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Toespraak Nieuwjaarsgala 7 januari 2023 

 

Traditioneel kent dit Nieuwjaarsgala ook een serieus deel. En dat staat misschien wat haaks 

op het thema van vanavond “James Bond”, maar dat is niet anders. Het belangrijkste is 

natuurlijk dat we met elkaar een gezellige avond hebben. En zoals gezegd, dat moet 

goedkomen! 

Als voorzitter van OV IJmond word ik geacht om dat serieuze deel voor mijn rekening te 

nemen en dat zal ik ook met plezier doen. Want ik mag speechen over kansen! Kansen voor 

het bedrijfsleven in de IJmond.  

 

Als we wat uitzoomen, dan zal het iedereen duidelijk zijn dat er op wereldschaal 

veranderingen noodzakelijk zijn. Het is vanavond een feestelijke avond dus we moeten het 

luchtig houden, maar als mensheid blijken we uitstekend in staat om onze planeet te 

verzieken. En om dát gedrag te veranderen, is niet eenvoudig. Er zit nog behoorlijk wat licht 

tussen praten, beloven en doen. 

 

Toch mogen we ons daar niet door van de wijs laten brengen. Verandering is noodzakelijk. In 

het belang van onszelf en in het belang van de toekomstige generaties.  

 

En, als we weer inzoomen, dan worden er ook goede stappen gezet. Of dat nu komt doordat 

Johan Remkes de knuppel in het hoenderhok gooit. Of dat dit nu komt doordat Europa ons in 

de nek hijgt. Of dat dit nu komt omdat we het zelf ook echt willen, dat doet er eigenlijk 

allemaal niet toe. Feit is dat er zaken in beweging komen. 

 

En dat biedt kansen voor ons bedrijfsleven. Zeker in de IJmond. Maar ook bedreigingen. Daar 

moeten we ook eerlijk over zijn. De aanleg van windmolenparken op zee bijvoorbeeld is voor 

de energietransitie een goede zaak, maar de visserij kent de keerzijde. Ik meen dat er binnen 

windparken op zee bijvoorbeeld niet gevist mag worden, dus dat betekent sowieso minder 

visgronden. Hoewel ik geen deskundige ben op dit terrein, hoop ik dat de Rijksoverheid met 

de visserij zodanige afspraken kan maken, dat onder andere de visserij voor Ijmuiden 

behouden blijft. 

 

Voor de maak- en onderhoudsindustrie is het een heel ander verhaal. 

De maak- en onderhoudsindustrie is onlosmakelijk verbonden met de IJmond. De industrie 
zorgt voor welvaart, banen en economische activiteit. 
We produceren onder andere staal, papier, vloeren, cement, groene energie en we 
assembleren windmolens. Ik noemde net een negatief aspect van de windmolens voor de 
Visserij. Voor de maak- en onderhoudsindustrie is dat anders. Die molens moeten namelijk 
ook van tijd tot tijd aan land worden gebracht, onderhouden worden, vervangen worden. Dus 
kansen te over! 
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De energietransitie raakt vele bedrijven in Nederland en dus ook die in de IJmond. Het bedrijf 
dat daarover veel in de publiciteit is, is Tata Steel. 
Tata Steel is een belangrijke partij voor Nederland en zeker voor de IJmond. Niet alleen voor 
wat betreft werk, inkomen en innovatie, maar met name ook voor de energietransitie. De 
Nederlandse industrie moet verduurzamen en uitstoot reduceren. In het belang van het 
behalen van de mondiale klimaatdoelstellingen. Tata Steel is belangrijk voor de 
energietransitie. 
 

Het klinkt wat dubbel; als je de krantenberichten volgt dan lijkt het erop dat er meer óp Tata 

Steel gejaagd wordt, dan dat het bedrijf de energietransitie aanjaagt, maar Tata Steel maakt 

grote stappen en de transitie van Tata Steel naar groen staal is essentieel voor de IJmond. 

 
Als IJmond kunnen we daardoor namelijk als groene energiezone tot één van de koplopers in 
de wereld gaan behoren. 
 
Manifest 
Als OV IJmond hebben wij een manifest geschreven dat het belang van het staalbedrijf voor 
onze regio onderschrijft en oproept tot intensieve samenwerking en steun van de overheid 
op verschillende vlakken. Wij zullen dit Manifest op een passend moment publiceren en zijn 
heel blij dat een groot aantal vooraanstaande bedrijven in de IJmond het Manifest mede wil 
ondertekenen. Wij roepen niet alleen op tot intensieve samenwerking, maar roepen ook de 
overheid, de politiek op om het hoofd koel te houden. Om kritisch te zijn en scherp te blijven, 
maar vooral om koers te houden. Het was rond het jaar 1850 dat de industriële revolutie in 
Nederland pas serieus op gang kwam. Daarvóór maakten wij vooral gebruik van wind- en 
wateraandrijving bij industriële processen. Met de kennis van nu zou je kunnen zeggen dat 
we toen een verkeerde afslag genomen hebben. Door te focussen op fossiele 
energiebronnen. We kunnen ons alleen maar afvragen hoe de wereld eruit zou zien als er 
toen andere keuzes waren gemaakt.  
 
Dus hoe mooi zou het zijn als we straks -200 honderd jaar later- in 2050, de cirkel rond 
kunnen maken met onder andere windenergie en waterstof. 
 
Ik sluit af. Ik wens iedereen voor 2023 een fantastisch jaar toe, in goede gezondheid!  


