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17 JUNI 2022 | EXCURSIE

Krachtige wind voor
een groene economie

Hét platform voor alle stakeholders in de windsector
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09.45

Door de dagvoorzitter Harms Edens, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter. Gedurende de dag zal hij samen
met de deelnemers actief in gesprek gaan met de sprekers en concrete inzichten boven halen.

12.20

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

12.40

LUNCHPAUZE

13.40

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

WELKOM
» 5 minuten tafelwissel

NWEA organiseert de WindDay voor alle professionals in de windsector. Zij start de dag met een welkom en
schetst in het kort de ontwikkelingen in de branche.

14.05
10.05

KEYNOTE SPEECH
Windenergie; een duurzaam en economisch vliegwiel
Zita Pels, Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland

10.25

KEYNOTE INTERVIEW
De Nederlandse ambities voor het klimaat en duurzame energie

10.45

KOFFIEPAUZE

RONDE TAFEL SESSIES
De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema
ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen
gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende
thema’s waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.
Kijk voor een overzicht van alle ronde tafels op www.windday.nl
14.05 - 14.35 uur ronde 1

14.40 - 15.10 uur ronde 2

15.10

KOFFIEPAUZE

15.40

DIGGING DEEP TALKSHOW
Is waterstof “the holy grale”?

16.20

KEYNOTE SPEECH
Een klimaatneutraal Europa

16.40

INSPIRATIONAL SPEECH
Naar een duurzame, leefbare en toekomstbestendige samenleving

VERDIEPINGSSESSIES
Je maakt een keuze uit de verdiepingssessie die het best aansluit bij je eigen praktijk.
Je kunt kiezen tussen WIND OP LAND en WIND OP ZEE. Je kunt tussendoor switchen tussen
de verschillende tracks. Zo stel je je eigen programma op maat samen met thema’s die
voor jou relevant zijn.

11.15

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

11.35

EXPERT DEBAT
Tijdens deze debatten gaan we in gesprek met een aantal belangrijke spelers in het energielandschap.
En met jou!
Je kunt kiezen tussen WIND OP LAND en WIND OP ZEE.
Kijk voor de deelnemende sprekers aan de debatten op www.windday.nl

Kijk voor het volledige programma op

Maarten Hajer, Politicoloog en Stedenbouwkundige

17.00

AFSLUITING EN NETWERKBORREL

17.45

OPTIONEEL » NETWERK DINER

WWW.WINDDAY.NL

HOGE MOLENS VANGEN VEEL WIND

WIND
DAY 2022

Zowel op land als op zee waait het in Nederland hard en veel. Dat maakt de kracht van de wind essentieel voor onze nieuwe
groene economie. Wind is de goedkoopste bron van duurzame energie voor een duurzame samenleving en voor een industrie
die kan concurreren op de wereldmarkt.
Waar het nieuwe kabinet qua ambities fors inzet op deze transitie, komt het steeds meer aan op de uitvoering. Hoe gaan we
zorgen dat al die ambities werkelijkheid worden? En daarbij hebben we nog flink wat uitdagingen. Van de technische innovaties,
tot het vinden van goed opgeleide vakmensen en het nog actiever betrekken van burgers bij alle veranderingen die zij om zich
heen zien.

THEMA'S DIE O.A. AAN BOD KOMEN:
• Hoe gaan we de energie-infrastructuur opschalen? Welke randvoorwaarden zijn nodig?
• Zonder vraag geen aanbod en vice versa; hoe kunnen we dit afstemmen?
• Multi-use; hoe kan iedereen gebruik maken van de Noordzee?
• Wind als accelerator voor een groene economie; hoe benutten we de kansen maximaal?
• De RES-en zijn opgesteld. Hoe gaan we de gemaakte afspraken voor windenergie daadwerkelijk realiseren?
• Hoe kunnen we in de duurzame gebiedsontwikkeling de ruimte optimaal gebruiken?
• Hoe kunnen we de burger nog actiever betrekken bij het klimaatbeleid? Wat werkt?

EXCURSIE | 17 JUNI 2022
Op 17 juni geven we je graag een kijkje in de keuken
van offshore wind. We gaan deze dag op bezoek bij een
aantal prominente stakeholders die je alles vertellen en
laten zien over de concrete praktijk. En je krijgt uiteraard
de kans om vragen aan hen voor te leggen.
Gedurende de dag verzorgen wij het vervoer, koffie/
thee en de lunch.

BESTEMD VOOR:
09:30 uur Ontvangst met koffie/thee bij Vattenfall met aansluitend
rondleiding bij de onderhouds hub
10:30 uur We gaan aan boord van de Koningin Emma en varen

WindDay is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan een
duurzame samenleving en betrokken is bij windenergieprojecten,
zowel op land als op zee.

vervolgens door de nieuwe Zeesluis IJmuiden
11:30 uur Aankomst bij Wind Cable Service – cable storage in
Velsen-Noord voor een rondleiding
12:30 uur Lunch aan boord. Aan boord geeft TMA Logistics een

Deelnemers zijn werkzaam bij:
• Rijk, provincies, gemeenten
• Projectontwikkelaars

• Natuur- en milieuorganisaties

presentatie over de werkzaamheden die TMA rondom

• Energiebedrijven

• Omgevingsdiensten

diverse windparken heeft gedaan. Op de terugweg varen

• Netbeheerders

• Waterschappen

we via het bestaande windpark Egmond aan Zee en de

• Fabrikanten

• Kennisinstellingen

aanlanding van TenneT

• Installatie- en

• Financiële instellingen

14:00 uur Aankomst in Marina Seaport, afsluiting van
het programma
> Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden,
als je deelneemt aan het event en/of diner

onderhoudsbedrijven

• Technologiebedrijven

• Toeleveranciers

• Advocatenkantoren

• Investeerders

• Adviesbureaus

• Industrie

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven
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Hét platform voor alle
stakeholders in de windsector

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef jouw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Eenvoudig aanmelden:
www.windday.nl

Data en plaats
CONGRES

NETWERK DINER

Je ontvangt meteen jouw deelnameticket en factuur.

Felison Cruise Terminal

De IJmond

Cruise Boulevard 10

Seinpostweg 40

1976 EB IJmuiden

1976 BT IJmuiden

Donderdag 16 juni 2022

Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Vrijdag 17 juni 2022

Advies of inhoudelijke vragen?
Neem contact met ons op!

Partner worden van WindDay?
Draagt jouw organisatie bij aan de windsector in Nederland? Word dan partner van
WindDay. Laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet collega's

Overheden, kennisinstellingen en leden van
NWEA, TKI Wind op Zee en GROW*

e 195,-

e 0,-

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Energiecoöperaties*

e 49,-

e 0,-

Neem contact op met:

Overige organisaties

e 395,-

e 0,-

OPTIONEEL: Netwerk diner

e 99,-

tonnie.vanzanten@winddays.nl

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager

Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunches en
borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie.
Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

luc.giesen@winddays.nl

Daniëlle Veldman

Cornee van der Hijden

CRM Manager

Strategic Partnership Manager

danielle.veldman@winddays.nl

cornee.van.der.hijden@winddays.nl

Official hosts:

Investering

aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

Adviseur

bianca.bendriss@winddays.nl

1976 ED IJmuiden

17 juni
2022

een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting

Programmamanager WindDay

www.windday.nl

Volendamkade 1

16 juni
2022

en belangrijke spelers uit de gehele Nederlandse windsector. Je kunt bijvoorbeeld

Bianca Bendriss

Kijk voor een routebeschrijving op

Vattenfall

WINDDAY 2022

Tonnie van Zanten

Tel: 040 - 2 972 780

EXCURSIE

Je gegevens

Partner:
TKI WIND OP ZEE

Topsector Energie

Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in
je vakgebied. Je bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand. Kloppen je gegevens niet of wil je niet meer op de
hoogte gehouden worden? Geef je wijzigingen door aan de
klantenservice tel: 040 – 2974 974. Op de website vind je ook
ons Privacy Statement waarin beschreven staat hoe wij met je
persoonsgegevens omgaan.

