans
Jacqueline Vaessen, Nexstep
Barthold Schroot (EBN) en René Janssen (Shell/Nam)
Rob de Wijk
Dit alles onder deskundige leiding van Diana Matroos (BNR).
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Decennia lang was de
gaszuiveringsinstallatie
(GZI) in Emmen van
belang voor de
energievoorziening van
Nederland. Begin 2018
werd de gasinname in
Emmen stopgezet.
Gemeente Emmen,
EMMTEC services,
New Energy Coalition,
de NOM, Gasunie en
de NAM onderzoeken
daarom met elkaar de
mogelijkheden rondom
hergebruik van de
Gaszuiveringsinstallatie
(GZI) in de gemeente
Emmen. Het GZI
terrein krijgt een
nieuwe, duurzame
bestemming.

Groen Gas

Welke rol vervullen
hernieuwbare gassen
in de energietransitie? Welke
technologieroutes zijn
er van waaruit
hernieuwbare gassen
kunnen worden
geproduceerd? Ook
het milieu, de
economische
perspectieven, de
verschillende
toepassingsgebieden
en de relatie met
andere duurzame
energiebronnen zoals
wind en zon
bespreekt Ruud Paap
in zijn bijdrage in het
ochtendprogramma:
'Hernieuwbaar gasenergiedrager van
de toekomst'.

WellDecommissioned

De missie van
WellDecommissioned ‘make
re-use & decommissioning a
commodity’ is 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.
Marc Nijmeijer van
WellDecommissioned vertelt
17 oktober waarom. In een
tijd van digitalisering,
disruptive innovation en
nieuwe energie, vraagt dit
om een vernieuwende
aanpak en
cultuurverandering, waarbij
bestaande kennis en
middelen nog steeds van
groot belang zijn.
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Sprekers New eMMergy
In elke nieuwsbrief stellen wij een paar keynotesprekers aan u voor. Informatie over alle
sprekers leest u HIER

Jacqueline Vaessen
Jacqueline Vaessen is general manager bij
Nexstep. Na haar studie Chemisch
technologie startte zij haar loopbaan in 1989
bij Shell Nederland Chemie. In 1996 maakte
zij de overstap naar de wereld van innovatie
bij Syntens. Zij was werkzaam als
innovatieadviseur en directeur en vanaf
2002 was zij regiodirecteur van de regio
Midden (Utrecht en Flevoland). In 2004
begon zij haar eigen bedrijf voor duurzame
energie vraagstukken.

Gerard van Pijkeren
Gerard van Pijkeren heeft Chemical
Engineering aan de Rijks Universiteit
Groningen gestudeerd. Na zijn studie is hij
bij Gasunie gekomen en werkzaam geweest
bij verschillende afdelingen; research,
financiën, commerce en business
development. Hij was van 2010 t/m 2016
directeur van Vertogas en van 2013 t/m
2017 directeur van BBL Company. Vanaf
2017 is Gerard directeur van New Energy en
Gasunie Hydrogen Services.

AVG en uw gegevens bij New eMMergy
Als u deze nieuwsbrief krijgt, of u heeft zich aangemeld voor het New eMMergycongres, dan
hebben wij gegevens van u. Wat doen wij hiermee en vooral ook wat doen wij niet! Lees
verder...

Privacy van uw gegevens

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.

