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Onlangs presenteerde de VNCI het rapport ‘Chemistry for Climate - 
Acting on the need for speed’. Het laat zien hoe de Nederlandse 
chemische industrie in 2050 een broeikasgasreductie van 90 procent 
kan bereiken en wat de kosten daarvan zijn. Stakeholders reageren 
overwegend positief. “Met hen gaan we de transitie nu verder 
gezamenlijk vormgeven”, aldus Reinier Gerrits, hoofd Energie en 
Klimaat bij de VNCI.  
Tekst: Igor Znidarsic

‘ CHEMIESECTOR LAAT 
LEIDERSCHAP ZIEN’

VNCI PRESENTEERT ‘CHEMISTRY FOR CLIMATE  
- ACTING ON THE NEED FOR SPEED’

Energie & Klimaat

 Op 7 maart presenteerde 
de VNCI onder grote 
belangstelling het rap-
port ‘Chemistry for Cli-
mate - Acting on the need 

for speed’. “Het rapport laat zien 
dat het technisch mogelijk is om in 
2050 een broeksgasreductie van 90 
procent te bereiken en wat daar 
allemaal voor nodig is”, zegt Renier 
Gerrits, hoofd Energie en Klimaat 
bij de VNCI. Een cruciale voor-
waarde voor het behalen van de 
ambitie is intensieve samenwerking 
tussen alle stakeholders. Die 
waren dan ook allemaal betrokken 
in het voortraject en aanwezig bij 

de presentatie. “Met hen gaan we 
de transitie nu verder gezamenlijk 
vormgeven”, aldus Gerrits.
De opdracht vanuit de VNCI was 
niet om te onderzoeken of de che-
mische industrie de broeikasgase-
missies met 90 procent kan redu-
ceren in 2050, maar hoe de sector 
dit kan bereiken, vertelt Michiel 
Stork van Ecofys, die samen met 
Berenschot het rapport opstelde. 
Het onderzoek is zo veel mogelijk 
gebaseerd op bestaande literatuur 
en op input van stakeholders. Er 
kunnen volgens het rapport, kort-
weg ‘Routekaart 2050’ genoemd, 
twee paden worden bewandeld. Het 

op het tweede pad. Het vergt eer-
dere en hogere investeringen, niet 
alleen in de chemische industrie 
maar ook bijvoorbeeld in de ener-
giesector. 

Vol op innovatie inzetten
“Door nu vol op innovatie in te zet-
ten, kunnen deze kosten lager   
worden”, aldus Stork. Er moet nu 
geïnvesteerd worden in de door-
ontwikkeling van technologieën 
die een hoge CO2-emissiereductie 
mogelijk maken maar nu nog niet 
betrouwbaar en/of rendabel zijn, 
inclusief opschaling in demofa-
brieken, stelt het rapport. Natuur-

lijk zijn er ook technieken die op 
korte termijn geïmplementeerd 
kunnen worden. “In de transitie-
boom komt steeds nieuw laaghan-
gend fruit te hangen”, zegt Bert 
den Ouden, sectorleider Energie 
bij Berenschot. “Onder meer door 
innovaties, doorbraken met led-
verlichting, windenergie, steeds 
beter potentieel voor warmtepom-
pen.” Maar alleen concentreren op 
het verminderen van emissies op 
de korte termijn brengt het risico 
met zich mee dat de technieken die 
nodig zijn voor de langere termijn 
te laat beschikbaar komen. “De tijd 
dringt”, schrijft VNCI-voorzitter 

eerste richt zich op het doel van de 
overheid om de proces- en ener-
gie-emissies met 49 procent te 
verlagen in 2030. Dit kan tegen 
beperkte kosten, onder meer door 
biomassa te gebruiken voor ener-
gieopwekking. Het tweede pad richt 
zich op zowel de energie- en pro-
ces-gerelateerde emissies als de 
end-of-life-emissies, wanneer de 
koolstof die embedded is in de pro-
ducten weer vrijkomt. “Dit pad 
beoogt de beschikbare resources 
zo hoogwaardig mogelijk in te zet-
ten en rekening te houden met het 
feit dat ze beperkt zijn”, zegt Stork. 
De Routekaart 2050 legt de nadruk 

Mark Williams dan ook in het  
voorwoord. 

Slimme combinaties
Bij het onderzoek gingen Ecofys 
(onderdeel van Navigant) en 
Berenschot uit van drie hoofdstro-
men, die Stork ‘extremen’ noemt: 
“Eén: alle producten biobased 
maken, en zo veel mogelijk recy-
clen. Twee: alle producten uit 
(duurzame) CO2 en elektriciteit 
maken, in combinatie met energie-
efficiëntie. Drie: zo veel mogelijk 
CO2 afvangen en onder de grond 
opslaan.” Bij elke hoofdstoom 
hoort een ‘maar’. “Alle producten 

DORETTE CORBEY
MEDE-INITIATIEFNEMER FEDERATIE BIO-ECONOMIE NEDER-
LAND (EN LID BESTUURS ADVIES COMMISSIE VAN DE VNCI)

“Heel goed dat er ook wordt gekeken naar 
de end-of-life-emissies. Dit rapport laat 
duidelijk zien dat als minister Wiebes op 
jacht gaat naar CO2-tonnen, hij niet alleen 
naar de schoorsteenemissies moet kijken. 
Het is goed om de discussie daarover te 
voeren.
Minder sterk vind ik dat er een groot beroep 
wordt gedaan op de overheid. De aandacht 

voor een wereldwijde CO2-prijs is terecht, maar tegelijkertijd 
weten we ook dat die er niet snel komt. En dan wordt er veel steun 
van de overheid gevraagd, terwijl niet duidelijk is wat de industrie 
zelf investeert. Het is een taak van de overheid om actief te zijn in 
duurzaamheid, maar het kan niet zo zijn dat de overheid uitdeelt 
zonder dat daar duidelijke garanties van de industrie tegenover 
staan.
De vraag is ook hoe de Amerikaanse moederbedrijven met investe-
ringen in low carbon-technologie omgaan. Doorgaans willen zij 
alleen investeren bij een heel korte terugverdientijd. En dat is voor 
de Nederlandse overheid geen stimulans om er veel in te investe-
ren. Als er niet ook commitment komt vanuit de industrie, inclusief 
de buitenlandse moederbedrijven, wordt het een moeilijk verhaal. 
Een CO2-heffing in de industrie en een teruggave onder voor-
waarde van investeringen in low carbon-productie kan het finan-
cieringsdilemma doorbreken.
Verder wordt er weinig gedaan met de analyse van de bijdrage van 
de chemische industrie aan de transities in andere sectoren. Je 
zou een systeem moeten initiëren – een mooie taak voor de chemie 
– waarin op producten de koolstof-footprint wordt vermeld. Zo 
betrek je de fabrikanten in andere sectoren erbij, zodat ze een 
keuze kunnen maken. En ook consumenten natuurlijk. Van hen is 
25 procent wel degelijk bereid om iets meer te betalen voor duur-
zaamheid.”

MARJOLEIN DEMMERS
DIRECTEUR NATUUR EN MILIEU

”De chemiesector laat hiermee leider-
schap zien en stapt over de eigen 
belemmeringen heen. Ik ben er trots 
op dat dit in Nederland gebeurt. Er 
moet nog wel veel uitgewerkt wor-
den, maar met dit verhaal als 
richtlijn is het mogelijk, in samen-

werking met alle partners. Commu-
nicatie zal daarbij heel belangrijk zijn, om 

een breed draagvlak te creëren.
Mooi dat het een holistisch verhaal is, met een doelstel-
ling voor de lange termijn en de noodzaak om sneller te 
gaan. Het is echt noodzakelijk om niet te wachten en het 
snelste pad te zoeken naar de klimaatneutrale samen-
leving. Dat vergt leiderschap, en ook moed.
Ik zie ook dilemma’s. Wat ik mis is dat je biomassa ook 
heel goed in een circulaire keten kunt inbrengen. Dan 
hou je de CO2 langer vast in de economie en reduceer je 
de vraag naar biomassa. Want naast de klimaatopgave 
is er ook een opgave voor de natuur. De uitdaging is om 
biomassastromen verantwoord in te zetten zonder 
schade aan de natuur en de biodiversiteit.
Bij de financieringsbehoefte wordt ook een maatschap-
pelijke vraag neergelegd. Om dat goed te kunnen ver-
antwoorden zul je moeten uitleggen waarom de innova-
ties in het verleden wél door de sector werden 
gedragen. Wat is het verschil met nu? Want de samen-
leving denkt: de vervuiler betaalt. Hoe gaan we hiermee 
om en wat kan de industrie zelf dragen?
Een belangrijk onderdeel van de Routekaart is CCS. 
Maar dat is een end of pipe solution en geen eindoplos-
sing. De vraag zal blijven: hoe kunnen we CCS zo min 
mogelijk inzetten? Als je richting circulariteit gaat, heb 
je CCS uiteindelijk niet meer nodig.”

e

‘ Op jacht naar  CO2-tonnen moet 
Wiebes niet alleen naar 
schoorsteenemissies kijken’

‘Ik ben er trots op dat dit in 
Nederland gebeurt’
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biobased maken kost heel veel 
biomassa en niet alle processen 
lenen zich er even goed voor. Alle 
producten uit elektriciteit maken 
kost heel veel elektriciteit en som-
mige processen lenen zich er ook 
niet goed voor. En volledige CO2-
emissiereductie met CCS (carbon 
capture and storage) is niet moge-
lijk, omdat sommige emissies te 
diffuus plaatsvinden en omdat niet 
alle embedded emissies kunnen 
worden afgevangen.” Uiteindelijk 
is het zaak om van de drie hoofd-
stromen slimme combinaties te 
maken. Ze kunnen gezien worden 
als communicerende vaten.

Alle drie de hoofdstromen focus-
sen op de grondstoffen, en dus op 
de embedded koolstof. Stork: “Bij 
biobased feedstock spreekt dat voor 
zich, net als bij recycling. Maar ook 
met elektrificatie bouw je koolwa-
terstoffen: via elektrolyse maak je 
waterstof en je combineert dat met 
stikstof uit de lucht tot ammoniak. 
Je kunt ook duurzame CO of CO2 
afvangen en combineren met 
waterstof uit elektrolyse.” 
Volgens Stork kunnen bedrijven 
die al een energie/klimaat-strate-
gie hebben deze nu checken of 
verrijken met de inzichten uit deze 
routekaart. “Bedrijven die nog niet 

zo ver zijn zouden er nu mee aan 
de slag moeten. Ze kunnen deze 
routekaart vertalen naar hun eigen 
bedrijf. Vervolgens is het een 
kwestie van vol inzetten op de 
maatregelen die nu al technisch en 
economisch haalbaar zijn, en tech-
nieken verder ontwikkelen die 
(nog) niet helemaal uitontwikkeld 
en/of economisch rendabel zijn.” 
Hij ziet hierbij een rol voor Ecofys.

Stakeholders meegenomen
Bij het opstellen van het rapport 
hebben Ecofys en Berenschot 
nauw samengewerkt en daarbij de 
wederzijdse expertises gecombi-

neerd. Zo heeft Berenschot exper-
tise vanuit de vorige routekaart 
van de VNCI ingebracht; Ecofys 
bracht de Cefic-routekaart in, 
deed de analyse van feedstocks en 
productstromen en had de pro-
jectleiding. Berenschot heeft 
onder meer de literatuuranalyse 
gedaan en de energiescenario’s 
berekend, met de effecten op en 
investeringen in de energiesector. 
Gezamenlijk begeleidden zij het 
stakeholderproces. “Vanaf het 
begin al was duidelijk dat de ambi-
tie alleen gehaald kan worden bij 
een gezamenlijke aanpak”, zegt 
Niki Lintmeijer, senior consultant 

bij Berenschot. “Daarom hebben 
we de stakeholders in het voortra-
ject meegenomen, via validatie-
sessies, workshops en een online 
tool.” 
Voor de transitie is interactie met 
maatschappelijke stakeholders 
essentieel, stelt het rapport. “De 
belangrijkste opgave van de 
komende jaren wordt samenwer-
king tussen alle betrokken par-
tijen”, aldus Stork. “Onder meer de 
chemische industrie, de overheid, 
de biosector, de afvalbranche, de 
elektriciteitssector en leveran-
ciers van infrastructuur.” Een van 
de belangrijkste stakeholders is 

de overheid. De boodschap rich-
ting de overheid is echter niet 
alleen maar dat deze de porte-
monnee moet trekken, stelt Lint-
meijer. “Met dit rapport hebben we 
de omvang van het probleem dui-
delijk gemaakt, ook financieel. We 
hebben de realiteit laten zien dat 
de transitie veel geld kost. Samen-
werking met de overheid in het 
haalbaar maken van deze investe-
ringen is essentieel.”

Financiële steun nodig
De totale kosten bedragen 27 mil-
jard euro voor de chemiesector en 
37 miljard voor de energiesector. 

EMMO MEIJER,
BOEGBEELD TOPSECTOR CHEMIE

“De chemische industrie is een van 
de industrieën met een grote CO2-
emissie. Dat schept een grote ver-
antwoordelijkheid en creëert een 
hoge mate van urgentie. Die ‘need 
for speed’ zie ik duidelijk in deze 
Routekaart. Het is een goed opge-
bouwd verhaal, met plausibele 
combinaties van routes. Maar de 

verdiepingsslagen, in termen van investeringen en verbin-
dingen tussen de verschillende stakeholders, ontbreken 
nog. Wat willen we voor elkaar krijgen op welk moment? 
Die vertaling naar een operationeel niveau moet nog 
gemaakt worden. Anders zijn we op een te hoog niveau in 
gesprek, waarbij we niet in de gaten hebben dat bepaalde 
stappen nu al gezet moeten worden.
De VNCI heeft hiermee de regie genomen richting de ach-
terban, maar deze Routekaart ademt nu nog te veel VNCI, 
terwijl deze gezien zou moeten worden als een leidraad 
voor de hele chemiesector, inclusief de kennis- en innova-
tie-infrastructuur die in de Topsector Chemie is vertegen-
woordigd. Wij scharen ons als Topsector zonder meer ach-
ter dit initiatief, maar het zou zonde zijn om het niet als een 
nationale chemische routekaart te presenteren.
Verder denk ik dat we de gesprekken over reductietargets 
voor CO2 op het trilaterale niveau van de ARRRA-cluster 
moeten voeren. We moeten deze Routekaart ermee ver-
binden, zodat we een overkoepelend initiatief creëren over 
dit hele enorme chemiecomplex, met een toonaangevend 
innovatief vermogen. Dat zou deze Routekaart nog sterker 
maken.”

DAVID PAPPIE
DIRECTEUR TOPSECTOREN EN INDUSTRIEBELEID BIJ 
HET MINISTERIE VAN EZK

 
”Het is goed dat de industrie zelf inzich-

telijk heeft gemaakt welke opties er 
zijn voor het bereiken van 90 pro-
cent CO2-reductie in 2050. Bij de 
onderhandelingen voor het kli-
maatakkoord wordt ingezet op het 
realiseren van projecten met zo 

veel mogelijk CO2-reductie-impact. 
Deze studie is daarbij bruikbaar om te 

zien waar het potentieel is, maar ook 
waar de opgave ligt voor de industrie. De industrie staat 
aan de lat voor een flinke opgave, maar deze routekaart 
laat zien dat er voldoende mogelijkheden en nieuwe kan-
sen zijn voor de chemie. Dat geeft vertrouwen voor de toe-
komst van de chemie in Nederland en is waardevolle input 
voor het klimaatakkoord. 
We willen allemaal de transitie maken waarbij we industrie 
verduurzamen op een manier dat het verdienvermogen in 
stand blijft en Nederland attractief blijft voor bedrijven om 
zich hier te vestigen. Maar hier ligt wel een spanningsveld. 
We hebben de ambitie, de kennis en de kunde, de assets en 
de aantrekkelijke geografische positie. Dat is een fantas-
tisch uitgangspunt. Maar tegelijkertijd zijn we geen eiland. 
Meer dan 80 procent van wat de chemische industrie in 
Nederland produceert is voor de export. Veel hoofdkanto-
ren van de bedrijven staan niet in Nederland. Je bent daar-
mee afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. De 
noodzaak van een level playing field wordt daarom vaak 
genoemd. Met deze zaken in het achterhoofd zullen we de 
komende jaren samen moeten werken aan het realiseren 
van de transitie.” 

RAYMOND VAN DER HORST
DIRECTEUR EXXON MOBIL CHEMICAL HOLLAND

”Het is een redelijk complex geheel en er zijn 
hoge kosten aan verbonden, maar deze 
studie laat zien dat het, onder bepaalde 
voorwaarden, technisch mogelijk is om 
de gestelde ambitie te halen. Heel duide-
lijk komt naar voren dat de samenwer-
king tussen de industrie en de overheid 

een cruciale voorwaarde is. De overheid 
moet er mede voor zorgen dat we internationaal 

competitief blijven, zodat we kunnen blijven hande-
len met het buitenland. Daarnaast maakt de studie het belang 
van infrastructuur duidelijk. Wij kunnen als industrie bijvoor-
beeld CO2 afvangen, maar dan moet er wel een netwerk zijn dat 
de CO2 naar een opslagruimte transporteert. De overheid moet 
zorgen voor die infrastructuur. Daarnaast hebben we de over-
heid nodig voor het stimuleren van innovatie, door cross-secto-
rale programma’s te faciliteren.
Deze studie is bedoeld voor de gehele chemische industrie in 
Nederland. We kunnen de emissiereductie voor elkaar krijgen, in 
samenwerking met de stakeholders. Individuele bedrijven zullen 
elk een eigen plan trekken, toegespitst op hun situatie. Wij als 
Exxon Mobil zullen blijven werken aan het verder verbeteren van 
de energie-efficiëntie, zoals we dat de afgelopen tijd hebben 
gedaan. Onze Rotterdamse fabrieken behoren nu al tot de meest 
efficiënte in Europa, en dat willen we zo houden. Voor de langere 
termijn kijken we naar baanbrekende innovaties, zoals nieuwe 
generatie CCS-technologie, biobrandstoffen uit algen, ook als 
grondstof voor chemie en nieuwe scheidingprocessen op lagere 
temperaturen met minder emissies tot gevolg. Daarnaast kijken 
we met onze klanten hoe we samen tot verdere emissiereductie 
kunnen komen.”

PETER TER HORST
MANAGING PARTNER HAGUE CORPORATE AFFAIRS 
(EN LID BESTUURS ADVIES COMMISSIE VAN DE VNCI)

”Goed dat de chemische industrie 
haar plannen voor de transitie 

uiteenzet en dat vrij grondig doet. 
Een probleem vind ik wel dat bij de 

enorme investeringen die nodig zijn 
meteen wordt gezegd dat steun van de 

overheid onontbeerlijk is. De onderhan-
delingen over het klimaatakkoord zullen 

uitwijzen dat er niet zo veel geld van de over-
heid te verwachten is. Er zijn veel partijen die 

voor grote kosten komen te staan bij het realise-
ren van de klimaatinspanningen, zoals de mobiliteits-
wereld, en niet het minst de burger zelf. Als je de burger 
dan ook nog vraagt om op te draaien voor de grote spe-
lers in het bedrijfsleven, die elk hun eigen sores hebben 
in de energietransitie, wordt draagvlak krijgen heel 
moeilijk. Minister Wiebes schrijft in zijn ‘Kamerbrief 
over inzet kabinet voor Klimaatakkoord’ duidelijk dat   
de overheid, die uit vrijwel niets anders gefinancierd 
wordt dan het belastinggeld, de hele transitie niet gaan 
betalen.
Het argument dat de investeringen in de chemische 
industrie ook weer terugkomen bij de burger, in lichtere 
auto’s, betere zonnepanelen et cetera, kan kloppen, 
maar dat zou je veel beter en positiever over het voet-
licht moeten brengen. Er komt al zo veel op de burger 
af, dat je heel goed zult moeten uitleggen waarom die 
steun nodig is, wat het voordeel is, waarom hij een bij-
drage moet leveren en waarom de industrie het niet zelf 
kan. Wat kan de Nederlandse chemische industrie 
teruggeven aan de Nederlandse samenleving? Het kli-
maatakkoord is een zaak van halen en brengen.”

e

‘ De vertaling naar een 
operationeel niveau moet 
nog gemaakt worden’

‘ Routekaart geeft vertrouwen 
voor de toekomst van de chemie 
in Nederland’

‘ De overheid moet er mede voor 
zorgen dat we internationaal 
competitief blijven’

‘Burger heel goed uitleggen 
waarom overheidssteun nodig is’

Energie & Klimaat



Investeringen in pilots en demo’s terwijl de CO2-prijs toeneemt. ‘Als de 
CO2-prijs omhoog gaat en de kosten van de nieuwe technieken omlaag, 
komt er een moment dat het voor de sector zinvol is om te investeren. 
Zolang dat nog niet het geval is, is steun van de overheid nodig.’

Verwachte beschikbaarheid van de verschillende technologieën 
richting 2050.
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“We zeggen niet dat deze volledig 
gesubsidieerd moeten worden”, 
zegt Den Ouden. “In het rapport en 
ook bij de presentatiebijeenkomst 
hebben we dat duidelijk genuan-
ceerd: met veel innovatie kunnen 
die kosten omlaag, terwijl tegelij-
kertijd de CO2-prijs in een Euro-
pees en mondiaal level playing field 
omhoog zou moeten. Tot die tijd is 
financiële steun nodig, zodat de 
chemie kan investeren in de nu 
nog minder rendabele maatrege-
len en innovaties. De vraag aan de 
overheid is om met beide kanten te 
helpen. Het is vergelijkbaar met 
was er gebeurd is met een traject 

als wind op zee: een integraal pak-
ket en steuntraject gericht op 
innovatie, volumestappen en kos-
tendaling.”
Het rapport stelt dat de overheid 
een belangrijke rol heeft in het faci-
literen van cross-sectorale pro-
gramma’s op cruciale thema’s 
zoals waterstof, elektrificatie, CCS, 
recycling en bioraffinage en in 
investeringen die nodig zijn om de 
innovaties marktrijp te maken. 
Lintmeijer: “Als de CO2-prijs 
omhoog gaat en de kosten van die 
nieuwe technieken omlaag, komt er 
een moment dat het voor de sector 
zinvol is om te investeren. Zolang 

dat nog niet het geval is, moet er 
geïnvesteerd worden in R&D en het 
gezamenlijk opzetten van demo’s 
en pilots. Daar is de steun van de 
overheid bij nodig.”Den Ouden 
benadrukt dat de chemiesector met 
dit rapport veel verder gaat dan de 
overheid. Die telt alleen de schoor-
steenemissies, terwijl dit rapport 
ook de embedded emissies becij-
fert. “De chemiesector heeft lei-
derschap getoond”, aldus Den 
Ouden. “Het is nu zaak om ook de 
overheden in andere Europese lan-
den dit verhaal uit te leggen, iets 
waar we ook vanuit Berenschot 
graag verder bij helpen.” p

MEDY VAN DER LAAN
VOORZITTER ENERGIE-NEDERLAND

“Goed dat de chemische industrie met con-
crete getallen komt. Uiteindelijk hebben 
we die nodig om de transitie voor de 
komende jaren meer planmatig vorm te 
kunnen geven. Deze Routekaart legt 
terecht ook de nadruk op de samen-
werking met de energiesector. Voor de 

korte termijn red je het nog even zonder 
intensieve samenwerking. Maar over de lan-

gere termijn praat je over een forse verhoging van 
de elektriciteitsbehoefte. Dan moet je eerst in kaart brengen 
hoeveel stabiele elektriciteit er nodig is, wat je met opslag kunt 
doen en wanneer welke flexibiliteit nodig is. Dat zijn belang-
rijke thema’s waar we met elkaar over moeten praten en 
samen grootschalige programma’s moeten gaan verkennen. 
Op een gegeven moment zullen we met ketenoplossingen 
moeten gaan werken.
De complexiteit is groot, net als de financiële onzekerheid in dit 
stadium. De vierhoek industrie, elektriciteitssector, overheid 
en infrastructuur (Tennet en Gasunie) zal eerst een gezamen-
lijk beeld moeten ontwikkelen over de opgave en welke keuzes 
er gemaakt moeten worden. Dit rapport is een startpunt van 
een proces dat al deels gaande is. Er vinden al gesprekken 
plaats. Het pad moet nu, in het licht van het klimaatakkoord en 
een langjarige planning, concreter worden gemaakt. Uiteinde-
lijk zit er ook een grote internationale component in, waar nu 
nog relatief weinig aandacht voor is: elektriciteit is een EU-
markt en producten die de industrie maakt gaan voor een groot 
deel over de grens. Hoe ga je daarmee om op nationaal niveau, 
inclusief de toerekening van de inspanningen?
Wij gaan nu samen met de VNCI dit rapport intensief bespre-
ken. Daarna gaan we onderzoeken waar de verbindingen zit-
ten, welke opgave bij ons ligt, of wij daaraan kunnen voldoen en 
wat we daarvoor nodig zouden hebben.”

‘ Terechte nadruk op de 
samenwerking met de 
energiesector’


