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Hét platform voor alle stakeholders in de windsector

Key topics :
 Windenergie in het Klimaatakkoord
 Inpassing van windenergie in de omgeving
 De burger als bondgenoot in plaats van tegenstander
 De economische impact van Wind op Zee
 De opschaling van offshore wind en integratie in het energiesysteem

Met bijdragen van o.a. :

Arno Bonte

Wethouder
Gemeente Rotterdam

Allard Castelein
CEO
Port of Rotterdam

Kees-Jan Rameau

Chief Strategic Growth Officer,
Eneco Groep

Meindert Smallenbroek

Directeur Energie & Omgeving
Ministerie van EZK

Johan van der Schoot
Wethouder,
Gemeente Oss

Official hosts

www.euroforum.nl/windenergie

wind
energie
nationaal

Wind op Land én Zee

event

09.00 Ontvangst en registratie
09.30 Opening door uw dagvoorzitters

Donatello Piras en Kim Coppes
Professionele Dagvoorzitters en Presentators
De dagvoorzitters zullen gedurende de dag u
als publiek actief bij het programma betrekken.
Wordt co-creator van het programma en stel uw
vragen of geef uw mening via uw smartphone of
tablet. Zo krijgen interessante vragen en
feedback direct een podium.

09.40 KEYNOTE SPEECH

Welkom door official host
Gemeente Rotterdam

> De klimaatambitie van de gemeente
		Rotterdam
> Windenergie als onderdeel van de duurzame
		 energiemix, zowel op land als op zee
> Participatie, samenwerking en
		omgevingsmanagement
Arno Bonte
Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en
Energietransitie, Gemeente Rotterdam

10.40 KEYNOTE SPEECH

Grootschalige windenergie; wat doen we
ermee?

> Uit eigen land of import van windenergie
> Hoe integreren we alle windenergie in ons
		energiesysteem?
> Waterstof in de energietransitie
> Beyond 2023

11.00 Koffie- en theepauze
Vanaf dit moment kunt u een keuze maken tussen de
programma’s Wind op Land en Wind op Zee. U bent vrij
om tussendoor te wisselen tussen beide programma’s en de
onderdelen te volgen die het meest aansluiten bij uw interesse.

15.55 INSPIRATIONAL SPEECH

Een ambitieus klimaatbeleid; hoe
veranderen we écht

> De energietransitie is niet te stoppen
> De maatschappelijke transitie
> Wetenschap als stakeholder
Prof.dr. Detlef van Vuuren
Senior Wetenschappelijk Onderzoeker,
PBL en Hoogleraar Integrated Assessment of
Global Environmental Change, Universiteit Utrecht.
Winnaar van de Huibregtsenprijs 2018

10.00 KEYNOTE SPEECH

Windenergie in Nederland

> De rol van Wind op Land na 2020
> Routekaart Wind op Zee 2030
> Regionale Energiestrategieën; samenwerking!
Meindert Smallenbroek
Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat

10.20 KEYNOTE SPEECH

16.15

KEYNOTE SPEECH

Duurzaamheid in het dna van je bedrijf

> 100% duurzaam
> Windenergie en Maatschappelijk Verantwoord
		Ondernemen

De kracht van windenergie

> De haven in de transitie naar een CO2		 neutrale samenleving
> Wind op land én op zee
> Samenwerking en innovatie
Allard Castelein
CEO, Port of Rotterdam

16.35 Afsluiting en borrel

Wij nodigen u van harte uit om tijdens de
netwerkborrel na te praten over het congres.
Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen
uiteraard voor een energieke snack!

Programma
11.30

Introductie door uw dagvoorzitter
Donatello Piras
Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

11.35 KEYNOTE SPEECH

Wind op Land; een belangrijke pijler!

> De rol van verschillende stakeholders;
		 overheid, coöperaties, projectontwikkelaars
		etc.
> Een lagere kostprijs en lage/geen SDE
Hans Timmers
Voorzitter, NWEA

11.55 ASK ME ANYTHING TABLE

Met.:
Johan van der Schoot, Wethouder,
Gemeente Oss
Annie van de Pas, Netwerkdirecteur,
Stichting De Natuur & Milieufederaties
Mariëlle Hetem, Programmamanager
Energietransitie, IPO
Guido Bakema, Bestuurslid, Deventer Energie
Rob Rietveld, Directeur, NLVOW
Jeroen Vanson, Manager Klantprojecten,
Greenchoice

Wind op Land
2

De rol van windenergie in de RES

		
		
		
		
		

Lennert Goemans, Coördinerend
Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
Marjon Bosman, Projectleider Regionale
Energiestrategie, VNG

3
		

Windpark Venlo; de rol van de provincie

		

4

Bert Bomhoff, Omgevingsmanager,
Provincie Limburg

Windpark Streepland; tender Wind op Land

		
Tara Dekker, Projectleider, Rijksvastgoedbedrijf
		
Petra Meijboom, Programmamanager,
		 Rijksvastgoedbedrijf

5

Participatie; lokale eigenaars als
		 ambassadeurs
		
		

6

		

7

Lex Arkesteijn, Adviseur Duurzaamheid en
Participatie, Lex Arkesteijn Advies

Burgerwindpark De Spinder; hoe het wel kan

Jan-Willem Revet, Projectdirecteur, Spinderwind

De Buurtmolen: inclusiviteit als uitgangspunt
Isabella Kropholler, Projectmanager, Greenchoice

14.55 BREAK OUT SESSIES

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit
twee verschillende opties.

12.40 Lunchpauze

Met Start-up Wind Tour. In 15 minuten hoort u tijdens korte
pitches visies van nieuwkomers in de markt.

13.40 ROUND TABLE SESSIONS

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt
een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens
gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek
om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft de keuze uit
verschillende thema’s.

13.40 – 14.10 > Ronde 1
14.15 – 14.45 > Ronde 2

1
		
		
		
		

Windenergie in de Gemeente Rotterdam
Michel Simons, Programmamanager
Windenergie, Gemeente Rotterdam
Maarten de Gaaij, Projectmanager,
Gemeente Rotterdam

A

		
		

B

		

Lokaal de energietransitie vorm geven.
Fictie of werkelijkheid

Arnold Spek, Manager Business Development, Eneco

Windenergie met energieopslag;
verhoging van het rendement		

15.25 – 15.55
Koffie- en theepauze
Na de pauze komen de deelnemers van beide programma’s
weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting.

Programma
11.30

Introductie door uw dagvoorzitter
Kim Coppes
Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

11.35 KEYNOTE SPEECH

Wind op Zee in de komende decennia

> Wat is er nog mogelijk de komende decennia?
> Wat zijn randvoorwaarden voor groei?
> Het versterken van de infrastructuur
> De positie van Nederland op de internationale
		markt

11.55 KEYNOTE SPEECH

De Rotterdam Offshore Wind Coalition;
de impact van offshore wind op de regio

> Het economische aspect
> De bijdrage in de werkgelegenheid
> Samenwerking; successen moet je delen
> Innovatie
		
Kees-Jan Rameau
		 Chief Strategic Growth Officer, Eneco Groep

12.15

ASK ME ANYTHING TABLE

De subsidievrije tender, van plan naar uitvoering
We interviewen vertegenwoordigers van drie
toonaangevende windparken over de tenders
zoals die in hun land bestaan. Wat zijn de
verschillen? En gaat het daadwerkelijk lukken om
subsidievrij te bouwen?
Met o.a.:
Andreas Wagner, Managing Director,
Stiftung Offshore Windenergie

12.45 Lunchpauze

Met Start-up Wind Tour. In 15 minuten hoort u tijdens korte
pitches visies van nieuwkomers in de markt.

13.40 ROUND TABLE SESSIONS

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt
een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens
gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek
om kennis en ervaringen uit te wisselen.
U heeft de keuze uit verschillende thema’s.

13.40 – 14.10 > Ronde 1
14.15 – 14.45 > Ronde 2

Wind op Zee
Waterstof als onderdeel van de duurzame
1 energietransitie
Jörg Gigler, Directeur, TKI Nieuw Gas

en beleggen in Wind op Zee;
2 Financieren
een solide investering
Corine van Heijningen, Investment Director
Infrastructure, PGGM

logistiek en de integratie in bestaande
3 Offshore
infrastructuur?
Sander van Helvoort, Business Unit Manager Wind &
Renewables, Peterson

voor scheepvaart
4 Windenergie
Rogier Eggers, Senior Project Manager, MARIN
potentie en verdere uitbouw van offshore
5 De
wind
Rob van der Hage, Business Manager Offshore
Nederland, TenneT

stopt niet bij subsidieloze
6 Innovatie
wind op zee
David de Jager, Directeur, GROW

14.55 BREAK OUT SESSIES

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit
twee verschillende opties.

A
B
		

North Sea Wind Power Hub
Het Nederlandse vestigingsklimaat voor
offshore windbedrijven

15.25 – 15.55
Koffie- en theepauze
Na de pauze komen de deelnemers van beide programma’s
weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting.

Kijk voor het volledige programma op
www.euroforum.nl/windenergie
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Waar jaarlijks
overheid &
bedrijfsleven
samenkomen!

event

Het gaat nu echt gebeuren. Met het nieuwe Klimaatakkoord
worden concrete afspraken gemaakt om een CO2-neutrale

samenleving te realiseren.

Het Nationaal Windenergie

Steeds duidelijker wordt dat alle bronnen, technieken en

Event is ontwikkeld voor:

systemen ingezet moeten worden om de ambities waar te
maken. Windenergie is en blijft daarbij een belangrijke

Rijk, provincies, gemeenten,

duurzame energiebron. In de Regionale Energiestrategieën

projectontwikkelaars, energiebedrijven,

(RES) zal wind op land een belangrijke pijler zijn. Immers,
de opbrengst is vele malen groter dan andere vormen van

netbeheerders, fabrikanten,

opwekking.

onderhoudsbedrijven, investeerders,

Echter, Wind op Land stuit nog altijd op veel weerstand uit de

omgevingsdiensten, waterschappen,

omgeving. Hoe kunnen we dit wegnemen? Hoe maken we de
burger, die over het algemeen openstaat voor verduurzaming
van onze energievoorziening, bewust van het feit dat

industrie, mkb, natuur- en milieuorganisaties,
kennisinstellingen, technologiebedrijven,
advocatenkantoren en adviesbureaus

windmolens niet meer weg te denken zijn uit ons landschap?
Hoe zet je een succesvol project op?
Bij Wind op Zee lijkt het alsof de bomen tot in de hemel groeien.
Alles moet groter en beter. Maar, lukt dit allemaal wel? Wordt
het eerste subsidieloze windpark ook daadwerkelijk zonder
subsidie gebouwd? Is er voldoende plaats op de Noordzee
voor alle plannen? Kunnen we samenwerken met Europa?

Partner worden van het
Nationaal Windenergie Event?

Is er voldoende financiering voor al deze megaprojecten?

Voor meer informatie:

En hoe gaan we alle opgewekte energie integreren in het

Luc Giesen

energiesysteem?

Strategic Partnership Manager

Het programma is ingestoken op de praktijk. Tijdens de plenaire

E-mail: l.giesen@euroforum.nl

speeches en deelsessies wordt met name verteld en ervaringen
gedeeld over concrete projecten. Hierdoor kunt u handvatten,
nieuwe inzichten en ideeën ophalen die u direct in kunt zetten
in uw eigen projecten.

Official hosts

www.euroforum.nl/windenergie
Partners

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.nl
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Hét platform voor alle stakeholders in de windsector
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Eenvoudig aanmelden via internet:
www.euroforum.nl/windenergie
U ontvangt meteen uw deelnameticket en factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Klantenservice: 040 - 2 974 974

Persoonlijk Congresadvies
Nicole Vonk
Tel. 040 - 2 972 740
n.vonk@euroforum.nl

Verantwoordelijk voor het programma:
Bianca Bendriss
Conference Manager
Luc Giesen
Strategic Partnership Manager

Datum en locatie

17 april 2019

De Kuip Rotterdam
Voor de routebeschrijving zie:
www.euroforum.nl/windenergie

Uw investering
Energiecoöperaties
Overheden en non-profit instellingen
Overig

€ 49,-*
€ 199,-*
€ 599,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt u
toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.
*Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of u aan de gestelde
criteria voldoet.
Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe
opgenomen in ons adressenbestand. Kloppen uw gegevens niet of u wilt niet meer op de
hoogte gehouden worden? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.
nl. Op de website vindt u ook ons Privacy Statement waarin beschreven staat hoe wij met uw
persoonsgegegevens omgaan.
Euroforum
Euroforum organiseert al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met
vooraanstaande partners, sprekers en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends,
die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan
game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en
communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk.
Kijk voor ons portfolio op www.euroforum.nl

Kijk voor het volledige programma op www.euroforum.nl/windenergie

