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In deze sessie werd de vraag besproken hoe de industrie aankijkt tegen de duurzaamheidsplannen in 
het licht van corona. Allereerst de impact van corona. Waar Groningen Seaports niet veel terugval ziet 
in de activiteiten van de industrie, is dat bij het Havenbedrijf Rotterdam anders. Daar is de terugval in 
fossiel groot en voor sommige stromen erg groot. Corona laat een aantal trends zien zoals de 
geopolitieke onzekerheid, handelsbeperkingen, het risico van just-in-time, de noodzaak naar 
regionalisering en de impact op de economie. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn zeker 
ook lichtpuntjes, zoals de teruggang van de CO2-emissies in de industrie sinds 1990. Groningen 
Seaports liet zien dat die per eenheid product sinds 1990 zijn gehalveerd. Een indrukwekkend 
resultaat. Helaas wordt de totale CO2-emmissie reductie  binnen ons economisch systeem gericht op 
groei, grotendeels teniet gedaan door de productiegroei. Duidelijk is dat duurzaamheid in de industrie 
om meer vraagt.  

Een andere trend die corona duidelijk laat zien is het belang om productie van belangrijke goederen 
ook in ons deel van de wereld te doen en dat geldt zeker van cruciale producten op het gebied van 
gezondheid. De chemie kan en wil daar een bijdrage aan leveren. De Havenbedrijven zijn klaar om 
industrieën de 'terug' willen komen te ontvangen. 

Qua verduurzaming waren de industrievertegenwoordigers het eens dat dat thema niet mag leiden 
onder de coronacrises. Maar er waren wel wat slagen om de arm, het is nog te vroeg om vast te stellen 
dat de verduurzaming inderdaad niet zal leiden onder de crisis. De toekomst moet laten zien of het bij 
woorden blijft.  

De deelnemers werd gevraagd welke (ant)woorden naar boven kwamen op de vraag wat een duurzame 
industrie is? Het meest genoemd werden waterstof, circulair, ontwikkelingen rondom koolstof, 
investeren, true pricing en elektrificatie.  

De sessie werd afgesloten met een vooruitblik naar de onderwerpen die op Springtij behandeld zullen 
worden en die sluiten goed aan bij de onderwerpen die de deelnemers hebben genoemd. De 
industriesessies op Springtij zullen gaan over de samenwerking die nodig is voor de 
waterstofeconomie, over de vraag welke dilemma's en vragen er zijn rondom de toekomstige energie-
infrastructuur voor een duurzame industrie en over plastic, een onderwerp die velen van ons 
bezighoudt. De industrie wil de keten voor plastic sluiten. Wetende dat de productiecapaciteit van 
plastic in de wereld fors zal toenemen, moet deze circulaire economievraag liever vandaag dan 
morgen worden beantwoord.  

 


