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Factsheet 
Strategie Summit Energie & Utilities 2021 

 
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: 

Klimaatakkoord; top down én bottom up! 
 

De plannen vanuit het klimaatakkoord zijn al sinds juni 2019 
duidelijk! De gemaakte afspraken aan de klimaattafels staan - in het 
klimaatakkoord - op papier en hebben het gezamenlijke doel om de 
broeikasuitstoot met minimaal 49% te reduceren in 2030 t.o.v. 1990. 
Europees gezien ligt het streven op 55% reductie. De verschillende 
(individuele) belangen, (toekomstige) technologieën, (lokale) 
initiatieven en assets zijn als katalysator opgenomen. Eens te meer is 
de energietransitie in zijn volle breedte aangepakt én zijn heilige 
huisjes omver geworpen. De tijd van afwachten is voorbij er moeten 
nú stappen gezet worden om de doelen binnen handbereik te 
krijgen. 
 
Infrastructuur en leiderschap is noodzakelijk, maar investeringen zijn 
– voor de doelen van 2030 – enkel hulp vol tot 2024. Opschaling, 
versnelling en het behalen van de verwachte reducties zijn de 
uitgangspunten. Zonder het toekomstbeeld – ook na 2030 - uit het 
oog te verliezen. De transitie komt zowel van top down als bottom 
up! Dat mechanisme moet op gang gebracht worden en 
regievorming lijkt bij ‘iedereen doet wat’ een vraagstuk. 
 
 
 

Facts & Figures 
 

Aantal interviews   52 
Aantal aanwezigen  65 
 

Waarderingen 
Deelnemers waarderen de totale Strategie 
Summit Energie & Utilities 2021 met een  

7,9 
 
De sessie van Anke van Hal, hoogleraar duurzaam 

bouwen, Nyenrode Business Universiteit werd 
beoordeeld met een  

8,5 
 

Alice Krekt, programmadirecteur, Deltalinqs 
Climate Program werd voor haar parallelsessie 

over het Versnellingshuis Energietransitie 
Rotterdam beoordeeld met een  

7,8 
 

De parallelsessie van Han Slootweg, directeur 
asset management / deeltijdhoogleraar, Enexis / 
TUe over het energiesysteem van de 21ste eeuw 

werd beoordeeld met een  
8,1 

 
De inspiratiesessie van Leo Bormans, 

ambassador, Happiness & Quality of Life over de 
kracht van hoop werd beoordeeld met een 

8,8 

Quotes 
 

 

“De Strategie Summit Energie & Utilities geeft energie; inhoud, 
niveau en gezelschap.” 

Marieke Abbink, directeur, New Energy Coalition 
 

“Ontmoeting, verdieping en bezinning in een 24 uurs event.” 
Stefan Suurmond, CFO, Ennatuurlijk  

 
 
 
 

 



 

 

   
In de plenaire zaal werd de aftrap van de 

Strategie Summit Energie & Utilities gegeven 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. 

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

 

   
Pauze momenten bieden de mogelijkheid om 

kennis te maken en te netwerken. 
Kennis delen staat centraal tijdens de 

bijeenkomst. Alle aanwezige discussiëren mee. 
Tijdens de parallelsessies worden er inhoudelijke 

thema’s bediscussieerd. 

 

Sfeerimpressie 

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

Aanwezige organisaties 
 De deelnemers vertegenwoordigden onder andere de volgende organisatie: 

 
Gasunie, Institute for Sustainable Proces Technology (ISPT), Milieudefensie, Havenbedrijf Amsterdam, Energy Watch 

Group, Ennatuurlijk, N.V. Juva, VNCI, Gemeente Den Haag, Holland Solar, NVDE, Enexis, Netbeheer Nederland, ElaadNL, TU 
Delft, De Alliantie, Vattenfall, VEMW, Paques Biomaterials, CE Delft, NS, Provincie Noord-Holland, Dow Europe GmbH, 
&Flux, PGGM, WakaWaka Foundation, Transdev Nederland / Connexxion, Nyenrode Business Universiteit, Alliander, 

Enpuls, Invest-NL, Dunea Warmte en Koude, Ministerie van Defensie, Deltalinqs Climate Program, New Energy Coalition, 
TNO, FME, Macquarie Capital, Nouryon, GroenLeven, Eneco Energy Trade, Nudge BV, Solarcentury Holdings Ltd., Torrgas, 
Nobian, Enexis, TUe, Eneco Groep, Jurczik DeBlauw Executive Search, A.Hak, SPIE Nederland, Fakton Energy, Stork Asset 

Management Technology. 

 


