
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

UITNODIGING EVENEMENT | 03 SEPTEMBER 2020 14U 
CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een 

industriële transitie 
 
De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad – VL), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI – NL) en 
de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België organiseren op donderdag 3 september samen een 
evenement over (de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande) CCU/S (Carbon 
Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële 
transitie.  
 
Het doel van de bijeenkomst is om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op 
de randvoorwaarden, hindernissen en kansen die nodig zijn voor een doordachte en kosten-efficiënte realisatie van 
concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus 
zal hierbij liggen op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkings- en de ontwikkelingskansen op Europees 
niveau. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 
14.00-14.05 uur  Opening bijeenkomst door Nederlandse ambassadeur 

14.05-14.25 uur Introductie van het onderwerp door Tomas Wyns, VUB 

14.25-15.05 uur Industrie: kansen en hindernissen in grensoverschrijdende samenwerking waterstof en 

CCU/S door Anton van Beek (Dow – NL) en Manfred van Vlierberghe (ArcelorMittal – BE) 

15.05-15.20 uur Pauze 

15.20-16.00 uur Milieu-organisaties: randvoorwaarden voor beleid rondom waterstof en CCU/S, Michelle 

Prins (Natuur & Milieu – NL) en Olivier Beys (Bond Beter Leefmilieu – BE) 

16.00-16.20 uur Europees perspectief: mogelijkheden ter bevordering van grensoverschrijdende 

samenwerking, kabinet Commissaris Timmermans 

16.20-16.50 uur Vragensessie 

16.50-17.00 uur Afsluiting door Jan Verheeke, Minaraad 

17.00-18.00 uur Netwerkbijeenkomst (enkel voor de personen die fysiek aanwezig zijn) 

 
Stefanie Corens (Minaraad – VL) en Folmer de Haan (RLI – NL) zullen de bijeenkomst modereren. 
  
Rekening houdend met Covid-19 en de huidige regels hieromtrent, organiseren we een hybride bijeenkomst op de 
Nederlandse ambassade te Brussel, op donderdag 3 september. Dat wil zeggen dat er maximaal 50 personen fysiek 
toegelaten kunnen worden in de plenaire zaal van de ambassade. Voor de overige belangstellenden zullen we een 
digitale connectie - met een interactie mogelijkheid - verzorgen. Als de regels intussen veranderen, dan zullen wij ons 
programma uiteraard ook aanpassen. 

 
Locatie: Nederlandse ambassade - Kortenberglaan 4-10 - 1040 Brussel 

Klik hier voor het programma en inschrijving 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minaraad.be%2F&data=02%7C01%7Cstefanie.corens%40minaraad.be%7Cbdbe85c7041a4398254108d827f32203%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637303272485585785&sdata=J5MSNUU360FwbwOZe8wSsth%2B6SUxzR9duDStQ%2FEX9%2B0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rli.nl%2F&data=02%7C01%7Cstefanie.corens%40minaraad.be%7Cbdbe85c7041a4398254108d827f32203%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637303272485585785&sdata=T3TK5k144e%2FGwxYQvzZzETFamP2ur%2BmIRze3Ecf0gO4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nederlandwereldwijd.nl%2Flanden%2Fbelgie%2Fover-ons%2Fambassade-in-brussel&data=02%7C01%7Cstefanie.corens%40minaraad.be%7Cbdbe85c7041a4398254108d827f32203%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637303272485595738&sdata=kVX89hmdrWNmE1hd8vzMVhC5LG%2BPJaEaK0nOsVf4K0A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minaraad.be%2Fthemas%2Fklimaat%2Fmogelijkheden-voor-de-technieken-en-infrastructuur-ccu-s-en-waterstof&data=02%7C01%7Cstefanie.corens%40minaraad.be%7Cbdbe85c7041a4398254108d827f32203%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637303272485595738&sdata=zo0oI9dYMO%2Ff1LNlW3h4%2F33lQ24RO3o30WEVgeROGys%3D&reserved=0
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