energie en hergebruik

Uitnodiging

HVC Grondstoffen- en
Energiecongres
Voor wie:
exclusief voor bestuurders, raadsleden, raadscommissieleden en
beleidsondersteuning van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen
Waar en wanneer:
Conference Centre Leeuwenhorst, NH Hotel, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.
donderdag 26 september 2019
10:00 - 17:30 uur
Kosten:
Gratis
Stappen zetten op het gebied van “duurzaamheid en milieu” is niet meer

voorbehouden aan ‘koplopers’. Iedereen is aan zet om de ambities op het gebied
van afval-/grondstoffen en duurzame energie en CO2 te realiseren.



75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval; er zijn flinke stappen
gezet maar we zijn er nog niet!
14% duurzame energie in 2020 en 49% CO2-reductie in 2030; vooralsnog is
Nederland het slechtste jongetje in de Europese klas.

Op het plenaire podium vertelt Maria Westerbos – oprichter en directeur van de
Plastic Soup Foundation, u alles over de plastic soup en drastische maatregelen die
nodig zijn om dit probleem op te lossen. En: ‘Van Gas los’ of iedereen aan de
waterstof: hoe ziet de toekomst van waterstof in Nederland eruit? Ad van Wijk heeft
er een duidelijk beeld bij.
In het middagprogramma 2 rondes met 3 parallel-presentaties.






Laat u informeren over alle actuele ontwikkelingen op het gebied van
kunststofverpakkingen en over de instrumenten die je kunt inzetten om
(betere) afvalscheiding door de consument te realiseren.
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de ‘Aardgasvrije wijken’
en wat is de potentie van CO2-afvang bij het realiseren van de
klimaatdoelstellingen?
Hoe ver is de afvalwatersector met de ombouw naar grondstof- en
energiefabrieken en kan aquathermie de hooggespannen verwachtingen als
duurzame warmtebron waarmaken?

Afsluitend is het podium voor weerman en wetenschapper Peter Kuipers Munneke
die vanuit zijn perspectief nut en noodzaak van de inzet op duurzaam grondstoffenen energie-beheer toelicht.
Aansluitend is er nog de gelegenheid om na te praten over het congres en persoonlijk
afscheid te nemen van één van de HVC-collega’s die binnenkort met pensioen gaan
(Eljo Vos, Peter Koers, Jan Mulder).
Bekijk het gedetailleerde programma onder de knop programma.

programma en
aanmelden

Maria Westerbos
oprichter en directeur van de
Plastic Soup Foundation
De plastic soup in de oceaan is een
direct gevolg van ons
consumptiegedrag.
Om dit probleem op te lossen zijn
‘recycling’ en ‘circulaire
economie’ veelgehoorde termen.
Helaas lossen we daarmee het
probleem (nog) niet op. Wij focussen op
de aanpak vanaf de bron. Onnodige en
zelfs onzinnige plastic stromen moeten
we verminderen of terugbrengen tot nul.
Uitgangspunt is de productie van
duurzame producten met een lange
levensduur.

aanmelden

Ad van Wijk
duurzame energieondernemer
en deeltijd Professor Future
Energy Systems aan de TU
Delft.
De rol van waterstof in de
energietransitie.
Ad is ervan overtuigd dat we straks in
ons dagelijks leven niet meer ontkomen
aan het gebruik van waterstof in
uiteenlopende sectoren zoals mobiliteit,
industrie, elektriciteit en verwarming. Hij
deelt zijn visie op deze ontwikkelingen
die volgens hem bijdragen aan het
sneller decarboniseren van onze
maatschappij.

aanmelden

‘Ik ben niet bezig met de vraag of
ons land onderloopt’.
Peter Kuipers Munneke is één van de vaste weerpresentatoren van de NOS.
Daarnaast is hij als polair onderzoeker verbonden aan het Instituut voor
Marien en Atmosferisch Onderzoek in Utrecht. Het is zijn ambitie zonder
vooringenomenheid zijn werk te doen. “Dat de mens de opwarming van de
aarde veroorzaakt, lijkt zeker maar ik kan het mensen die minder van het
klimaat weten dan ik niet kwalijk nemen dat ze twijfelen…” Een vakman geeft
uitleg.

