
 
 
 
 
 
 
 

 

Partners Strategie Summit Energie & Utilities 2019 

 

Factsheet 
Strategie Summit Energie & Utilities 2019 

 
De genodigden zijn allen werkzaam als bestuurder of directielid bij 
organisaties uit de energie en utiliteiten sector. Zo zijn aanwezig: 

energieleveranciers, belangenorganisaties, kennisinstituten, 
netbeheerders, overheid, bouw & vastgoed, toeleveranciers, 

mainports, finance, grootgebruikers, industrie, waterbedrijven  
en afval & recycling. 

 
Thema: 

Samen aan de leiding 
 

De doelen zijn helder. Met het Klimaatakkoord van Parijs en het 

besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien is een versnelling 

van de energietransitie in Nederland nodig. We kijken naar nieuwe 

ideeën en vragen van iedereen volledige inzet om de overstap naar 

een emissievrije toekomst te realiseren. Daarbij zijn er vaak vele 

verschillende belangen; bestaande en nieuwe technologieën en ook 

assets; lokale, regionale en ook nationale verschillen.  

• Hoe kiezen we gezamenlijk de route naar een fossielvrije 
energievoorziening?  

• Hoe houden we koers als het landschap soms gaandeweg 
verandert en we andere belangen hebben? 

• Met wie bewandelen we deze route al dan niet in 
partnership?  

• En hoe komen we daarbij tot ‘samen aan de leiding’? 

 

Facts & Figures 
 

Aantal interviews   49 
Aantal aanwezigen  75 
 

Waarderingen 
Deelnemers waarderen de totale Strategie 
Summit Energie & Utilities 2019 met een  

7,9 
 

De ronde tafeldiscussie van Cas König, CEO, 
Groningen Seaports over een volledig duurzame 
Noordelijke Industrie werd beoordeeld met een  

8,2 
 

Rob Haans, bestuursvoorzitter, De Alliantie werd 
voor zijn ronde tafeldiscussie over allen ga je 

sneller en samen kom je verder beoordeeld met 
een  
8,1 

 
De ronde tafeldiscussie van Cor Brockhoven, 

directeur public affairs & communicatie, Enexis 
Group over realisme in de energietransitie werd 

beoordeeld met een  
8,1 

 
De sessie van Hans Mommaas, Directeur, PBL 
over de doorrekening klimaatakkoord werd 

beoordeeld met een 
7,9 

Quotes 
 

“Dit is zowel inhoudelijk als qua opzet absoluut een van de beste 
zakelijke bijeenkomsten van Nederland.” 

Ewald Breunesse, manager energie transities, Shell Nederland B.V. 
 

“Voor mij is deze Strategie Summit sinds jaar en dag een van de 
meest waardevolle bijeenkomsten van het jaar.” 

Hans Grünfeld, algemeen directeur, VEMW 
 

“Deze Strategie Summit wordt merkbaar steeds breder gedragen. 
Ik vind het geweldig om hier weer te zijn.” 

Evert de Boer, CEO, Greenchoice 
 

 
 
 

 
 



 

 

   
In de plenaire zaal werd de aftrap van de 

Strategie Summit Energie & Utilities geven en 
werden de inhoudelijke thema’s gekaderd. 

De 1-op-1 gesprekken bieden de mogelijkheid 
om kort kennis te maken wat veelal leidt tot  

een vervolggesprek 

Tijdens de ronde tafeldiscussies wordt er één 
specifiek thema door ca. 10 deelnemers 

uitvoerig besproken. 

 

   
De 1-op-1 gesprekken bieden de mogelijkheid 
om kort kennis te maken wat veelal leidt tot  

een vervolggesprek 

In de plenaire zaal werd gediscussieerd over  
de inhoudelijke thema's. 

In een café setting werd er ’s avonds 
gediscussieerd over de inhoudelijke thema’s. 

 

Sfeerimpressie 

Wat is de belangrijkste opgave van uw organisatie in de energietransitie? 
 

Aanwezige organisaties 
 De deelnemers vertegenwoordigden onder andere de volgende organisatie: 

TKI Energie & Industrie, ASN Bank, Nudge BV, N.V. Juva, Greenchoice, NVDE, GasTerra, Shell Nederland, Enexis Groep, 
Koninklijke VNCI, Gasunie, Dunea N.V., Ørsted, Nouyon, Tilburg University, Meststoffen Nederland, Afvalenergiecentrale 
ARN, Waka Waka Foundation, Gemeente Rotterdam, VEMW, De Alliantie, Royal Cosun, Vitens NV, Solarcentury Holdings, 

EBN, DAGO, ISPT, Netbeheer Nederland, KapiteinLabs, ECW Netwerk, Meerlanden, Groningen Seaports, Deltalinqs Climate 
Program, Evides, Energie Nederland, OrangeGas, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Alliander N.V., Planbureau voor de 

Leefomgeving, TU Delft, Vattenfall, Port of Amsterdam, TNO Energy, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
Milieudefensie, Torrgas, BLOC, Provincie Overijssel, Johan Cruijff ArenA, Institute for Future of Living, Provincie Limburg, 
D66, TU Eindhoven, FME, Ennatuurlijk B.V., HZ University of Applied Sciences, Gemeente Den Haag, Tieluk, PZEM, Eteck 

Energie Bedrijven B.V., USG, Skoon Energy, NS, Eneco Groep. 
 

 


