Actualiteitencongres

Slimme Energie Transitie
Wat betekent de duurzaamheidsagenda voor
het Nederlandse energie & industrie landschap?
Highlights
oo In discussie: diverse panels, o.a. in gesprek met de Topsector Energie, Enexis
en Alliander
oo Inzicht in het klimaat -en energiebeleid en de Nederlandse energie agenda
oo Beleidsmatige updates: wet en regelgeving, uitvoering en de verscherping
van het CO2 beleid en verdiepende keuzesessies
oo Realisatie van CCS (Carbon Capture and Storage) in de praktijk

In samenwerking met



Data

17 & 18 april 2018
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Locatie

Postillion Hotel, Bunnik



Website

www.iir.nl/slimme-energie

16-2-2018 10:12:38

Slimme Energie Transitie 2018

In 2020 moet Nederland één van de duurzaamste landen van Europa zijn met
14% hernieuwbare energie. Vanuit de overheid bestaat daarom al enkele jaren het
beleidsplan om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energiebronnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het Klimaatakkoord is de doelstelling
dat in 2050 de emissie van broeikasgassen 80 tot 95% verlaagd is ten opzichte
van 2015.
Met het regeerakkoord anno 2017 is de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie
te realiseren. Om dit doel te kunnen behalen worden er diverse maatregelen genomen.
De industrie -en energie sector spelen hierin een grote rol: wat zijn de verplichtingen,
beperkingen en uitdagingen waar u mee te maken krijgt in uw dagelijkse
werkzaamheden? Hoe kunt en moet u uw processen aanpassen in het kader van de
energietransitie?
Bottom line: Welke stappen moet u zetten om compliant te zijn met de idealen en
verplichtingen van de energietransitie?
Om u over deze zaken te informeren organiseren wij op 17 & 18 april de 2-daagse
conferentie Slimme Energie Transitie 2018. Wees dus ook slim en zorg dat u op de
hoogte bent!
Met dit congres krijgt u concrete handvatten en tips van expert en voorlopers
waarmee u verdere stappen zet om compliant te zijn met de idealen en verplichtingen
van de energietransitie.

Voor wie bestemd?
U heeft een beleidsmatige rol of bent werkzaam in de industrie/energiesector. U bent in uw rol (nauw)
betrokken bij of heeft direct te maken met de gevolgen van de energie transitie.
O.a maar niet beperkt tot:
- Netwerkbeheerders
- Energieleveranciers
- Strategie & Innovatie 		
Managers
- (Programma)managers
Energietransitie
- (Smart energy) Projectleiders
- Beleidsmakers
- Innovatie Specialisten &
Managers
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- Project Development Managers
- Overheid
- Director Business Development
- Director Energie
- Engineers
- Beleidsadviseur Energie
- Managers Speciale (Energie)
Projecten
- Adviseurs Strategie en Regelgeving
- Proces Specialisten

- (Commercieel) Directeurs/CEO’s
- Informatie analisten
- Business unit managers
- (Bedrijfs)juristen
- Managers Service Improvement
- Manager Technologie
- Manager Informatiesystemen
- Programma Managers
- Projectleider Smart Grids
- Business Developers, Innovators
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Samen op weg naar een duurzame energie-infrastructuur

Sprekers

Dilan Yesilgoz-Zegerius Ad van Wijk
Tweede Kamerlid
TU Delft
VVD

Willem-Jan Plug
TAQA Energy

Jack Doomernik
Stork

Inez Postema
Deltalinqs

Joris Beukeboom
Sundata

Jeffrey Haspels
NUON

Bert de Jonge
Enexis

Ton van Dril
ECN

Han Weber
Provincie ZH, D66

Marc Allessie
Gertjan Lankhorst
Nederlandse
VEMW
Emissieautoriteit (o.v.b)

Dirk Jan van Swaay Martijn Bongearts
Alliander
ING Bank

Bert den Ouden
FAN

Reinier Gerrits
VNCI

Tjeerd Jongsma
ISPT

Joost Hoebink
Dagvoorzitter

Peter Alderliesten
TKI

Jesper Rijpma
Dagvoorzitter

Adriaan van der Welle Louis Dietvorst Hans Peter Oskam Jan Peter Doomernik
ECN
Enexis
Netbeheer Nederland
Enexis

Maarten de Vlugt
Sundata
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Marian Poolen
RVO

Ron Wit
Eneco

Simon Bushell Paul Geurts van Kessel Jan van der Stel
Sympower
GreenHome
Tata Steel
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Programma dag 1 - 17 april 2018

09.00		

Opening door uw dagvoorzitter Joost Hoebink
Klimaat -en Energie Beleid

09.15 		

Introductie - koffiedik kijken, wat brengt de toekomst?

09.30		

Wetgeving moet ‘transitieproof’ zijn; wat houdt dit in?
»» Welke aanpassingen in regels zijn reeds aangekondigd en/of zijn nodig?
»» Wat staat er straks in de Klimaatwet?
»» W
 elke oplossingen zijn er in wet-en regelgeving terug te vinden voor de
huidige spelers in de markt? En wordt er meer ruimte voor nieuwe spelers
op de energiemarkt gecreëerd?
»» M
 eer ruimte voor innovatie en digitale technologieën: hoe wordt hier
voldoende draagvlak voor gecreëerd?

		
Hoor de recente updates en ontwikkelingen vanuit de tweede kamer!
		
Exclusieve vertoning van het interview met Dilan Yesilgoz- Zegerius, VVD,
		
Tweede Kamerlid Energiebeleid, Klimaat, Staatstoezicht op de Mijnen, Nederlands
		Emissieautoriteit

10.00

 D iscussiepanel: Noodzaak & haalbaarheid van het Nationaal Klimaat- en
Energieakkoord

»» V
 erdrag van Parijs en het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord;
overeenkomsten en verschillen
»» H
 ighlights klimaatakkoord nader beschouwd (o.a. CCS, sluiting kolencentrales,
elektrische auto’s e.d.)
»» H
 oe verhouden andere energieakkoorden als het SER Energieakkoord/
Green Deal Energy Package en de Europese regels zicht tot het nieuwe
Nationaal Klimaatakkoord?
»» W
 at zijn de belangrijkste focuspunten op korte termijn. Eerste concrete stappen
naar een CO2 neutrale samenleving in 2050
		
Peter Alderliesten, Directeur, TKI Energie & Industrie (Topsector Energie)
		
Reinier Gerrits, Hoofd Energie en Klimaat, Vereniging van de Nederlandse
		
Chemische Industrie (VNCI)

10.30



Pauze
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Informatiedag in het kader van de energietransitie

Uitvoering: geef handen en voeten aan de Nederlandse energie agenda
11.00		

Een optimaal elektriciteitsnet is de randvoorwaarde voor een succesvolle transitie
»» Hoe zorgen we dat de infrastructuur de transitie kan faciliteren en versnellen?
»» B
 elang van juiste investeringsbeslissingen; het net gaat voor minimaal 40 jaar
de grond in.
»» Wat is juist? Waar moet het net allemaal op voorbereid zijn?
»» In hoeverre kunnen wij onze huidige netten maximaal benutten (o.a. de rol
van flexibiliteit uit b.v. vraagresponse)?
»» O
 p welk vlakken kunnen wij samenwerking verbeteren om het elektriciteitsnet
te optimaliseren?

		
Adriaan van der Welle, Adviseur Energiemarkten en netten, ECN Energy Transition Studies

11.30		

Oplossen van het congestiemanagement probleem op het net
»» W
 elke aanpak is juist? Centraal, decentraal of gedistribueerd c.q. gemeentelijk,
regionaal, provinciaal, landelijk of Europees?
»» M
 oet het ontwikkeld worden in rollen, taken, processen en verantwoordelijkheden of juist zo autonoom mogelijk in (geautomatiseerde) technologie?
»» H
 oe kunnen we energie efficiënt opslaan of converteren naar een andere bron
en overvloed mitigeren?
»» W
 elke lokale vraagstukken en oplossingen bestaan er en hoe kunnen we dit
aan elkaar verbinden op nationaal en Europees niveau?

		
Bert den Ouden, General Director, Flexiblepower Alliance Network (FAN)

12.00		

Electrificatie van de energie intensieve industrie in Nederland
»» Wat houdt dit in?
»» W
 at betekent dit concreet aan maatregelen op het gebied van systeem- en
procesinnovaties/opschaling en toepassing voor de Nederlandse industrie?

		
Tjeerd Jongsma, Directeur, Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

12.30



Lunchpauze
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Programma dag 1 - 17 april 2018

CO2 emissie reductie
13.30		

Duurzame doelstellingen van de bancaire sector
»» Besluitvorming rondom investeringen in het kader van 				
duurzaamheidsdoelstellingen
»» Initiatieven zoals klimaatneutrale warmtenetten, energieopslag en transport
»» Rol van de bancaire sector bij duurzame besluitvorming en samenwerking met
de overheid & industrie
»» Wat kunnen we leren van succesvoorbeelden en waar liggen de uitdagingen 		
voor de komende 5 jaar?
Dirk Jan van Swaay, Directeur Energietransitie en Publiek Private Samenwerking, ING Bank

14.00

 D iscussiepanel: Verscherping van het CO2 beleid en afvang van CO2 uitstoot
»» P
 raktische haalbaarheid van de doelstelling in het regeerakkoord om 56Mton
CO2 in 2030 gereduceerd te hebben
»» Duurdere emissierechten; wordt CCS commercieel aantrekkelijk?
»» Wat kan Europa bijdragen aan CCS en welke innovatieve maatregelen zijn er al?
»» D
 e kansen van verregaande CO2 reductie; CO2 als commodity? Hergebruik van
CO2 als grondstof?
»» C
 O2 afvangen: is dit daadwerkelijk een oplossing of moeten wij CO2 helemaal
gaan vermijden? In hoeverre is volledig hernieuwbare productie reëel en zelfs
een optie?

		
Inez Postema, Projectleider CO2 als grondstof - Deltalinqs
		
Willem-Jan Plug, Subsurface Manager, TAQA Energy BV
		
Marc Allessie, Directeur, Nederlandse Emissieautoriteit (o.v.b.)
Duurzame energiebronnen
14.45		

Groene Waterstof: hét alternatief voor Gronings gas
»» Waarom waterstof een belangrijke rol gaat spelen in een volledig duurzaam 		
energiesysteem
»» Hoe produceren, transporteren en slaan we waterstof op?
»» Voor welke toepassingen gebruiken we waterstof?

		
Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems, TU Delft
15.15



Pauze
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Informatiedag in het kader van de energietransitie

15.45		

Wat kunnen zon en wind bijdragen en wat is de impact op de energierekening?
»» Wat is de (potentiële) bijdrage van wind -en zonne-energie in Nederland?
»» Actuele beleidsdiscussie in de onderhandelingen van het klimaatakkoord
over zon en wind: Hoe kosteneffectief is dit in vergelijking met andere opties?
»» Ketenaanpak van wind op zee bij verduurzaming van de industrie
»» Wat zijn op de lange termijn de voordelen voor de energierekening van
		 consumenten en bedrijven?
Ron Wit, Directeur Public Affairs, Eneco
Samenwerking & Economie

16.15		

Economische gevolgen en maatregelen voor de energie & industrie sector
»» Vooruitblik economisch plaatje verschillende stakeholders in 2030
»» Zijn er winnaars en verliezers aan te wijzen?
»» Welke economische kansen ontstaan er?
»» Hoe zorgen we voor een marktconditie in Nederland die leidt tot de vereiste
		investeringen?
Ton van Dril, Senior Researcher ECN Policy Studies, ECN

16.45

 Lagerhuisdebat: Noodzakelijke samenwerking & investeringen
»» W
 elke nieuwe en bestaande allianties van consumenten, leveranciers, bouwers,
installateurs, overheden, netbeheerders, industriële partijen zijn nodig om de
energietransitie te laten slagen?
»» W
 aar ligt de regie? (markt in Europa, regio’s met eigen capaciteitsmarkten of
lokaal?)
»» Wat zijn de ontwikkelen n.a.v. de energie transitie en welke rol spelen de
		 netbeheerders hierbij?
»» Hoe wijzigen rollen en reeds gevestigde “rangorde” in de markt?
»» S
 amenwerking; moeten commerciële belangen opzij gezet worden? In hoeverre
moeten partijen zich conformeren aan overstijgende belangen?
»» Welke investeringen worden van welke partijen verwacht?

		
Bert de Jonge, Jurist, Enexis
		
Bert den Ouden, General Director, Flexiblepower Alliance Network (FAN)
		
Han Weber, Gedeputeerde Energie, Provincie Zuid-Holland, voorzitter D66 Zuid-Holland
		
Marian Poolen, Teammanager Energie Innovatie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
		
Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems, TU Delft
17.30

Netwerkborrel
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Programma dag 2 - 18 april 2018
Parallel programma
Energie
09.00		

Opening door de dagvoorzitters Joost Hoebink en Jesper Rijpma

09.15		Overzicht en stand van zaken van (vormen van) energieopslag
»» Mogelijkheden opslag elektriciteit
09.45		
		

Inzet van CO2-neutrale waterstof en ammoniak in flexibele gascentrales; de 			
Nuon Magnum case
»» Welke bijdrage kunnen flexibele gascentrales leveren in het toekomstige
		elektriciteitssysteem?
»» Welke rol kan waterstof spelen in het toekomstige energiesysteem?
Jeffrey Haspels, Project Manager, NUON

10.15		Problemen en oplossingen op het gebied van Systeemintegratie
»» Tarifering; hoe vindt bekostiging en daarmee ook besparing plaats?
»» Kostenidentificatie en afwegingskader
Bert de Jonge, Jurist, Enexis
10.45 

Pauze

11.15		

Smart Design: minder net voor meer duurzaamheid
»» Hoe zorgen wij voor kostenbesparing en duurzaamheid in het kader van de 			
energietransitie?
»» Hoe moet dit systeem daadwerkelijk ingericht gaan worden?
Martijn Bongaerts, Innovatiemanager Energie Transitie, Alliander

11.45		

Hoe gaan we de overschotten van duurzame elektriciteit nuttig inzetten voor de industrie?
»» Welke beleidsdilemma’s bestaan er en welke mogelijkheden zijn er?
»» Wat is de impact op de netten en de kosten voor de eindgebruikers?
»» Wie is er verantwoordelijk voor de kosten om de duurzaamheid mogelijk te maken, 		
hoe worden de kosten verdeeld en hoe gaan wij hier beleidsmatig mee om?
Hans Peter Oskam, Manager Regulering en Markt Facilitering, Netbeheer Nederland

12.15		

Hoe organiseer je geautomatiseerd vertrouwen in de energietransitie?
»» Wat kan blockchain betekenen in het kader van de energietransitie?
»» Hoe kunnen de vrije markt en de monopolisten elkaar weer terug vinden?
»» Hoe kunnen we een fragmenterende gesplitste sector verbinden door middel van
		
Blockchain?
»» Hoe maken we de sociale kant van toegang tot energie inzichtelijk met blockchain?
Louis Dietvorst, Enterprise Architect, Enexis
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Verdiepingsdag – Hoe ver zijn we al in de praktijk
op weg naar de energietransitie?

Parallel programma
Industrie
09.00		

Opening door de dagvoorzitters Joost Hoebink en Jesper Rijpma

09.15		

De ins & outs van energie management
»» Overheidsbeleid en resultaten tot nu toe (Regeerakkoord Rutte III, Energieakkoord,
		 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) en MEE voor ETS-ondernemingen)
»» Integraal energiemanagement voor bedrijven
»» De waarde van energie audits
»» De routekaart naar een betere energie efficiëntie

		
		

Jack Doomernik, Principal Consultant, Stork Asset Management Solutions, Lector Smart Energy,
Avans Hogeschool

09.45		

Praktijkcasus: CO2 reductie kansen en mogelijkheden in de staalproductie processen bij 		
Tata Steel
»» Reductie van de CO2 footprint
»» Strategische ingezet op CO2- & energiebesparing en het belang van het ‘lange termijn
denken’ als het gaat om duurzaamheid
»» Omschakeling naar duurzaamheid en reductie van energieverbruik

		

Jan van der Stel, Knowledge Group Manager Ironmaking, Tata Steel Technology B.V.

10.15		Nieuwe ‘transitieproof’ processen in de industrie: Energie besparing door gebruik
van elektrische hoge temperatuur warmtepompen.
		
Bijdrage TKI
10.45 

Pauze

11.15		

Hoe de industrie daadwerkelijk efficiëntievoordelen kan behalen in het kader van

		verduurzaming
		

Gertjan Lankhorst, Voorzitter, VEMW

11.45		

Benutting van flexibiliteit

12.15		

Carbon Capture and Storage (CCS) voor de industrie; realisatie in de praktijk
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Programma dag 2 - 18 april 2018

12.45 

Lunch

Innovatie & Pilotsessies:

Maak uw keuze uit één sessie per ronde

Ronde 1
14.00		
Opbouw en slim gebruik van data voor een succesvolle transitie
»» Trend naar een aardgasloze samenleving
»» Slimme vertaling en inzet van data
»» Persoonlijk stappenplan voor een aardgasloze woning
		
Paul Geurts van Kessel, Founder, GreenHome
		

Hoe flexibele vraag het elektriciteitsnet van de toekomst stabiliseert
»» De uitdagingen van flexibiliteit in Nederland
»» Toegevoegde waarde van het poolen van apparaten
»» Mogelijkheden vraagsturing: vandaag de dag!

		
Simon Bushell, Founder & CEO Sympower

Ronde 2
14.30		
Programma wordt nader bekend gemaakt

		
Ronde 3
15.00		
Geavanceerde monitoring van residentiële pv-capaciteit
»» Standaardisatie van opbrengstgegevens zonnestroomsystemen
»» Analyse van opbrengstdata voor preventief onderhoud
»» Toepassingen en privacy m.b.t. opbrengstdata
Joris Beukeboom, Co-Founder, Sundata
Maarten de Vlugt, Co-Founder, Sundata
15.30



Pauze
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Verdiepingsdag – Hoe ver zijn we al in de praktijk
op weg naar de energietransitie?

Ronde 4
16.00		
Disruptieve ecosystemen ten bate van de maatschappij in de wereld van morgen:
Wat kan er gebeuren als blockchain, ai en autonome assets met elkaar interacteren?
»» Resultaten n.a.v. onderzoek tijdens de grootste hackaton ter wereld en projecten
uit de praktijk
»» Hoe kan technologie onze wereld op zijn kop zetten? Wat betekent dit voor een
transitie naar duurzaamheid?
»» Welke onvoorziene ruimtes ontstaan als machines met machines interacteren?
»» Hoe stabiel en duurzaam zouden deze oplossingen zijn?
		 Jan-Peter Doomernik, Senior Business Developer, Enexis
16.15		

Afsluiting

Uw bedrijf profileren op het event?
Heeft u interesse een sessie te begeleiden, met uw stand op de beursvloer aanwezig te zijn
en/ of een demonstratie te laten zien? Neem contact op met Branding & Partnership Manager
Sanne Jansen om dit te bespreken. Tel: 020 – 580 54 42 | Email: s.jansen@iir.nl

www.iir.nl/slimme-energie
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Actualiteitencongres
Slimme Energie Transitie
Wat betekent de duurzaamheids- agenda voor
het Nederlandse energie & industrie landschap?
Over IIR

Algemene informatie
Ticketprijs

		
Collega actie

Regulier

Informatiedag 17 april
Combiticket 17 april & 18 april

€ 899,€ 1499,-

(2e ticket 50% korting)

€ 1348,€ 2248,-

Dit bedrag is per persoon, inclusief lunches, koffie/thee, borrel en exclusief BTW.
Collega actie: u mag één collega meenemen voor 50% korting. Deze actie is niet
geldig in combinatie met andere acties.

IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al ruim
25 jaar de meest actuele vakinhoudelijke kennis voor
professionals. Onze programma’s komen onafhankelijk en door eigen marktonderzoek tot stand – los
van commerciële belangengroepen. Wat ze gemeen
hebben: inhoudelijke diepgang, praktijkgerichte
oplossingen en interactiviteit. Dé basis voor nieuwe
oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen in uw
organisatie. Bekijk het volledige aanbod op www.iir.nl

Locatie
Postillion Hotel Bunnik

Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

Inschrijven


Website
www.iir.nl/slimme-energie



E-mail
aanmelding@iir.nl



Telefoon
020 - 580 54 00

Contact
Aanmelden of vragen? Neem dan contact
op met Jasper Bierhof via 020 – 5805 465
of per e-mail via j.bierhof@iir.nl.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer
64458482. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze
website www.iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op verzoek
kosteloos toegezonden.



Data

17 & 18 april 2018
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Locatie

Spreker of partner worden? Neem dan contact
op met Sanne Jansen via 020 –5805 442 of
per e-mail via s.jansen@iir.nl.

CEDEO-gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human
resources dienstverleners meet en waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO een
marktonderzoek uitgevoerd onder de klanten van IIR. Ruim 90% van de
respondenten van het onderzoek is tevreden of zeer tevreden over de
trainingen van IIR.

Postillion Hotel, Bunnik



Website

www.iir.nl/slimme-energie
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