’Groene energie is nog onzeker technologie’
Door John Geijp
<< 29 Sectoren waarmee de energiesector allianties kan aangaan,
zijn volgens de onderzoekers in het
Noorden goed vertegenwoordigd:
de zakelijke dienstverlening ("Die
heeft sowieso met veel sectoren
een overlap in kennis."), de agribusiness, life sciences, de chemie, de
farmaceutische industrie, afval en
recycling, biotechnologie, maar
ook ingenieursbureau kunnen heel
goed samenwerken met de energiesector.
"Maar organiseert de sector dat
zelf? De overheid moet zich niet te
veel met het bedrijfsleven bemoeien, maar het is verstandig als die in

dit soort gevallen een rol speelt;
zorgt dat partijen met elkaar om de
tafel gaan. Het is goed dat in het
Noorden een platform als Energy
Valley die taak op zich neemt. Net
zo als het goed is dat er een Energy
Academy is die ervoor zorgt dat
kennis en bedrijfsleven elkaar vinden. Het zijn goede initiatieven die
strategisch vooruit moeten denken."
"Dat het rijk energie als topsector
heeft aangewezen, is eigenlijk vanuit de toekomst gedacht. Het is de
kleinste topsector, maar wel een
met een enorme potentie. Maar elk
cluster maakt een bepaalde cyclus
door. Die bereikt een hoogtepunt

en kan dan alleen nog naar beneden als je niet zorgt voor diversificatie, innoveert en nieuwe markten
aanboort. Om dat op te vangen heb
je ook die dwarsverbanden met andere sectoren nodig. Je moet niet op
één paard wedden. Als dat dood
neervalt, heb je niks meer."
" Het is op zich niet gek om in te
zetten op duurzame energie. De
fossiele brandstoffen raken op dus
je moet meer aan groene energie
gaan denken. Het blijft echter een
risico. Het is nog een onzekere
technologie. Wat daarbinnen het
dominante model wordt, is nog onduidelijk. En wat de rol van Groningen daarin dan is? Er zijn zo veel

plaatsen waar ze ermee bezig zijn."
"Als de gasproductie is opgehouden en je bent er niet in geslaagd er
een sector van nationaal of internationaal belang van te maken, dan
mis je straks een stuwende economie van nationaal of internationaal
belang. Dan hou je slechts clusters
over die alleen de regio bedienen.
Dan word je een perifere regio."
"Maar we willen het gebied wel
een hart onder de riem steken. Zorg
dat er onderzoek wordt gedaan, dat
bedrijven gaan investeren, samenwerken en dat ze nieuwe markten
opzoeken. Dan zijn er mogelijkheden, maar is het nog niet gezegd dat
je dan slaagt."

