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A New Energy Landscape
De provincie en gemeente Groningen sluiten zich als eerste
overheden aan bij de waterstofcoalitie, een initiatief van
Greenpeace Nederland en verschillende andere partijen,
zoals netbeheerders, bedrijven en wetenschappers. Daarmee
steunen de provincie en gemeente de visie van de coalitie: dat
een combinatie van groene waterstof en 'wind op zee'
essentieel is voor de overgang naar het gebruik van
duurzame energie en het terugdringen van CO2.
Waterstofcoalitie
De waterstofcoalitie pleit voor een prominente plek van waterstof in het Klimaat &
Energieakkoord. In juni werd een manifest met een oproep hiertoe aangeboden aan minister
Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.
Keynotes over waterstof op New eMMergy
Tijdens het New eMMergy congres spreken Gerard van Pijkeren (Gasunie) Ruud Paap (Groen
Gas) en René Jansen over de ontwikkelingen op dit gebied en de economische kansen van de
energietransitie voor bedrijven.
Meer informatie over alle onderwerpen van het New eMMergy Congres vind u in de
digitale uitnodiging.
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Nieuws
Duurzame
koplopers

Een consortium van
bedrijven dat streeft naar
meer gebruik van
duurzame grondstoffen
heeft vandaag de
eindrapportage
‘Business met biomassa
en biobased gas’
overhandigd aan Ed
Nijpels, voorzitter van
het Klimaatberaad van
het toekomstige
Klimaatakkoord.
Duurzame koplopers
DSM, AkzoNobel
Specialty Chemicals,
FrieslandCampina,
Suikerunie, Gasunie,
Havenbedrijf Rotterdam,
Groen Gas Nederland,
ECN, Energy Academy
Europe hebben onder
leiding van CE Delft
samen met de
Rijksoverheid gekeken
naar een slimmere inzet
van biomassa.

Ecolution
boegbeeld
campagne
waterstof

De Ecolution, de
zeilboot van de in 2014
overleden astronaut
Wubbo Ockels, wordt
het boegbeeld van de
noordelijke campagne
die waterstof als
nieuwe energiebron
gaat promoten.Top
Dutch wil de waterstofambities van Nederland
koppelen aan de
Spelen in Japan. Er zijn
plannen om de
Ecolution tijdens de
spelen in Tokio voor de
kade van het Holland
Heineken House aan te
meren.Het schip wordt
volledig zelfvoorzienend. Aan boord komen
zonnepanelen, een
waterstoftank en
brandstofcellen.
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Doemdenken
voor de
oliesector
voorbij?

De tijd van doemdenken over de
oliesector lijkt definitief
voorbij. Volgens data
van de IEA
(International Energy
Agency) consumeerde
de wereld eind 2017
meer dan 98 miljoen
vaten olie per dag. De
dagelijkse olieproductie
bedroeg in 2017
ongeveer 96,7 miljoen
vaten. De totale
olieproductie bleef dus
achter bij de olieconsumptie, waardoor
er werd ingeteerd op de
olievoorraden. Dit is
een trendbreuk met
voorgaande jaren.
De groeiende economie
zal de vraag verder
laten stijgen, verwacht
het IEA.
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“Van het gas af is een slechte uitspraak. Het is: van het fossiele gas af.”
Albert van der Molen van netbeheerder Stedin

Sprekers New eMMergy
In elke nieuwsbrief stellen wij een paar keynotesprekers aan u voor. Informatie over alle
sprekers leest u HIER

Stefan Holthausen
Stefan Holthausen, ondernemer pur-sang, is
eindeloos gedreven om deze planeet veilig
en leefbaar te houden. Met zijn kennis zet hij
zich in op de thema’s energie, veiligheid en
duurzaamheid en hij creëert duurzame
innovaties ter verbetering van de
energieconsumptie en de regionale
economie. Holthausen Groep heeft niet voor
niets de missie ‘zero emission’.

Diana Matroos
Op veler verzoek is Diana Matroos opnieuw
de dagvoorzitter van het congres.Diana is
een bekend gezicht van inhoudelijke
nieuwsprogramma's. Vanaf september is zij
een van de vaste presentatoren van
Buitenhof.Tevens presenteert zij elke
dinsdag bij BNR Nieuwsradio het
programma Beeldbepalers. Zij presenteerde
bij BNR eveneens hét zakenprogramma
‘BNR Zakendoen met...’ Daarnaast stond zij
voor de camera's van RTL Z en RTL Nieuws.

Bezoek de nieuwe 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 els@congresbureaudrenthe.nl toe aan uw adresboek.

