
‘Bederf duurzaam niet’
3 Symposium over export-
kansen noordelijke ener-
giesector

‘Bederf

Groningen De overheid moet be-

Door John Geijp
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drijven die bezig zijn met duurza-

me energie niet te lang en te veel

subsidiëren. Dat bederft de markt.

Daardoor krijgen ook sterke onder-

nemingen moeilijk financiering

van de bank. Dat vindt directeur

Douwe Faber van het Leeuwarder

bedrijf Ekwadraat dat concepten

ontwikkelt voor duurzame energie.

Hij was gisteren een van de spre-

kers op het symposium ‘Hoe ver-

over ik de wereld met mijn ener-

gie?’ in de Martiniplaza in Gronin-

gen over de exportmogelijkheden

van de noordelijke energiesector.

Organisatoren waren NDC media-

groep en Deutsche Bank.

Duurzaamheid is volgens hem

bij overheden zo’n geliefd thema,

dat ze de neiging hebben bedrijven

die zich daarmee bezig houden

“dood te knuffelen”. Ondernemin-

gen uit andere sectoren krijgen

minder steun, aldus Faber.

Directeur Gerrit vanWerven van

Energy Valley noemde ook het

wispelturige energiebeleid van het

rijk als een van de oorzaken dat de

energiesectormoeilijk financiering

derf duurzaa
krijgt. Daardoor is het voor banken

lastig te beoordelen of het verant-

woord is geld te lenen. “We hebben

in acht jaar tijd zo’n veertien ver-

schillende subsidieregelingen ge-

had”, aldus Van Werven.

Hij reageerde ook op de suggestie

van hoogleraar stedelijke economie

Frank van Oort dat Energy Valley

moet samenwerken met andere

energieregio’s in binnen- en bui-

tenland. Van Werven wees op de

samenwerking met Rotterdam op

het gebied van de introductie van

LNG (vloeibaar aardgas) als brand-

stof voor schepen en trucks enmet

Eindhoven op het gebied van smart
grids, intelligente energienetwer-

urzaam
ken. Energy Valley hoort bij een al-

liantie met drie gebieden in Noor-

wegen, Duitsland en Schotland om

elkaar te steunen bij de stimulering

van de energiesector.

Faber hamerde op goed middel-

baar en hoog opgeleid technisch

personeel, zoals de Energy Acade-

my Europe en het Energy College

van de noordelijke roc’s moeten af-

leveren. “Ik heb drie hoog opgeleide

Spanjaarden indienst omdat ikhier

geen geschikte mensen kon vin-

den. Volgend jaar zijn er waar-

schijnlijk zes. Maar het is ook be-

langrijk dat er veel goed opgeleide

‘handen’ zijn, mensen met een

technische mbo-opleiding zijn.’’
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