INNOVEREN = CONCURREREN
HOE ALS OVERHEID IN TE SPELEN OP
INNOVATIES UIT DE MAATSCHAPPIJ

Sometimes when you innovate
you make mistakes. It is best
to admit them quickly and get
on with improving your
other innovations
Steve Jobs (1955 – 2011)
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MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN EN HET BELANG VAN INNOVEREN
INTRODUCTIE OP HET BOEK

Innoveren is geen l’art pour l’art, maar doe je
met een doel. Het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu werkt aan maatschappelijke opgaven
en stelt vijf transities centraal:
1. Klimaatmitigatie en energietransitie
2. Slimme en groene mobiliteit
3. Circulaire economie
4. Leefbare en bereikbare steden
5. Klimaatadaptatie
De te stimuleren innovaties moeten helpen om
de transities te realiseren. De kunst is om deze
transitie te versnellen. Daarbij gaat het om
patronen van opbouw en afbraak. Nieuwe en
opkomende partijen moeten terrein veroveren
ten koste van de gevestigde orde. Dat gaat niet
zonder slag of stoot. Er is een periode van chaos.
Weerstand vanuit de gevestigde orde vertraagt
het proces. Partijen uit de opkomende orde
concurreren niet alleen met gevestigde partijen,
maar ook met elkaar. Nog lange tijd zal
onduidelijk zijn, welke van de nieuwe
technologieën, producten en diensten zullen
doorbreken. Innoveren is dus ook (onderling)
concurreren.
In de “Staat van Transitie” wordt een overzicht
gegeven van de huidige stand van de transitie in
de 5 domeinen. Ook wordt ingegaan op sturing
door de overheid. Zo wordt bijvoorbeeld

aangegeven dat in sectoren die in neergang zijn, de
meest onduurzame praktijken versneld afgebroken
moeten worden, met behulp van wet- en
regelgeving en belastinginstrumentarium.
Anderzijds moet het handelen van overheid en
marktpartijen gericht zijn op het ondersteunen van
de opkomende orde. Het richting geven ten aanzien
van de ambities (niet vrijblijvend, maar juist zo
concreet mogelijk) en het geven van
experimenteerruimte zijn voorbeelden van hoe de
ondersteuning in de praktijk kan plaats vinden.
Dat laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo
blijkt uit de evaluatie van het Topsectorenbeleid. Er
wordt namelijk maar “een beperkte impuls gegeven
aan het bevorderen van innovatief
ondernemerschap en vooral marktformatie voor
innovaties”. Dat lijkt symptomatisch voor Nederland
te zijn: heel goed in de ontwikkeling van kennis, en
minder goed in de valorisatie ervan, oftewel: de
omzetting van kennis naar commerciële producten
en diensten die in grote aantallen vermarkt worden.
Ook wordt gesteld dat “noch EZ noch de
topsectoren zelf, zwaar inzetten op de rol van de
overheid als ‘launching customer’ en ‘wegbereider’
bij het verwezenlijken van innovatieagenda’s. De
overheid kan en moet dus meerdere rollen
(tegelijkertijd) vervullen.

Maar hoe kunnen beleidsmedewerkers dan wel
goed inspelen op al die prachtige innovaties die
uit de maatschappij komen? In deze publicatie
worden hiervoor handvatten gegeven.
Beleidsmedewerkers kunnen daardoor goed
inschatten in welke ontwikkelingsfase een
innovatie zich bevindt; aan welke doelen het
mogelijk bijdraagt en op welke manier eventueel
ondersteuning verleend kan worden met behulp
van beleid of instrumentarium.
In Innoveren = Concurreren wordt ingegaan op het
innovatieproces, dat bestaat uit een survival of the
fittest tussen nieuwe ideeën, producten en
diensten. Een concurrentieslag tussen goede
ideeën dus.
Innoveren = Concurreren heeft ook betrekking op
het belang van succesvolle innovaties voor het
Nederlandse concurrentievermogen.
Marktpartijen, maar ook de overheid spelen een
belangrijke rol in het bereiken van
(duurzaamheids)doelen en tegelijkertijd de
versterking van onze economie. Dit boekwerk
begint met het schetsen van deze context (H1) en
gaat vervolgens in op de meer praktische kant van
de manier waarop de overheid innovaties kan
ondersteunen (H2 en H3). Het laatste hoofdstuk
(H4) laat zien hoe je dit raamwerk kan toepassen
op een praktijksituatie, door middel van de
uitwerking van een casus op het gebied van
”Energie en Water” (H4).
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INNOVEREN = CONCURREREN

Innoveren = Concurreren
Innoveren = Concurreren is de titel van deze
publicatie en heeft een dubbele betekenis.
Bedrijven die innoveren zijn namelijk continu in
concurrentie met andere innovaties. Het is in
feite een wedloop, met een ongewisse afloop.
Niemand kan voorspellen welk product, dienst of
technologie uiteindelijk succesvol wordt, de
overheid al zeker niet. De ondernemer die het
beste zijn technologie ontwikkelt, het beste de
product-marktfit maakt en het meest
overtuigend is richting financiers gedurende alle
fasen van het innovatieproces breekt door met
zijn product. De rest – en dat is de meerderheid –
strandt ergens in het innovatieproces.
Concurreren = Innoveren
De tweede betekenis van Innoveren =
Concurreren is dat geen bedrijf, geen regio en
geen land kan concurreren zonder te innoveren.
Het innovatievermogen van een natie is in sterke
mate bepalend voor het concurrentievermogen.
Het goede nieuws is dat Nederland het de laatste
jaren bijzonder goed doet op de internationale
innovatieranglijsten.
Duurzaam concurrentievoordeel en de rol van
innovatie hierin
Als het gaat om duurzaamheid is de prestatie van
Nederland minder indrukwekkend. Op veel
terreinen zijn we hekkensluiter, zoals

bijvoorbeeld het aandeel duurzame energie. Dat
wordt gedeeltelijk verklaard door de
sectorstructuur (het grote gewicht in de economie
van de petrochemie, glastuinbouw en logistiek)
maar evenzeer door keuzes van de afgelopen
jaren.
Hoe zet je het nastreven van
duurzaamheidsdoelen om naar het bereiken van
concurrentievoordeel in dezelfde sectoren? In
deze publicatie laten we zien wat koploperlanden
goed doen. Zij maken duidelijke keuzes op basis
van hun sterke kanten. Nederland is sterk in
agrofood, procesindustrie, logistiek en afval.
Daarnaast zijn we goed in het toevoegen van
waarde vóór de productie (bijvoorbeeld R&D en
ontwerpen) en erna (bijvoorbeeld met logistiek).
Qua competenties is Nederland vooral goed in het
onder gecontroleerde omstandigheden

voortbrengen van (landbouw)producten.
Voortbouwen op deze sterke kanten lijkt een meer
kansrijke strategie dan ergens beginnen waar deze
voordelen niet zijn.
Voortbouwen op de sterke kanten zit in het
optimaal exploiteren van niches in de wereldmarkt.
Voor het ontwikkelen van deze niches kan de
thuismarkt een belangrijke rol spelen. Nauwe
samenwerking met gebruikers, nabijheid,
gemeenschappelijke cultuur en taal werken mee.
Dat werkt vooral goed als de ambities in Nederland
hoger liggen dan elders, wil men in de thuismarkt
comparatieve voordelen opbouwen. Dat zijn
ambities van de overheid, maar ook de wensen van
consumenten zijn hierin sturend. Een hoger
kwaliteitsbesef helpt mee, bijvoorbeeld een groot
duurzaamheidsbewustzijn of een grote vraag naar
kwalitatief hoogwaardige producten.
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Ondersteuning van innovaties door de overheid
De overheid is één van de partijen in een
innovatiesysteem, bestaande uit bedrijven,
onderzoeksinstellingen, financiële instellingen.
De centrale vraag in deze publicatie is hoe de
overheid een stimulerende rol kan vervullen in
een innovatiesysteem. Dat kan op vele
manieren. De meest voor de hand liggende is
door het maken van beleid. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen 1) wet- en
regelgeving, normstelling en marktregulering; 2)
innovatiebeleid; 3) flankerend beleid en 4)
fiscaal beleid. In de praktijk gaat het om de juiste
beleidsmix, waarbij de ene vorm van beleid de
andere ondersteund. Dat is maatwerk voor elk
beleidsveld. Een tweede dimensie vormt de
productfasen waarin innovaties zich bevinden.
Een vroege fase innovatie heeft behoefte aan
een geheel andere vorm van ondersteuning, dan
innovaties die al richting commercialisering
gaan.

Een uitwerking van innovatiebeleid is publiek
financieringsinstrumentarium. Publieke
financiering is vaak benodigd om innovaties te
ondersteunen, onder meer omdat private
financiering in sommige fasen niet voorhanden is
of het risico te hoog wordt geacht. Dit geldt voor
eco-innovaties en green tech vaak nog meer dan
voor gewone innovaties, omdat het
verdienvermogen hiervan lager is, of een langere
tijdshorizon heeft. De overheid beschikt over een
scala aan financieringsregelingen en bijbehorende
uitvoeringsorganisaties. Ook worden nieuwe
regelingen en instrumenten geschapen. Met de
komst van InvestNL wordt ook een verdere impuls
gegeven aan ondersteuning van marktpartijen,
maar maatwerk blijft toch telkens benodigd en de
zogenaamde Valley of Death is vaak dieper of
breder dan vanaf de rand van de kloof lijkt.
Adaptief samenwerken met andere overheden en
bedrijfsleven
Innovaties komen dus in een innovatiesysteem tot
stand, waarbij de overheid een belangrijke partner
is. Samenwerking is dus een kernwoord. De
overheid kan als partner mee optrekken in het
innovatieproces en neemt dan een actieve rol.
Maar de eerdergenoemde rol van wetgever en
beleidsmaker is minstens zo belangrijk en moet
daarmee in pas lopen. In grote lijnen is het
belangrijk dat de overheid mede richting geeft aan
ontwikkelingen. Door maatschappelijke
uitdagingen centraal te stellen en daadwerkelijk

kracht bij te zetten met visie, instrumenten en geld
stuurt de overheid marktpartijen bij hun
innovatiekeuzes.
De praktijk is lastiger dan de theorie. Er wordt op
veel terreinen tegelijkertijd samengewerkt.
Bewezen is dat in de vorm van convenanten, green
deals en platforms een op maat gesneden
samenwerking opgetuigd kan worden, waarin de
rol van de overheid van geval tot geval verschilt.
Bovendien kan deze rol in de loop der tijd
veranderen. Dat vraagt om een adaptieve aanpak,
een continu bewustzijn op de eigen rol in het
proces, en terugkoppelingen uit het proces zodat
lering wordt getrokken. Dat zijn de lessen rondom
de duurzame brandstoffenvisie, waarin veel van de
opgedane ervaringen in deze publicatie zijn
verwerkt. Vraag is of het ook op andere
beleidsvelden toegepast kan worden?
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Praktijkcasus rondom energie en water
Het denkkader rondom de ondersteuning van
innovaties door de overheid is daarom toegepast
op de casus “water en energie”, welke gaat over
energiewinning of –opslag in of met behulp van
water. “Water” is één van die terreinen waarin
Nederland sterk is en waar dus op doorgebouwd
kan worden. Maar de meeste innovaties zijn nog
niet marktrijp, of bevinden zich in de fase van
marktintroductie. Dat betekent dat veel
technologieën op het gebied van water en energie
nog niet genoeg uitontwikkeld zijn en nog te duur
zijn voor grootschalige toepassing. De logische
vervolgstap is daarom om pilots en
demonstratieprojecten uit te voeren, waarbij deze
ontwikkelslagen gemaakt kunnen worden.
Rijkswaterstaat is hierin proactief en er lopen al
diverse proeftuinen. Ook kan de overheid de rol
van launching customer op zich nemen en op die
manier marktpartijen helpen een thuismarkt te
ontwikkelen. Zo blijkt het denkkader rondom
Innoveren = Concurreren ook behulpzaam te zijn in
dit werkveld.

Innovaties met een maatschappelijk doel (zoals
eco-innovaties) kunnen alleen tot wasdom komen
als overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties intensief samenwerken in een
innovatiesysteem. Innoveren wordt concurreren als
deze innovaties niet alleen maatschappelijke
doelen dichterbij brengt, maar ook het
concurrentievermogen van Nederland vergroot.
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DUURZAAM CONCURRENTIEVOORDEEL

bronnen: Blueconomy: Sneller naar de toekomst, e-book 2015, www.blueconomy.nl //
Drift for transition, Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen, 2017

OP WEG NAAR EEN DUURZAME ECONOMIE
Een groot deel van de Nederlandse economie is
gebaseerd op fossiele grondstoffen, o.a.
aardolie, aardgas en kolen. Het cluster in de
Rotterdamse haven rondom de raffinage en
distributie van aardolie-achtige mineralen
bijvoorbeeld is erg groot en belangrijk voor onze
economie. Maar in een wereld van grote
onzekerheden is een ding zeker: dit cluster gaat
krimpen. De vraag is: wat zetten we er voor in
de plaats? Hoe zorgen we dat al die mensen die
nu in deze sectoren werkzaam zijn straks ook
werk hebben? En waar kunnen toeleveranciers
en transportbedrijven in de toekomst hun geld
mee verdienen?

Maar wat zien we in de praktijk? Politiek en
bestuur willen graag gelijktijdig de neergang
vertragen en de opkomst versnellen. Maar
dat zijn twee krachten die tegen elkaar
inwerken. Beter - ook pijnlijker - maar
niettemin beter, zou zijn om de neergang te
versnellen en daarmee omgekeerd evenredig
de opkomst van nieuwe sectoren te
versnellen. De neergang van de gevestigde
orde kan niet in één stap. Men moet
beginnen met de meest onduurzame
activiteiten in de sector en deze versneld
afbouwen. Zo neemt men langzaam maar
zeker afscheid van een sector in neergang.

In het eBook “Sneller naar de Toekomst – op
weg naar een duurzame economie in 2050” is
gesteld dat “de enige toekomst met toekomst”
er een is waarin onze economie volledig
verduurzaamd is. Dat betekent een
omwenteling van fossiel naar groen, van lineair
naar circulair, van recyclen naar upcyclen en van
bezit naar ruilen of huren.

Dat vraag wel een plan. En dit plan kan alleen
van de overheid en onder maatschappelijke
druk komen. Langzaam maar zeker keert ook
in Nederland het tij. Laten we eerst kijken
waar Nederland nu staat. Hoe doet
Nederland het in vergelijking tot andere
landen, als het aankomt op de verduurzaming
van de economie?

Als deze omwenteling het enige houdbare
toekomstmodel is, dan is het vervolgens zaak om
deze toekomst zo snel mogelijk te creëren.

WAT DOEN DE KOPLOPERS GOED?
Nederland bevindt zich in de achterhoede van
Europa en scoort nogal slecht op het punt van
duurzaamheid in diverse lijstjes in Europees
verband. Zo constateert het CBS in 2011
bijvoorbeeld dat Nederland de 24e positie
inneemt in een lijst van 27 EU lidstaten op het
gebied van de inzet van hernieuwbare energie.
Ook recentelijk kwam in het nieuws dat de CO2
uitstoot in Nederland in 2016 wederom gestegen
is, contrair aan de ontwikkelingen in de meeste
van de ons omringende landen. Ook op andere
vlakken zoals fosfaatoverschotten en/of het
bruto energieverbruik verkeert Nederland in de
onderste regionen. Het PBL komt tot soortgelijke
conclusies in de rapportage Vergroenen en
Verdienen. “We lijken minder goed in staat dan
andere sterke economieën, de omslag te maken
naar schonere en efficiëntere producten en
processen. Nederland loopt achter als het gaat
om groene innovatie. Er zijn relatief weinig
sectoren die een sterke exportpositie weten te
combineren met een koppositie op het gebied
van nieuwe schone en zuinige technologieën.”
Waarom loopt Nederland achter op het gebied
van de verduurzaming van haar economie?
Dat het (fossiele) energieverbruik
verhoudingsgewijs hoog is in Nederland, hangt
vooral samen met het grote gewicht in de
economie van de petrochemie, de glastuinbouw
en de vervoerssector.

En dat het percentage vernieuwbare energie
erg laag is, heeft onder andere te maken met
het vrijwel ontbreken van biomassa(brandhout) en waterkrachtcentrales in
Nederland. Nederland stoot naar verhouding
veel CO2 uit. De energie-intensieve
sectorstructuur en de grote uitvoer van die
sectoren weerspiegelen het feit dat
Nederland als het ware veel CO2-intensieve
productie van andere lidstaten voor zijn
rekening neemt (CPB 2011). Kortom, de
lijstjes met rangschikkingen moeten met
enige relativering bekeken worden.
Wat doen koplopers goed?
Succesvolle landen (er wordt met name naar
Duitsland en Denemarken gekeken) zetten
zwaarder in op de omslag naar een groene
economie door ambitieuze en langjarige
doelstellingen te formuleren. Daarnaast
wordt er meer geïnvesteerd in kennis, en de
ondersteuning van innovatie met publieke
middelen is sterk gericht op vergroening.
Deze landen maken duidelijke keuzes op
basis van hun sterke kanten. Zou Nederland
dat ook moeten doen, en wat zijn dan onze
sterke kanten?

bronnen: SER rapportage “meer werken aan een duurzame groei”, 2010; Rotmans, “in het oog van de orkaan”,
2014; .PLB, “Vergroenen en Verdienen, 2013; CPB Polic brief: groene groei voorlopig utopisch”, 2011; WRR, “naar
een lerende economie”, 2014.

HOE DUURZAAM IS DE NEDERLANDSE ECONOMIE?
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VOORTBOUWEN OP BASIS VAN ONZE STERKE KANTEN

bronnen: PLB, “Vergroenen en Verdienen, 2013; CPB Polic brief: groene groei voorlopig utopisch”, 2011; WRR,
“naar een lerende economie”, 2014; Volkskrant, economie-katern, 7 maart 2015.

GEEFT DE GROOTSTE KANS OP GROENE GROEI
Volgens de WRR is Nederland goed in de
agrofood, procesindustrie en logistiek. Volgens
het PBL ook in de afvalindustrie. Daarnaast is de
Nederlandse economie vooral goed in het
toevoegen van waarde vóór de productie
(bijvoorbeeld met R&D of ontwerpen) en erna
(bijvoorbeeld met logistiek). De toegevoegde
waarde van de Nederlandse productie is
ondanks maakindustriële grootmachten als
ASML en Philips kleiner dan in andere Europese
landen.
Daarnaast kan gesteld worden dat “efficiëntie”
in het Nederlandse DNA zit. Dit komt omdat
Nederlandse bedrijven erg goed zijn in het onder
gecontroleerde omstandigheden tot stand
brengen van producten. De intensieve veeteelt
en tuinbouwsector zijn daarvan de duidelijkste
voorbeelden. Dit leidt niet zo zeer tot de beste
kwalitatieve producten, maar wel tot een heel
hoge productiviteit.
Goed zijn in bepaalde sectoren betekent dat we
daarmee veel toegevoegde waarde creëren voor
onze economie. De reden dat we dit kunnen is
dat er comparatieve voordelen zijn ten opzichte
van het buitenland.

De comparatieve voordelen bestaan vooral dankzij
de aanwezigheid van sterke clusters van bedrijven
in de gehele keten, in combinatie met een goede
kennisinfrastructuur. Uit een analyse van de WRR
blijkt dat deze sectorstructuur al eeuwenlang
behoorlijk constant is. De comparatieve voordelen
blijken behoorlijk bestendig! Het duurt decennia
om deze voordelen op te bouwen, en meestal ook
om ze kwijt te raken. Voortbouwen op deze
comparatieve voordelen, lijkt een meer kansrijke
strategie dan ergens beginnen waar deze
voordelen niet zijn. Dat geldt zelfs voor Sillicon
Valley, dat zijn opbouwfase kende in de tweede
wereldoorlog (onder meer rondom
radiotechnologie) en daar decennia op voort heeft
gebouwd.
Ook de opbouw van totaal nieuwe bedrijfstakken
(gebaseerd op radicale innovatie) is kansrijker als
deze voortbouwt op bestaande competenties, dus
clusters van activiteiten waarin een land al sterk is.
Het Nederlandse topsectorenbeleid is ook sterk
gebouwd op deze gedachte.

Nederland zou dus groene groei moeten
zoeken in:
• die sectoren waarin ze goed is: agrofood,
procesindustrie, logistiek en afval;
• ofwel voort moeten bouwen op de
competenties waarmee deze sectoren
groot zijn geworden;
• ofwel sterk moeten richten op de
processen voor en na de productie.
Vanzelfsprekend zit daar ook de best
georganiseerde weerstand van gevestigde
partijen.

HET BELANG VAN EEN THUISMARKT VOOR ECO-INNOVATIES
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Uit een studie van het PBL blijkt verder dat onze
kracht met name zit in het optimaal exploiteren van
niches in de wereldmarkt.
Grote, veelal buitenlandse bedrijven nemen de bulk
of massaproductie voor hun rekening. In die
internationale concurrentiecontext hebben
succesvolle Nederlandse bedrijven zich
gespecialiseerd in niches op de wereldmarkt, gericht
op het creëren van hoge toegevoegde waarde per
product. Een voorbeeld hiervan zijn gebouwgeïntegreerde PV-toepassingen i.p.v. bulkproductie
van PV-cellen (en het installeren en onderhouden
van windmolenparken op zee vanuit de in Nederland
aanwezig specialistische offshore-kennis). Nederland
is goed in systeemintegratie: het laten samenwerken
van verschillende systemen.
Maar hoe ontwikkel je succesvol niches? Het blijkt
dat een veeleisende thuismarkt behulpzaam is bij
het ontwikkelen van kansrijke niches. Uit onderzoek
en case-studies blijkt dat niet zozeer de omvang van
de vraag er toe doet, maar veelaleer de kwaliteit van
de (binnenlandse) vraag. Gebruikers moeten
veeleisend en vooruitstrevend zijn.

De meest succesvolle innovaties komen tot stand
door samenwerking met veeleisende gebruikers,
die zelf mede vorm geven aan het
ontwikkelproces. Hierdoor ontstaat een haasjeover van productverbeteringen en
vraagaanscherping en wordt innoveren een
doorgaand proces.
Nabijheid van de gebruikers, het spreken van
dezelfde taal en het hebben van een
gemeenschappelijk cultuur zijn daarbij een
voordeel. De thuismarkt is dus erg belangrijk bij
innovatie.
Maar Nederlanders hebben ook een relatief open
houding ten aanzien van het buitenland (en
daarom traditioneel een handelsnatie) en staan
er om bekend om snel nieuwe technologie te
adopteren. Dat is dus een voordeel als een bedrijf
nieuwe technologie in de thuismarkt wil
ontwikkelen.
Maar eerlijk gezegd, is de Nederlander niet zo
veeleisend als het gaat om het kwaliteitsniveau
van producten. Zo is bij voorbeeld het bewustzijn
over gezonde voeding in de Scandinavische
landen veel hoger dan bij ons hetgeen aldaar een
kwalitatief hoogwaardige voedselketen
stimuleert. Het doorontwikkelen van producten
met een hoog kwaliteitsniveau in de Nederlandse
thuismarkt is dus nog niet zo eenvoudig.

bron: PBL,: “het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties, inzichten uit de praktijk, 2016.

EN DE ROL VAN VEELEISENDE GEBRUIKERS DAARBIJ
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KNELPUNTEN EN MOGELIJKHEDEN OM INNOVATIES

bron: PBL,: “het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties, inzichten uit de praktijk, 2016.

MET BELEID TE ONDERSTEUNEN
Launching customer
Naast gebruikers als eindconsument zijn soms
ook bedrijven, industriële organisaties en de
overheid een gebruiker waarmee innovaties
samen ontwikkeld kunnen worden. Deze
partijen hebben dan de rol van launching
customer. Dit speelt ook een rol bij
baanbrekende innovaties die nog niet genoeg
uitontwikkeld zijn om reeds naar een
(consumenten)markt te gaan, maar waarvan
deze bedrijven en organisaties al wel de
potentiele voordelen zien. Deze rol kan
opgepakt worden daar waar de overheid ook
daadwerkelijk zelf gebruiker/customer is. Denk
bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat en Prorail.
Beleidsinstrumenten
Beleidsinstrumenten ter ondersteuning van
innovatie worden door tegenstanders (o.a. de
gevestigde orde) snel in twijfel getrokken.
Innovatieprocessen zijn namelijk complex. Ze
gaan gepaard met grote onzekerheid, waarvan
de kansen en risico’s vooraf heel lastig zijn in te
schatten. Het is een proces van trial en error
waar succes eerder uitzondering is dan regel. Of
anders gezegd, aantonen dat deze
beleidsinstrumenten succesvol zijn geweest is
uitermate lastig als veel innovaties uiteindelijk
niet gelukt zijn, een enkele innovatie wel, maar

daarvan vervolgens niet altijd duidelijk is in
hoeverre het beleidsinstrument hieraan heeft
bijgedragen. Dit gekoppeld aan een sterke
doelmatigheidscultuur bij de Nederlandse
overheid, maakt innovatie-instrumentarium niet
populair.
Maar ondanks het gebrek aan populariteit is dit
beleid wel noodzakelijk om de markt voor ecoinnovaties en green tech op te brengen. Ten eerste
roepen marktpartijen en maatschappelijke
organisaties om het hardst om lange termijn
doelstellingen en duidelijkheid. Maar veel beleid
wordt in Europa gemaakt, en typisch genomen is
dit beleid niet erg ambitieus of ernstig afgezwakt
(o.a. wederom door de gevestigde orde). En
Europees beleid is eveneens weinig
onderscheidend tussen landen onderling,
waardoor de thuismarkt alsnog niet extra
geprikkeld wordt.
Men kan er dan voor kiezen om doelstellingen en
beleid verder te laten gaan dan Europese
ambities. Gesteld dat de politiek zo ver zou willen
gaan, is vervolgens de uitdaging om het beleid zo
te formuleren dat de gekozen oplossingen niet te
specifiek voor Nederland alleen worden
ontwikkeld. Dit was het geval bij de succesvolle
Nederlandse afvalsector die echter vanuit een sterk

specifiek voor Nederland gereguleerd kader
(milieuwetgeving) is ingestoken, waardoor de
ontwikkelde innovaties en oplossingen voor de
exportmarkt minder interessant zijn.
Exporteren van in de thuismarkt ontwikkelde
innovaties blijkt ook kansrijker, als deze producten
of diensten aanhaken bij bestaande en
gerelateerde exportgeoriënteerde sectoren. Zo
sluit bijvoorbeeld wind-op-zee goed aan bij het
sterk gepositioneerde Nederlandse offshore cluster
(olie, gas, baggeren).
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HET BELANG VAN NEDERLAND
Variatie en selectie
Voor individuele marktpartijen is het van belang dat
hun innovatie succesvol wordt. Voor Nederland is
het van belang dat er voldoende succesvolle
innovaties op de markt komen. Op een hoger niveau
is het dus de kunst is een continu proces van variatie
en selectie te bereiken. Variatie is belangrijk om
zoveel mogelijk aanwas te krijgen van technologieën
en toepassingen. Echter, omdat de middelen
ontbreken om elk van de technologieën en
toepassingen tot een verder ontwikkelingsstadium
te brengen, is selectie van belang. Door middel van
selectie komen die technologieën, producten en
diensten boven drijven die de grootste kans hebben
op succes.

▲ Afbeelding: een pijplijn van innovaties

Zodoende is het doel voor de nationale overheid om
te komen tot een pijplijn of portfolio van goede
innovaties. Meestal hoeft geen keuze gemaakt te
worden voor een technologie of oplossingsrichting.
Beter niet zelfs, want niemand kan voorspellen
welke technologie gaat doorbreken en welke niet,
dat is toch vooral aan de markt en aan gebruikers.
Innovatiepaden
Dit sluit aan bij een vergelijkbaar concept dat ook
wel bekend staat onder de naam van
innovatiepaden. Het is een methode die
terugkijkend kan vaststellen welke innovaties in de
loop der tijd zijn doorgebroken en welke het niet
hebben gehaald.

◁ Afbeelding:
innovatiepaden

bron: Hekkert en Ossebaart: de Innovatiemotor, 2010; dr. Pol Maclaine Pont, “zicht op onzekerheid, iov
de Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Teamanalyse

WERKEN AAN EEN PIJPLIJN VAN GOEDE INNOVATIES DOOR VARIATIE EN SELECTIE
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DUURZAAM CONCURRENTIEVOORDEEL EN INNOVATIE
RESUMÉ

• § Kies voor groene groei. Niet-kiezen
§ (gelijktijdig krimp bestrijden en niet vol voor
groene groei kiezen) is een middle-of-theroad strategy.
• Koplopers in verduurzaming (o.a.
Denemarken en Duitsland) hebben
ambitieuze en langjarige doelstellingen
geformuleerd, investeren veel in kennis en
ondersteunen innovatie met publieke
middelen.
• Koplopers maken duidelijke keuzes op basis
van hun sterke kanten. Voor Nederland zou
dit betekenen dat er kansen liggen in de
agrofood, procesindustrie, logistiek en
afvalindustrie. Met het topsectorenbeleid is
in feite een keuze gemaakt voor de voor
Nederland kansrijke sectoren: agri&food;
chemie; creatieve industrie; energie; high
tech systemen en materialen; logistiek; lifesciences & health; tuinbouw en
uitgangsmaterialen; water.

§ Daarnaast blijkt Nederland met name goed in
de processen vóór (o.a. ontwerp/design) en ná
de productie (distributie, logistiek).
§ Binnen sectoren zou men vooral op zoek
moeten gaan naar het optimaal exploiteren van
niches in de wereldmarkt. Ontwikkeling van
deze niches kan worden bereikt door samen te
werken met veeleisende gebruikers in de
thuismarkt. Bij elke innovatie, en zeker die met
overheidsgeld wordt ondersteund, zou de
samenwerking met ketenpartnersen de
doorontwikkeling tezamen met gebruikers een
voorwaarde moeten zijn. De overheid kan als
launching customer ook zo’n gebruiker zijn.
§ Verschil maken met andere landen kan alleen
als de lat hoger wordt gelegd. Ambitieuze
doelstellingen op nationaal niveau en
veeleisende gebruikers zijn daarbij voorwaarde.
Uiteraard binnen Europese kaders en
regelgeving.

• Bij het ontwikkelen van innovaties in de
thuismarkt met als oogmerk het open leggen
van (toekomstige) nichemarkten op de
wereldmarkt, is het belangrijk om niet te
context- of landspecifiek te werk te gaan, maar
juist de exportmogelijkheden voor ogen te
houden.
• Omdat innovatie inherent onzeker is (het is niet
van te voren duidelijk welke producten
succesvol zullen worden) kan niet op voorhand
gekozen worden voor bepaalde technologieën,
producten of diensten. Het is daarom veel
waardevoller om met verschillende
marktpartijen te werken aan een pijplijn of
portfolio van innovaties. Na elke productfase
zullen de meest succesvolle technologieën,
producten en diensten geselecteerd worden
voor een volgende fase, tot uiteindelijk enkele
overblijven. Selectie door de overheid vindt
uiteraard wel plaats door verder te gaan met
die ondernemers die producten ontwikkelen en
op de markt brengen die bijdragen aan of de
potentie hebben om bij te dragen aan
maatschappelijke doelstellingen. Daarbij wordt
vaak gebruik gemaakt van technologische
kennisinstituten om potentie en kansrijkheid
van technologieën in te schatten.

2.

ONDERSTEUNING VAN INNOVATIES DOOR DE OVERHEID
inspelen op een continue stroom vanuit de maatschappij
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INTRODUCTIE VAN HET BEGRIP “INNOVATIESYSTEMEN”
OVER DE COMPLEXITEIT VAN INNOVEREN

Innovatiesystemen
Innovaties komen niet stand-alone tot stand
maar in een systeem. Het kleinste systeem is die
van 1 ontwikkelaar en 1 klant. Maar in de
praktijk zijn er veel meer partijen bij betrokken.
Het bedrijf dat innoveert werkt in een keten van
bedrijven alvorens het eindproduct commercieel
is. De innovatie wordt in samenwerking met
verschillende gebruikersgroepen getest en
doorontwikkeld. Financiële partijen (banken
en/of investeerders) moeten elke
ontwikkelingsfase opnieuw overtuigd worden
van het aanstaande succes van de innovatie.
Soms zijn kennisinstellingen betrokken, zodat
state-of-the-art kennis geborgd is. En tot slot
moet dit allemaal gebeuren in een regime van
overheden, instituties, wet- en regelgeving
binnen bestaande conventies en gewoonten van
gebruikers. Zie hier de complexiteit van
innoveren in enkele alinea's beschreven.
De overheid
De overheid is één van de partijen in zo’n
innovatiesysteem. De overheid zelf bestaat op
zijn beurt weer uit de Europese Unie, de
rijksoverheid (opgedeeld in verschillende
ministeries en uitvoeringsorganisaties) en de
verschillende decentrale overheden (provincies,
waterschappen en gemeenten).

In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop
de overheid een stimulerende rol kan vervullen in
een innovatiesysteem. Hoe kan zij inspelen op
innovaties vanuit de maatschappij? Hoe kan ze
marktpartijen ondersteunen bij het innoveren? En
hoe kan dit zonder daarin de ene marktpartij te
bevoordelen ten opzichte van de andere?
Leervaringen binnen het Ministerie
Dit hoofdstuk is in belangrijke mate gebaseerd op
de leerervaringen die zijn opgedaan binnen het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij de
afdeling Klimaat, Lucht en Geluid (KLG) op het
dossier ”duurzame brandstoffen voor mobiliteit”.
Af en toe zullen daarom uitstapjes gemaakt
worden naar dit beleidsveld, als voorbeeld om een
theoretisch concept in de praktijk te kunnen zien
uitwerken. Er is op het punt van innovatie rondom
duurzame brandstoffen een uitgebreid boekwerk
gemaakt onder de naam: “Massa=Kassa, hoe ecoinnovaties en green tech naar de massamarkt te
brengen”. Dit boekje is opvraagbaar bij de afdeling
KLG of via de website van Blueconomy
(www.blueconomy.nl).

Wat is innovatie?
Een innovatie zou kunnen worden gezien als
nieuwe kennis, die vorm heeft gekregen in een
nieuwe technologie, een nieuw product of een een
nieuwe dienst. Anderen beargumenteren weer dat
een innovatie pas daadwerkelijk een innovatie is
als het een werkend apparaat is dat verkocht
wordt, anders is het slechts een inventie.

INNOVATIE EN DE VERSCHILLENDE PRODUCTFASEN
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EEN LINEAIR MODEL

R&D onderzoeksfase: de fase van inventie en
uitvinding.
Prototype/pilot: de fase waarin gekeken wordt of de
inventie ook werkend kan worden gemaakt (kan het
technisch?).
Marktvoorbereiding/demonstratie: de fase van
grootschalige demonstratie aan potentiele
gebruikers, ervaring opdoen in specifieke
omstandigheden en bedoeld om de kostprijs omlaag
te krijgen.
Marktintroductie/nichemarkt: de fase van
introductie op de markt, meestal nichemarkten
omdat het product/dienst/technologie nog niet
concurrerend is met bestaande alternatieven.
Opschalingsfase: de fase waarin het verkoopvolume
moet gaan oppakken en positieve cash-flow
gegenereerd moet gaan worden.
Beheerfase: consolidatie van marktaandeel en
vernieuwing van bestaande product.

bron: “Massa=Kassa – hoe eco-innovatie en green tech naar de massamarkt te brengen”
http://www.blueconomy.nl

Bij innoveren is het nuttig om onderscheid te maken
tussen productfasen. Wij onderscheiden zes
productfasen.
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DE ADOPTIE VAN INNOVATIES DOOR GEBRUIKERS
INTRODUCTIE VAN DE DE BELL-CURVE VAN ROGERS
Uit onderzoek van veel casussen blijkt dat de adoptie
van innovatie door gebruikers geleidelijk gaat, van
kleine groepen (innovatoren – links) naar de massa.
Innovatoren/innovators: dit zijn risiconemers die de
wens hebben nieuwe dingen te gebruiken, zelfs als ze
mogelijk niet functioneren. Ook hebben ze daarvoor
de middelen.

0,45"

0,4"

0,35"

0,3"

bron: E. Rogers. Diffusion of innovation, 1962 (2003)

Vroege gebruikers/early adopters: zijn selectief in
welke nieuwe dingen men gaat gebruiken. Deze
mensen worden door anderen gezien als “degenen
die je moet volgen voor nieuwe informatie”.
Vroege meerderheid/early majority: nemen de tijd
alvorens een nieuwe dingen te adopteren. Ze zijn
bereid iets nieuws te proberen zolang ze begrijpen
hoe dit past in hun levens(stijl).

0,25"

0,2"

0,15"

0,1"

2,5% innovatoren

Late meerderheid/late majority: kopen nieuwe
dingen onder druk van de groep, de nieuwe normen
of nieuwe economische realiteit. De meeste
onzekerheden omtrent gebruik moeten zijn
weggenomen.

0,05"

13,5%
vroege
gebruikers

34%
late
meerderheid

16%
achterblijvers

0"
)3SD"

hoog

Achterblijvers/laggers: zijn traditioneel en nemen
beslissingen op basis van eigen ervaringen in het
verleden. Ze zijn vaak niet in staat om grote risico’s te
nemen.

34%
vroege
meerderheid

)2SD"

)1SD"

0"

neiging om te adopteren

1SD"

2SD"

2SD"

laag
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OPKOMST EN STABILISATIE VAN INNOVATIES
DE INNOVATIEFASE EN DE DIFFUSSIEFASE

DIFFUSSIE

technologie-ontwikkeling

markt-ontwikkeling

De S-curve
Als de stand normale verdeling (bell-curve)
zoals op de vorige pagina afgebeeld
cumulatief wordt gemaakt ontstaat een
curve zoals hiernaast afgebeeld. Deze curve
wordt ook wel de s-curve genoemd.
De curve beschrijft het verloop van
marktpenetratie van een (succesvolle)
innovatie die aanvankelijk nauwelijks
productieaantallen kent (in de fase t/m
marktvoorbereiding/demonstratie) en
vervolgens een fase van take-off en
versnelling kent.
In de vroege innovatiefasen ligt de nadruk
op technologieontwikkeling (in afstemming
op de gebruiker en omgeving), in de late
innovatiefasen op marktontwikkeling.

EXPLORATIE

bron: E. Rogers. Diffusion of innovation, 1962 (2003), teamanalyse

INNOVATIE

MARKTINTRODUCTIE EN OPSCHALING

in, dat er ook een publieke rol is
weggelegd in de fase van
marktintroductie en opschaling, juist
omdat de ondernemer daar in de Valley
of Death terecht dreigt te komen.

15. De markt bereikt volwassenheid, er komt ruimte voor nw.ontwikkelingen

14. De organisatie wordt verder gestroomlijnd

13. De organisatie is nu vooral gericht op het uitbreiden van de productie

12. Het product is gediversificeerd en breed verkrijgbaar

11. Het product is breder verkrijgbaar

Proces in operationele omgeving simuleren
Product complementeren en kwalificeren
Product demonstreren en gereed voor marktintroductie
7.
8.
9.

10. Het product (dienst/technologie) is verkrijgbaar in de markt

! De overheid ziet in toenemende mate

Werking component of prototype in laboratorium valideren
Component in simulatieomgeving valideren
Prototype in relevante omgeving testen

In deze subfasen is de uitdaging om een
prototype verder te ontwikkelen in
samenwerking met toekomstige gebruikers.
Bijvoorbeeld door proeftuinen, een eerste
afnemer (launching customer) en door een
niche-markt op te zoeken, waar het
prototype het snelst geadopteerd kan
worden. Dit is de eerste stap in het
verbeteren van de product-marktfit.

4.
5.
6.

Subfasen in productontwikkeling en
commercialisatie
Op elk van de productfasen kan ingezoomd
worden om een nog beter beeld te krijgen
van de subfasen in een innovatieproces. De
eerste subfasen (1 t/m 9) zijn gelieerd aan
de als bekend staande Technology
Readiness Levels (TRL). Daarna begint de
diffusiefase. Juist op de overgang van
marktvoorbereiding naar marktintroductie
en opschaling ontbreekt vaak kennis en
instrumentarium (nr. 10 t/m 15).

Basisprincipes onderzoeken
Technologisch concept formuleren
Toepasbaarheid concept onderzoeken – proof of concept

INGEZOOMD

1.
2.
3.
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ONDERSTEUNEN MET BELEID
DE BELEIDSMIX

Hoe kan de overheid ondersteunen?
De overheid kan op verschillende manieren
ondernemers helpen om (duurzame) innovaties
succesvol te ontwikkelen en te vermarkten. In
het voorgaande is al aan bod gekomen dat de
overheid kan helpen met het diverse
financieringsinstrumenten. Daarnaast kan de
overheid ondersteunen met beleid. Hoewel in
aparte hoofdstukken besproken, kunnen beleid
en financieringsinstrumenten niet los van elkaar
gezien worden, aangezien de laatste een
uitvloeisel van de eerste is.

1. Wet- en regelgeving, normstelling en
marktregulering

De meeste regelingen worden uitgevoerd door
RVO en de belastingdienst.

De overheid kan op verschillende manieren eisen
stellen aan ontwikkelingen. Zo kan men bepaalde
zaken bijvoorbeeld wettelijk verbieden, zoals
gebeurd is ten tijde van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater, waardoor lozingen beperkt zijn.
Ook kan men maxima eisen, zoals bijvoorbeeld bij
CO2-normen voor voertuigen. Door de normen
telkens iets aan te scherpen worden marktpartijen
gedwongen graduele verbeteringen door te voeren.

3. Flankerend beleid is het ondersteunen van
decentrale overheden en marktpartijen in de
diffusiefase. Ondersteuning heeft bijvoorbeeld
betrekking op het ondersteunen met
aanbestedingsregelementen, het helpen bij het
zoeken van externe financiering of het
verstrekken van privileges voor bepaalde
doelgroepen.

Soorten beleid
We maken onderscheid tussen vier soorten
beleid waarover de overheid de beschikking
heeft:
1. Wet- en regelgeving, normstelling en
marktregulering
2. Innovatiebeleid
3. Flankerend beleid
4. Fiscaal beleid

Een meer complexe vorm van overheidssturing is
marktregulering. Zo is er bijvoorbeeld het
mededingingsrecht dat beperkingen stelt aan de
mate van samenspanning van aanbieders. Een
voorbeeld van gebruikersregulering is prijsbeleid
(bijvoorbeeld betalen voor mobiliteit, al dan niet
met ecologische voetafdruk).

Hiernaast staan deze vier soorten beleid
toegelicht. In de pagina hierna staat
gevisualiseerd in welke productfasen elke soort
beleid het meest werkzaam is.

2. Innovatiebeleid
Een tweede vorm van beleid is innovatiebeleid. In
het innovatiebeleid worden bedrijven op tal van
manieren geholpen bij het doorontwikkelen van
nieuwe technologieën, producten of diensten naar
de commerciële fase. Dat kan bijvoorbeeld met
subsidies, pilots en het geven van
experimenteerruimte of het nemen van een rol als
launching customer.

4. Fiscaal beleid kan in een productfase van
take-off helpen om de kosten voor de gebruiker
te verlagen waardoor een technologie
concurrerend wordt. Zo gauw de aantallen te
groot worden, wordt dit instrument snel te
duur. Voorbeeld hiervan is de lagere bijtelling
voor de elektrische auto.
Op de volgende pagina staat weergegeven in
welke productfasen, de genoemde
beleidssoorten typisch ingezet worden.
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ONDERSTEUNEN MET BELEID
PER PRODUCTFASE

INNOVATIE

DIFFUSSIE

wet- en regelgeving, normstelling en marktregulering
innovatiebeleid
flankerend beleid

bron: teamanalyse

fiscaal beleid
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FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM
Financieringsinstrumentarium
Bedrijven die innoveren hebben naast de juiste
beleid ook financiering nodig. In principe zijn er
twee bronnen van financiering: afkomstig uit
private bronnen en afkomstig uit publieke
bronnen. We beginnen met de private bronnen
omdat het uitgangspunt moet zijn dat publieke
bronnen alleen aanvullend zijn, daar waar
private bronnen ontoereikend zijn.
Private bronnen van financiering
Op de volgende pagina is een schematisering te
zien van de private bronnen van financiering, per
productfase. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen Eigen Vermogen, in de vorm van
durfkapitaal en Vreemd vermogen, in de vorm
van leningen.
Durfkapitaal
Voor de vroege fasen in het innovatieproces
staat de ondernemer alleen durfkapitaal ter
beschikking. Banken en andere vreemd
vermogen verstrekkers vinden het risico in deze
fase nog veel te groot, en zekerheden in de vorm
van bijvoorbeeld onderliggende activa of
debiteuren zijn er meestal niet. In ruil voor het
durfkapitaal van investeerders moet de
ondernemer meestal een deel van zijn aandelen
weggeven.

Vreemd vermogen
Pas in de fase van opschaling is het voor een
onderneming mogelijk om naast durfkapitaal ook
(commerciële) kredieten aan te trekken. De
onderneming is dan de marktintroductiefase
voorbij en genereert meestal een positieve
kasstroom. Daardoor lopen banken bij het
verschaffen van kredieten minder risico dat
rentebetalingen niet kunnen worden voldaan (en
de zogenaamde default-status bereiken).
Publieke bronnen van financiering
Op pagina 24 is een schematisering te zien van de
publieke bronnen van financiering, per
productfase.
Subsidie
De eerste bron is een overheidssubsidie. Zo kan
een woningeigenaar bijvoorbeeld een subsidie
krijgen bij de aanschaf van een warmtepomp.
Subsidies zijn vaak gericht op de eindgebruiker, als
de marktprijs van het innovatieve product nog niet
concurrerend is met gangbare alternatieven (bijv.
een cv-ketel), maar de overheid wel graag ziet dat
consumenten een overstap maken naar een ander
(duurzamer) product. De SDE+ regeling is ook een
bekende subsidieregeling.

Leningen
De overheid verstrekt ook in sommige gevallen en
onder strenge voorwaarden leningen aan
ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het
Innovatiekrediet en de Vroege Fase Financiering,
beide regelingen zijn bedoeld om ondernemers
met een innovatief technisch idee te
ondersteunen.
Garanties en borgstellingen
Zijn bedoeld om private financiers voldoende
zekerheid te geven om een lening te verstrekken
aan een ondernemer/innovator.
Innovatieregelingen m.b.v. de fiscaliteit
In sommige gevallen worden innovaties
bevorderd door een fiscaal instrument hiervoor in
te zetten. De bekendste zijn de WBSO en de MIAVamil regelingen. Een voorbeeld is de
ondersteuning van elektrisch rijden in de vorm
van een lagere bijtellingspercentage
Duurzaam inkopen en launching customership
Tot slot kan de overheid zelf duurzaam inkopen
(bijv. biobrandstoffen voor de scheepsvloot) of de
rol als launching customer vervullen. Dat laatste is
bijvoorbeeld het geval als de overheid zelf een
van de eerste klanten is van een innovatief
product dat nog een goede marktfit moet maken
in samenwerking met een of meerdere eerste
gebruikers.

bron: PBL, van der Vooren, Hanemaaijer; De valei des doods voor eco-innovatie in Nederland, 2015;
Kamerbrief Stimulering Ondernemingsfinanciering; Blueconomy, Massa=Kassa, hoe de massamarkt voor
eco-innovaties en green tech op gang te brengen”, versie 2.0, april 2017.

PER PRODUCTFASE

bron: PBL, van der Vooren, Hanemaaijer; De valei des doods voor eco-innovatie in Nederland, 2015;
Kamerbrief Stimulering Ondernemingsfinanciering; teamanalyse

Vreemd vermogen en EIB Financiering

Durfkapitaal

Zaaikapitaal
Vroege fase
durfkapitaal
Late fase
durfkapitaal

beschikbare hoeveelheid middelen uit private bronnen per productfase (procentueel)
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PER PRODUCTFASE

PRIVAAT FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM

PUBLIEK FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM
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Horizon 2020

CEF Transport

TKI-toeslag

2. leningen

INTERREG

3. garanties

Eurostars

4. fiscaliteit

MIT
NWO-STW

1. subsidies

5. duurzaam inkopen en
launching customership

SDE+
Innovatiekrediet
Groen projecten
SEED capital

VFF
Groeifaciliteit
borgstelling MKB
GO
EIA
MIA-Vamil
WBSO / RDA

Accijns / bijtelling
Duurzaam inkopen
Launching
customership

bron: Raad voor Ondernemend Nederland (RVO); Blueconomy, Massa=Kassa, hoe de massamarkt voor
eco-innovaties en green tech op gang te brengen”, versie 2.0, april 2017.

PER PRODUCTFASE
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DE VALLEY OF DEATH

BIJ FINANCIERING VAN INNOVATIES
Vallei des doods
Moeilijk is de overgangsfase van publieke naar
private financiering. In de ontwikkelingsfase is
de publieke sector nog een belangrijke bron
van financiering, in de vorm van subsidies,
leningen of garanties. Na deze fase trekt de
publieke sector zich voor een groot deel terug
omdat het subsidiëren van commercialisering
geen primaire overheidstaak is (en het risico
van ongeoorloofde staatsteun met zich mee
brengt). Op het moment dat de overheid zich
terug trekt (typisch in de fase van
marktintroductie) zou de private sector
moeten instappen, maar dat gebeurt te
weinig. Op dat moment zijn de risico’s voor
private partijen namelijk nog erg hoog. De
innovatie is over het algemeen nog niet
concurrerend met bestaande producten. Er is
dus durfkapitaal nodig, en dat is maar beperkt
beschikbaar. Deze moeilijke fase wordt wel de
vallei des doods genoemd.
Gelukkig komen er vanuit het Ministerie van
EZ nieuwe instrumenten op de markt, die
ondernemers en innovatoren juist in deze
moeilijke fase ondersteunen. Ook het in
oprichting zijnde NIA (Nederlandse
InvesteringsAgentschap) ontwikkeld
instrumenten specifiek voor deze fase.
Daarnaast kunnen regionale
ontwikkelingsmaatschappijen een goede rol
spelen.

typisch verloop van de
beschikbaarheid van de totale middelen
VALLEY OF DEATH

typisch verloop van de
beschikbaarheid
van private middelen

typisch verloop van de
beschikbaarheid
van publieke middelen

3.

ADAPTIEF SAMENWERKEN

met andere overheden en bedrijfsleven
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ADAPTIEF INNOVEREN

Rathenau Instituut (2015) Met beleid vormgeven aan socio-technische innovatie. Auteurs: P.
Maclaine Pont, R. van Est, J. Deuten

IS VOORAL GOED SAMENWERKEN
Samenwerking staat centraal in dit hoofdstuk
Goede innovaties komen in een systeem van
samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en
overheden tot stand, zo is in het vorige
hoofdstuk al duidelijk geworden. Hoe kun je de
samenwerking tussen deze partijen goed vorm
geven? Dat is centrale vraag in dit hoofdstuk. In
dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod:
De verschillende rollen die de rijksoverheid kan
innemen bij het realiseren van haar doelen.
Een specifieke rol van de rijksoverheid uitgelicht:
de overheid als partner
Vormgeving van een adaptief innovatieproces:
ritmiek, afstemming en aanpassing.
De vier rollen van de overheid volgens de
Wereldbank
De Wereldbank geeft een kader voor vier
soorten rollen van de overheid om innovatie te
bevorderen:
1.
2.

Eisen stellen aan ontwikkelingen in de vorm
van wet- en regelgeving
Specifieke ontwikkelingen faciliteren,
bijvoorbeeld met subsidies
belastingmaatregelen, experimenteerruimte
of als launching customer.

3.
4.

Innovatie omarmen door zich er voor uit te
spreken.
Als partner actief aan innovatie deelnemen.

In de eerste twee rollen zijn de eerder beschreven
vormen van beleid duidelijk terug te vinden.
Uitspreken voor innovatie
De derde rol, innovatie omarmen door zich er voor
uit te spreken, is een manier die bijvoorbeeld
recentelijk is toegepast bij de keuze van ”Nationale
Iconen” ASML en Redstack (Blue Energy) door het
Kabinet. Deze bedrijven krijgen een imago-boost
door deze krachtige uitspraken van het Kabinet.
Maar of en hoeverre “er zich vooruit spreken” ook
moet worden doorgetrokken naar actieve steun of
het starten van projecten met het rijk als launching
customer, is nog een zoektocht.
Een ander goed voorbeeld van “zich uit spreken
voor innovatie” is de jaarlijkse Innovatie-estaffete
van IenM, waar nieuwe ontwikkelingen een
platform krijgen.
Publiek-private samenwerking
De vierde rol, als partner actief aan innovatie
deelnemen, is een rol die voor de rijksoverheid veel
minder natuurlijk is dan de eerste twee rollen. Hoe
ga je een partnership aan? Hoe houd je de rollen en
posities zuiver? Hoe zet je een publiek-private
samenwerking op? Op de volgende pagina’s
daarover meer evenals een praktijkvoorbeeld.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
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GREEN DEALS, PLATFORMS, AKKOORDEN EN CONVENANTEN
Voorbeeld: adaptief samenwerken rondom
duurzame brandstoffen
Een voorbeeld van hoe men dit bij andere
onderwerpen heeft aangepakt werkt vaak
verhelderend. Als we kijken naar het dossier
duurzame brandstoffen dan betrof het een
veelheid aan onderwerpen waarover met een
veelheid aan partijen afspraken moest worden
gemaakt. Dit is exemplarisch voor de breedte
van beleidsonderwerpen waar velen bij IenM
mee te maken hebben. Het is niet een kwestie
van één onderwerp waarover met een aantal
partijen afspraken moeten worden gemaakt,
maar vele onderwerpen. Dat vraagt dan ook om
het maken van vele afspraken.
Green deals en platforms
Deze afspraken zijn gemaakt in de vorm van
green deals, bestuursakkoorden en de oprichting
van platforms. Op de volgende pagina is een
visualisatie te zien, waarbij in eerste instantie
een product-markt combinatie structuur (pmc’s)
is ontwikkeld. Een PMC is een combinatie van
een brandstof/energiedrager en een
marktsegment. Voor een aantal pmc’s bestond
in de praktijk een logische samenwerking. Zo zijn
marktpartijen rond biobrandstoffen
georganiseerd, rond elektrisch rijden en rond
LNG.

Maar er zijn ook samenwerkingen die brandstoffen
of energiedragers overstijgen. Bijvoorbeeld de
green deal zero-emissie stadslogistiek (ZES) heeft
betrekking op zowel elektrisch (hybride) rijden als
op waterstof.
Bestuursakkoord
De kunst is dus om mee te bewegen met een
”natuurlijke” organisatie van partijen uit het
bedrijfsleven die een commercieel belang
nastreven en deze te koppelen aan een
beleidsdoelstelling. Vervolgens zoekt men de
meest passende vorm om de samenwerking verder
gestalte te geven. Zo bleek bijvoorbeeld dat bij het
maken van afspraken over de transitie naar zeroemissie stadsvervoer (bussen) een
bestuursakkoord het beste bleek te passen,
aangezien het een afspraak betrof tussen rijk en
provincies.
Platform biobrandstoffen en LNG
Maar op het onderwerp biobrandstoffen, waar een
aantal marktpartijen (zowel producenten als
mogelijke afnemers) actief zijn, bleek de oprichting
van een (samenwerkings)platform het meest
geëigend. Dat had te maken met het beginnende
stadium van de samenwerking, waardoor harde
afspraken nog niet mogelijk bleken, en eerst maar
eens een formalisatie van de lopende gesprekken

in de vorm van een platform plaats moest
vinden. De rijksoverheid heeft dit proces
gefaciliteerd door de secretaris van het platform
in de opstartfase te vergoeden.
Iets soortgelijks heeft in het verleden plaats
gevonden bij het LNG platform, een al langer
bestaande samenwerking van marktpartijen en
overheden, waarbij het rijk ook enige tijd de
faciliterende rol van secretaris heeft betaald.
Echter, na enige tijd bleek de samenwerking zo
stevig te zijn dat marktpartijen dit volledig zelf
zijn gaan dragen en de rijksoverheid een stapje
terug heeft kunnen doen.
Daarnaast zijn er nog green deals gesloten voor
o.a. elektrisch rijden en zero-emissie
stadslogistiek. De green deals zijn eigenlijk
gewoon een variant op de voorgaande vormen
van samenwerking, en worden soms gesloten
tussen koepels van samenwerkende
marktpartijen (bijv. het FET, Formule E-team voor
elektrisch rijden), overheden en eventuele
andere partijen. De green deal is een instrument
waarin gezamenlijke doelen worden bepaald en
de taken worden verdeeld, met in achtneming
van ieders taken en rollen en beperkingen.
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PLATFORMS EN GREEN DEALS

bron: Een duurzame brandstofvisie met LEF, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014.

EEN VOORBEELD VAN DE DUURZAME BRANDSTOFFENVISIE

GREEN DEAL ELEKTRISCH RIJDEN
(FET)

GREEN DEAL ZERO EMISSIE
STADSLOGISTIEK (ZES)

LANDELIJK
BESTUURS
AKKOORD
Z.E.
BUSSEN
(BAZEB)

GREEN DEAL RIJDEN
OP WATERSTOF (NWP)

GREEN DEAL LNG (RIJN-WADDEN VERVOLG)

DIVERSE PROGRAMMAS GEDRAG
WEGVERKEER

PLATFORM DUURZAME BIOBRANDSTOFFEN

GREEN
DEAL
BIOPORT
HOLLAND

EEN ADAPTIEF INNOVATIEPROCES
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RITMIEK VAN VISIE, PROJECTEN EN GOVERNANCE
In het adaptieve programma Brainport
Eindhoven hebben we een de volgende definitie
gebruikt: “Een Adaptief Programma is het geheel
van een lange termijn visie, een flexibele
projectenlijst, de rapportagestructuur, de
sturing, de werkprocessen en de betrokkenheid
van stakeholders.”

2015
Visie
Elke 5-7 jaar herijken

Flexibele projectenlijst +
voorgangsrapportage
Jaarlijks bijstellen en bijsturen

Stuurgroep
3-4x per jaar bijeenkomen

De uitvoering vindt meestal plaats door middel van
een overeengekomen pakket van maatregelen of
projecten. Daarbij is van belang dat een stuurgroep
de voortgang van projecten monitort, de
ontwikkelingen bijhoudt en er voor zorgt dat
projecten kunnen worden aangevoerd, afgevoerd
en/of worden bijgesteld als de ontwikkelingen
daartoe aanleiding geven. De stuurgroep komt in
een bepaald ritmiek bijeen.

2016

2017

2018

Een dergelijke benadering kan worden
gevisualiseerd zoals onderstaand. Het vertrekpunt
vormt een gezamenlijke lange termijn visie,
bijvoorbeeld tot 2030 of 2040 (Deltaprogramma
zelfs tot 2050 en verder). Deze visie moet na een
jaar of 5-7 herijkt worden, als gevolg van talrijke
veranderende omstandigheden. Maar ook niet
vaker dan dat. In de tussentijd staat de uitvoering
centraal.

2019

2020

2021

2022

37

4.

ENERGIE EN WATER
uitwerking casus
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ENERGIE EN WATER

* Dit komt niet noodzakelijkerwijs overeen met het beleid van IenM.
Bronnen: Deltares, “Water als bron van duurzame energie, inspiratieatlas van mogelijkheden”, Marcel
Bruggers, 2008 // Deltares, “de kracht van water”, nieuwbrief Rijkswaterstaat, najaar2008, nr. 1.

INLEIDING OP DE CASUS
Inleiding
In Innoveren=Concurreren is een casus
uitgewerkt voor Energie en Water met als doel
om na te gaan of het voor het beleidsdomein
Duurzame Mobiliteit ontwikkelde denkkader
ook op andere beleidsdomeinen toepasbaar is.
Het is een gedachtenoefening waarbij
uitgezocht is welk beleidsmix ingezet zou
kunnen worden als innovaties op het terrein
van energie en water gestimuleerd zouden
worden*. In dit hoofdstuk wordt daarom in
gegaan op het onderwerp Energie en Water
(wat is het? Wat is de scope?); op het
technologisch innovatiesysteem rondom
Energie en Water; op de huidige beleidsmix en
de inzet van instrumentarium.
Hoofsoorten van energiewinning uit of op
water
Er zijn drie verschillende manieren waarop met
behulp van water, energie gewonnen of
opgeslagen kan worden:
1.
Energie uit waterbeweging (stroming)
Het betreft onder meer energie uit rivieren, dat
wil zeggen uit stroming die ontstaat door
stuwen en sluizen en door rivierkribben. De
techniek is grotendeels bekend en beproefd.
Winning van energie uit getijdenverschillen en
getijdenstroming lijkt vooralsnog alleen
interessant op plekken met een hoge
stroomsnelheid. Energie uit golfbewegingen is

ook optie. Door het relatief gematigde
golfklimaat op het Nederlandse
Continententaal Plat is de potentieel winbare
voorraad beperkt. Maar vooral in combinatie
met andere functies en gebruiken, zoals
windmolenparken, is deze vorm van
energiewinning misschien toch haalbaar.
Daarnaast is opslag van energie mogelijk d.m.v.
waterstandverschillen (bijv. via valmeren).
Echter, de potentie hiervan in Nederland is
beperkt vanwege de vlakke karakteristieken
van ons land en de extreem hoge investeringen
die benodigd zijn.
2.

Energie uit zoet-zoutgradiënten en
aquatische biomassa
De tweede vorm van energie heeft te maken
met de samenstelling van water. Energie uit
zoet-zout gradiënten in de kuststreken, ook wel
bekend als blue energy, is veelbelovend.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe
van omgekeerde elektrodialyse of van het
osmotische drukverschil tussen zoet en zout
water. Dezelfde technologie wordt ook wel
gebruikt als Blue battery, waarbij gesloten
reservoirs (zodat geen vervuiling optreedt in de
membranen) drijven op het oppervlaktewater.
Een andere mogelijkheid is energiewinning van
aquatische biomassa, denk aan algen en
wieren, die koolstof en olie bevatten waardoor
ze geschikt zijn als basis voor biobrandstoffen.

3. Thermische energieopwekking
Een derde vorm van energie bestaat uit
thermische varianten: energie van aardwarmte
uit diepe aquifers, thermische zonne-energie
uit oppervlaktewater en ondiep grondwater,
energie uit warmte-koude opslag en
opwekking van energie m.b.v. zonnepanelen
op waterpartijen. Deze vormen zijn al ver
ontwikkeld; warmte en koudeopslag wordt al
commerciële schaal geëxploiteerd en de eerste
commerciële aardwarmteinstallaties zijn
opgeleverd. Zonne-energie uit
oppervlaktewater wordt ook al in bestaande
installaties, waaronder WKO-systemen benut.
Het gaat dan vooral om temperatuurverschillen tussen water en omgeving, in te
zetten bij warmte- en koudevraag.

CASUS: ENERGIE UIT WATER
AMBITIES EN WINBARE VOORRAAD
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Energiecoalitie
In aansluiting op de Green Deal Energie (Unie
van Waterschappen en Rijkswaterstaat) hebben
Rijkswaterstaat en de waterschappen een
Energiecoalitie afgesloten waarbij is
afgesproken om:
• assets te benutten;
• potentie van het waterbeheer op duurzame
energiebronnen in beeld te brengen;
• gezamenlijk belemmeringen te
onderzoeken en weg te nemen;
• innovatie (pilotprojecten) te stimuleren;
Ambities Rijkswaterstaat 2030
Ook heeft Rijkswaterstaat zichzelf ten doel
gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn.
Energie uit water is een van de mogelijkheden
om invulling te geven aan die ambitie en is
daarom serieus onderwerp van onderzoek en
pilots.
Er zijn in het verleden diverse studies
uitgevoerd naar de potentie van energie uit
water. Deze is in theorie erg groot, maar in de
praktijk een stuk kleiner. Niet de gehele
potentiele energievoorraad is technisch
winbaar. In de afbeelding is dit schematisch
weergegeven.

Van de technisch winbare energievoorraad is
ook maar een deel maatschappelijk winbaar.
Dat wil zeggen, dat de gekozen oplossing(en) op
niet te veel maatschappelijke weerstand
stuiten.
Zo kunnen bepaalde technische oplossingen een
impact hebben op de ecologie, bijvoorbeeld
omdat ze een gevaar vormen voor de vistrek, of
de stroming veranderen. Dit kan ertoe leiden
dat het maatschappelijk draagvlak gering is.
Technologieën die minder maatschappelijke
weerstand oproepen, hebben een grotere kans
van slagen.

Tot slot is de economische winbaarheid
een belangrijke factor. Een technologie kan
wel technisch haalbaar en maatschappelijk
acceptabel zijn, maar als het veel te duur is
ten opzichte van concurrerende
technologieën (binnen of buiten het
waterdomein) dan zal deze technologie
niettemin toch niet doorbreken.

Deltares, “Water als bron van duurzame energie, inspiratieatlas van mogelijkheden”, Marcel
Bruggers, 2008;

CASUS ENERGIE EN WATER

CASUS: ENERGIE UIT WATER
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9 TECHNOLOGIECLUSTERS
CASUS ENERGIE EN WATER

Ecofys/Blueconomy, “Marktkansen voor energie uit water”, verkenning 2014.

In de studie van Ecofys/Blueconomy uit 2014
wordt onderscheid gemaakt in de volgende 9
technologieclusters:

Soort van energiewinning
1

Energie uit getijden/onderzeese stroming

2

Energie uit golven

3

Energie uit temperatuurverschil met oppervlaktewater

4

Energie uit zoet-zoutgradiënten

5

Energie uit rivieren/verval - laag verval

6

Energieopslag met water - laag verval

7

Warmte- en koudeopslag

8

Energie uit aquatische biomassa

9

Energie uit afval- en proceswater

In de studie zijn eveneens de marktkansen
ingeschat. Deze kansen zijn mede gebaseerd op
een inschatting van het exportpotentieel van elk
van de technologieclusters. Op basis van een
marktstudie van diverse landen, de
bijpassendheid van de technologie en de
uitgangspositie van het Nederlandse
bedrijfsleven is tot een kwalitatieve en relatieve
inschatting van kansrijkheid van de
technologieclusters gekomen. Dit is in de
afbeelding weergegeven op de x-as.
De marktkansen zijn ingeschat op basis van een
inschatting van de bijdrage die een
technologiecluster kan geven aan de lange
termijn duurzaamheidsdoelstellingen van
Nederland. Met andere woorden, een
technologie die uiteindelijk maar een beperkte
bijdrage kan leveren aan de Nederlandse
verduurzamingsopgave, is niet zo veelbelovend.
Deze invalshoek is op de y-as in de afbeelding
weergegeven.
De technologieclusters zijn vervolgens geplot in
de afbeelding, waarbij een beweging van
linksonder naar rechtsboven verbeeld dat de
kansrijkheid toeneemt. De omvang van de
bollen weerspiegeld de omvang van de
wereldmarkt.

CASUS: ENERGIE UIT WATER
MARKTKANSEN VOOR NEDERLAND
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CASUS ENERGIE EN WATER

warmte-koude opslag; energie uit zoet-zout
gradiënten; energie uit afval- en proceswater en
energie uit getijden/onderzeese stroming. Maar
ook werd opgemerkt indertijd, dat gezien het
ontwikkelstadium van technologieclusters, nog
veel in beweging is, en dat dus ook de andere
technologieclusters niet uitgevlakt moeten
worden maar tot de kanshebbers gerekend
kunnen worden, of mogelijk in de toekomst
kunnen ontwikkelen tot kanshebbers. Hieruit
blijkt dus dat het ontwikkelstadium van een
technologiecluster een factor is die in
ogenschouw moet worden genomen.

!

Deze analyse stamt uit 2014 en is

inmiddels gedeeltelijk al weer ingehaald
door de realiteit. Als men nu over zou willen
gaan tot het ontwikkelen van beleid of
instrumenten t.b.v. Energie uit water, dan
zou een actualisatie op zijn plaats zijn.
Deze casus is bedoeld als illustratie en
daarvoor volstaat deze manier van
presenteren en denken.

Ecofys/Blueconomy, “Marktkansen voor energie uit water”, verkenning 2014.

Als veelbelovende technologieclusters zijn
destijds (2014) aangemerkt:

CASUS: ENERGIE UIT WATER
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HET TECHNOLOGISCH INNOVATIESYSTEEM
CASUS ENERGIE EN WATER
Een (technologisch) innovatiesysteem bestaat uit
netwerken van aanjagers en selectoren die met
elkaar samenwerken. Aanjagers zijn de
initiatiefnemers van een innovatie, vaak
ondernemers of marktpartijen. Een selector is een
partij die beoordeeld of een product of
technologie door kan naar een volgend stadium.
Investeerders en banken zijn selectoren en
bepalen mede, met het al dan niet financieren van
een innovatie, welke innovatie door kan
ontwikkelen en welke niet. Ook de overheid is een
selector door het formuleren van criteria voor
ondersteuningsregelingen.
De organisatiegraad in een sector (meestal de
aanjagers) zegt iets over de kracht van het
netwerk. Al enige tijd bestaat de Nederlandse
Vereniging voor Energie uit Water/DMEC
met zo’n 50 parten in het netwerk. Er is dus een
bepaalde mate van organisatiegraad, hetgeen een
teken is van een opbouwende kracht in het
innovatiesysteem. Hier is er ook een duidelijk
aanspreekpunt voor de overheid. Dit geeft ook de
gelegenheid om namens het bedrijfsleven met één
mond te spreken. Het is daarnaast een goede
manier om tot gezamenlijke visievorming te
komen.
Daar tegenover staat dat de meeste partijen in het
netwerk nog over een matig
investeringsvermogen beschikken, hetgeen
natuurlijk kenmerkend is voor een nieuwe,
opkomende sector.

Wat opvalt is dat er ook partijen in het netwerk
ontbreken. Vanuit de innovatiesysteemtheorie is
bijvoorbeeld bekend dat juist de betrokkenheid
van afnemers en gebruikers belangrijk is om de
afstemming tussen productontwikkeling en
gebruik beter en sneller te laten verlopen. Ook de
energiebedrijven ontbreken bijvoorbeeld in het
lijstje van leden van de Vereniging. Dat is niet
onbegrijpelijk aangezien de meeste technologieën
nog niet of nauwelijks marktrijp zijn. Pas meer
recentelijk zie je de beweging van energiebedrijven
naar actieve participatie in wind- en zonneenergieprojecten, nu deze op een niveau zijn
gekomen dat hiermee ook flinke hoeveelheid
elektriciteit kan worden opgewekt.

De kunst is niettemin om afnemers en gebruikers
zo vroeg als mogelijk te betrekken. Bij gebruikers
kan je denken aan een community die elektriciteit
afneemt van een specifiek (pilot) project. Hierdoor
wordt aan een commodity als Elektriciteit toch
emotie toegevoegd, een vorm van betrokkenheid
en eigenaarschap. Bij de Waterkrachtcentrale in de
Dommel is dit bijvoorbeeld succesvol gelukt. Ook
Crowdfunding is bij uitstek een manier om niet
alleen om geld op te halen, maar ook een kring van
afnemers te creëren. Zie inzet voor de
crowdfundingcampagne van Tocardo.

CASUS: ENERGIE UIT WATER
ONDERSTEUNEN MET BELEID: DE BELEIDSMIX
CASUS ENERGIE EN WATER
De beleidsmix waarover de overheid de
beschikking heeft is:
1.
Wet- en regelgeving, normstelling en
marktregulering
2.
Innovatiebeleid
3.
Flankerend beleid
4.
Fiscaal beleid
Ad 1. Wet- en regelgeving, normstelling en
marktregulering
De belangrijkste taak van de rijksoverheid is om
eisen te stellen aan het aandeel hernieuwbare
energie dat in Nederland wordt opgewekt. In
het kader van het Energie-akkoord heeft
Nederland zichzelf doelstellingen opgelegd voor
2020, 2030 en 2050. De realiteit is dat de doelen
op korte termijn (2020) alleen gehaald kunnen
worden met technologieën die marktrijp en
(bijna) concurrerend zijn: windenergie en zonneenergie. Nederland zet hier dan ook vooral op
in, met name op wind-op-zee, alwaar
indrukwekkende kostprijsdalingen te zien zijn.
Niettemin blijft Nederland op dit vlak
hekkensluiter, als men dit vergelijkt met andere
Europese landen (zie hoofdstuk 1). Voor de
lange termijn is het interessant, en wellicht ook
pure noodzaak, om ook andere
oplossingsrichtingen dan wind- en zonneenergie, aan het arsenaal aan mogelijkheden
toe te voegen.

Energie uit Water is één van die oplossingsrichtingen. Het is een technologie die als
voordeel boven wind- en zonnenergie heeft, dat
deze constant is. Bijvoorbeeld getijde is een
continue en voorspelbaar natuurverschijnsel. De
overgangen van zoet naar zout water t.b.v. zoetzout scheiding zijn eveneens constant. Energie
uit water kan daarmee zorgen voor een deel van
de base-load, oftewel de garantie van continue
beschikbaarheid, zeker in combinatie met
opslagmogelijkheden zoal blue battery. Maar de
technologieën hebben vooralsnog als nadeel dat
ze niet genoeg uitontwikkeld en te duur zijn.
Overigens is vanuit de transitietheorie (Lohrman
c.s.) bekend dat de opbouw van een nieuwe,
opkomende orde alleen kan geschieden onder
gelijktijdige afbraak van de gevestigde orde.
Meer specifiek wordt gesteld dat begonnen
moet worden met de afbouw van de meest
milieuonvriendelijke technologieën, zoals bijv.
kolencentrales en op termijn gascentrales. Deze
afbouw is reeds in gang gezet maar de snelheid
waarmee dit wordt doorgezet is sterk
afhankelijk van politieke keuzes op dit vlak.

Kansen voor energie en water
Voor de overheid is de eerste vraag die men
moet beantwoorden of men de potentie van
Energie uit water, als onderdeel van de
toekomstige duurzame energiemix, ziet en een
kans wil geven. Als deze vraag positief
beantwoord wordt, dan is het aan te raden om:
• Een (Kabinets?) visie te ontwikkelen waarbij
Energie uit water expliciet benoemd wordt
als een van de mogelijke technologiesporen
in de energietransitie;
• Het komende decennium te gebruiken om
eerste kleinschalig en later grootschalige
pilots en demonstratieprojecten te
ondersteunen;
Zonder een dergelijke expliciete steun dreigt
voortdurend het risico dat Water en Energie
projecten sneuvelen in de concurrentie met
andere technologieën (wind en zon) op basis
van kosteneffectiviteit.
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Ad 2. Innovatiebeleid
Het innovatiebeleid in Nederland is tegenwoordig in
hoge mate vormgegeven in de vorm van
Topconsortia voor Kennis en Innovatie, beter bekend
als TKI’s. Het innovatiecluster ‘Energie en Water’
binnen het TKI Deltatechnologie (onderdeel
Topsector Water) heeft betrekking op zowel
opwekking van energie uit het
oppervlaktewatersysteem als buffering van energie
in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en
windenergie).
Binnen het TKI ligt de focus op de koppeling van
duurzame-energietechnieken met waterbouw en
offshore. Sectoren waarbij Nederland mondiaal een
leidende rol speelt. Uitgangspunt is dat de
Nederlandse kennis en kunde op het gebied van
energie uit water sterk kan profiteren van een
integrale aanpak voor energieopwekking en
buffering vanuit bedrijfsleven (water- én
energiesector), betrokken departementen (EZ en
IenM) en decentrale overheden, waterbeheerders
(Rijkswaterstaat, Waterschappen en
Havenbedrijven) en kennisinstellingen.
In het innovatiecluster Energie en Water zijn de
volgende kansrijke duurzame energietechnieken
geïdentificeerd:

•
•
•
•
•
•

Thermische energie uit oppervlaktewater
Waterkracht rivieren
Getijdenenergie
Drijvende zonnepanelen
Blue Energy (opwekking energie dmv osmose)
Blue Battery (opslag van energie dmv osmose)

Systeemgrenzen veranderen snel
Sinds de marktstudie in 2014 zijn er dus
keuzes gemaakt m.b.t. technologieclusters die
op dit moment ondersteund worden. Wat
zichtbaar wordt is dat de systeemgrenzen van
Energie en Water sinds 2014 aan het
verschuiven zijn. Terwijl in 2014 warmtekoudeopslag (uit de diepe ondergrond) nog
nadrukkelijk als onderdeel van het domein
werd gezien, wordt deze in 2017 niet meer
meegenomen in de TKI (maar wel weer in de
Energie-agenda).
Tegelijkertijd zijn er nieuwe technologieën en
technologieclusters opgekomen, die in 2014
nog niet zozeer op het netvlies stonden. Dit
zijn bijvoorbeeld de winning van warmte- en
koude uit oppervlaktewater, de opslag van
energie in de vorm van blue-energy en de
winning van zonne-energie op open water.
Het is dus erg belangrijk om op adaptieve
wijze met elkaar samen te werken, en de
visies en uitvoeringsprogramma’s elke paar
jaar te herijken.

ONDERSTEUNEN MET BELEID: DE BELEIDSMIX
CASUS ENERGIE EN WATER
Proeftuinen/Living Labs:
Rijkswaterstaat faciliteert samen met regionale
waterbeheerders testlocaties voor innovatieve
pilots voor bovengenoemde technieken. Deze
pilots worden mede mogelijk gemaakt door
subsidie arrangementen/investeringsfondsen
vanuit het Rijk en decentrale overheden, en
investeringen vanuit energieproducenten en
netbeheerders. Het betreft:
Blue Energy en Blue Battery:
De Blue Energy centrale Afsluitdijk (RedStack
i.s.m. Wetsus en Fuji film) is in 2016 uitgeroepen
tot Nationaal Icoon. Mogelijkheden voor een
nieuwe testsite bij Katwijk worden momenteel
verkend.
Blue Battery is een spin off van Blue Energy en is
gericht op de langdurige opslag van energie. Het
milieuvriendelijke concept is gebaseerd op het
RED principe, waarbij –in een gesloten systeemenergie afwisselend opgeslagen en opgewekt
kan worden.
Een eerste pilottoepassing wordt in 2017
gerealiseerd in het living lab ‘the Green Village’
op de TU campus. Daarnaast wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een grootschalige drijvende
variant die kan worden toegepast in combinatie
met drijvende zonneweiden. Hierover vinden
momenteel concrete gesprekken plaats met o.a.
Rijkswaterstaat over testlocaties (o.a. bij het
Kreekrak- of Krammersluizencomplex).

In 2018 is de realisatie voorzien van het Tidal
Technology Centre bij de Flakkeese spuisluis (in de
Grevelingendam) waar verschillende types
laagverval getijdenturbines getest kunnen worden
en kennis (o.a. visvriendelijkheid) ontwikkeld kan
worden, om zo de commerciële uitrol van
getijdenenergie te versnellen.
Drijvende zonnepanelen:
Onder leiding van SEAC (Solar Energy Application
Centre) is begin 2017 het nationaal consortium Zon
op Water van start gegaan, bestaande uit 30
bedrijven, kennisinstellingen en overheden die
samen de ambitie hebben om drijvende installaties
van zonnepanelen te ontwikkelen en de
daadwerkelijke realisatie van drijvende
zonneparken te bevorderen. Drijvende
zonneparken hebben een extra rendement van
38% t.o.v. landgebonden systemen, door het
koelend en reflecterende effect van water en de
mogelijkheid om de panelen mee te laten draaien
met de zon. Een belangrijke mijlpaal in 2017 is de
grootschalige test met drijvende zonnepanelen van
verschillende leveranciers in het slibdepot de
Slufter op de Tweede Maasvlakte. Hierbij worden
zowel de technische als vergunbaarheidsaspecten
in aanmerking genomen.

Thermische Energie uit oppervlaktewater:
Een i.h.k.v van de Green Deal Energie
uitgevoerde potentiestudie geeft aan dat
winning van thermische energie uit het
oppervlaktewater kan voorzien in 11,5 procent
van de warmtevraag en 60 procent van de
koudevraag (onderzoek IF Technology, 2016).
Eerste toepassingen van Thermische Energie uit
oppervlaktewater: Water uit de IJssel koelt en
verwarmt het gemeentekantoor in Deventer,
kantoren op de Zuid-as in Amsterdam benutten
koude van water uit de dertig meter diepe
Nieuwe Meer. Daarnaast worden verschillende
nieuwbouwprojecten in Amsterdam voorzien
van een WKO systemen gecombineerd met het
inlaten van oppervlaktewater uit het IJ.
Waterkrachtcentrale:
Er vinden vergevorderde gesprekken plaats met
stakeholders over testsites in de rivier de IJssel
(op de kop van een aantal kribben) voor
innovatieve visvriendelijke hoog rendement
turbines van verschillende leveranciers.
Getijdenenergie:
Vrije stromingsturbines (Tocardo) worden getest
bij Den Oever en de Oosterscheldekering. Een
met een stromingsturbine uitgerust drijvend
platform (BlueTEC) wordt getest in het
Marsdiep.
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wet- en regelgeving, normstelling en marktregulering

flankerend beleid
Waterkracht rivieren

Thermische energie uit oppervlaktewater

Getijde-energie

innovatiebeleid

Drijvende zonnepanelen

Flankerend beleid
Flankerend beleid is het ondersteunen van
decentrale overheden en marktpartijen in de
diffusiefase. Ondersteuning heeft betrekking
op het wegnemen van (wettelijke of
praktische) belemmeringen in de fase van
“take-off”. Belemmeringen die spelen bij
“waterkracht m.b.v. rivieren” heeft
bijvoorbeeld te maken met de mate van
visvriendelijkheid in relatie tot internationale
afspraken over het maximale visverlies per
riviertak. Door bestaande, minder
visvriendelijke waterkrachtcentrales in de
Nederlandse rivieren, is de ruimte voor
nieuwe waterkrachtcentrales

vrijwel nihil. Vervanging van bestaande
waterkrachtcentrale door nieuwe, visvriendelijke
varianten, biedt op termijn mogelijkheden.

Blue-Energy

S-curve
In een workshop met beleidsmakers en
experts op het gebied van Water en Energie
zijn de proeftuinen geplot op de s-curve,
zoals eerder in dit boekwerk geïntroduceerd.
Het spectrum spant zich op van de vroege
pilotfase tot aan de marktintroductie, zoals
men bij proeftuinen zou verwachten. Alle
proeftuinen zijn gebaat bij ondersteunende
wet- en regelgeving en/of normstelling en
innovatiebeleid. Ondersteuning met behulp
van flankerend beleid en fiscaal beleid komt
pas in beeld bij de marktintroductie, waarin
zich momenteel alleen de proeftuinen
“thermische energie uit oppervlaktewater”
en “waterkracht m.b.v. rivieren” bevinden.

Blue-Battery
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Ad 4. Fiscaal beleid
De inzet van fiscaal beleid ten behoeve van de
doorontwikkeling van innovaties is een
maatregel die men eerder bij uitzondering inzet
dan als algemene regel. Fiscaal
instrumentarium kan in sommige gevallen
worden ingezet om tijdelijk een vraag aan te
wakkeren. Een bekend voorbeeld is de
stimulering van hybride auto’s door middel van
een gunstige bijtelling. Het voorbeeld maakt
ook duidelijk dat de ondersteuning per definitie
van tijdelijke aard is, omdat zodra de regeling
een succes wordt en de aantallen aantrekken,
deze tevens onbetaalbaar wordt. Daar staat
tegenover dat het doel dan in feite ook bereikt
is, en de innovatie vanaf dat moment op eigen
kracht de vraag moet creëren.
Het ligt niet in de lijn der logica om fiscaal
beleid in te zetten om vraag aan te wakkeren
voor bijvoorbeeld Energie d.m.v. rivieren of
Thermische energie uit oppervlaktewater,
aangezien het instrument vooral bedoeld is om
vrager te doen overgaan tot het overstappen op
een andere technologie, door de
gebruikskosten (tijdelijk) te subsidiëren
(vergelijk bijv. warmtepompen). Dit is bij de
genoemde voorbeelden hierboven niet aan de
orde.
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Vreemd vermogen en EIB Financiering
Durfkapitaal

Waterkracht rivieren

Vroege fase
durfkapitaal

Thermische energie uit oppervlaktewater

Getijde-energie

Drijvende zonnepanelen

Blue-Energy

Zaaikapitaal

Blue-Battery

49

Late fase
durfkapitaal

Financiering gezocht!
Een van de grootste stressfactoren voor
innovatoren is een voortdurend tekort aan
kapitaal. Zelfs als het gelukt is om financiering voor
een bepaalde test te regelen, dan dient zich na
afloop van deze fase onmiddellijk de vraag aan hoe
vervolgfinanciering te organiseren. Hiermee gaat
vaak veel tijd en energie verloren. Men zou
omgekeerd ook kunnen stellen dat die innovator
die het beste in staat is om financiers te
overtuigen, zijn time-to-market verkleint en zijn
slaagkansen vergroot.
Private financiering
Startups en bedrijven met producten in een vroege
ontwikkelingsfase zijn aangewezen op
durfkapitaal, zie afbeelding. Hoe minder rijp het
product is, hoe groter het risico. De innovator is
aangewezen op zaaikapitaal of vroege fase
durfkapitaal. Hij zal zich moeten wenden tot
business angels, vermogende partijen die een
bedrijf met een hoog risico niet schuwen mits daar
tegenover een potentieel hoog rendement staat.
Een alternatief is crowdfunding, waarbij bij vele
partijen (meestal particulieren) een klein bedrag
opgehaald wordt. Zie het eerdere voorbeeld van
Tocardo. Crowdfunding drijft sterk op de
sympathie van kleine particuliere investeerders
met het product. Duurzame investeringen zoals
Energie uit Water kunnen al snel op deze gunfactor
rekenen en daarom is deze weg beslist een
aanrader voor veel Energie en Waterprojecten.

FINANCIERINGSINSTRUMENTARIUM

In de afbeelding zijn de belangrijkste publieke
financieringsregelingen van het rijk voor Energie en
Water weergegeven, en voor welke productfase
deze bedoeld zijn. Als men weet in welke
productfase een proeftuin zich bevindt kan men
eigenlijk vrij gemakkelijk nagaan welke regelingen
eventueel in aanmerkingen zouden komen om een
aanvraag voor te doen.

Waterkracht rivieren

Blue-Energy

Publieke financiering
Een tweede mogelijkheid voor de financiering van
innovaties kan uit publieke bronnen komen. Ten
eerste is er natuurlijk de Europese Unie met
diverse calls (niet opgenomen in de afbeelding
hiernaast). Het betreft dan nagenoeg altijd
cofinanciering met andere overheden en
marktpartijen zelf. Dat geldt ook voor de meeste
regelingen van het rijk.

Blue-Battery
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TKI-toeslag
INTERREG

NWO-STW

SDE+
Innovatiekrediet
Groen projecten
SEED capital

VFF
Groeifaciliteit
borgstelling MKB
GO

SDE+
Nederland kent de SDE+ regeling, welke projecten
die zich reeds in de fase van marktintroductie
bevinden, een mogelijkheid biedt om toch een
business case rond te krijgen. Echter, Water en
energie concurreert met andere technologieën en
is van vaak nog te duur. Een oplossing zou kunnen
zijn, om evenals bij wind op zee, een eigen budget
af te bakenen voor Energie uit water. Dit is een
beleidsdiscussie met meerdere kanten, aangezien
de kracht van SDE+ ook is dat de meest
kosteneffectieve technieken gesubsidieerd
worden.

EIA
MIA-Vamil
WBSO / RDA
Duurzaam inkopen
Launching
customership
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Launching customer
Een tweede mogelijkheid die we specifiek willen noemen
is die van launching customer. Dit is een eerste klant die
bereid is om bepaalde technische risico’s te lopen
(waardoor het bijvoorbeeld langer duurt dat de
installatie operationeel is) en een iets hogere prijs te
betalen. De overheid kan – als de innovatie in het
verlengde ligt van of bijdraagt aan de eigen
doelstellingen – zo’n rol oppakken. In de evaluatie van
het topsectorenbeleid wordt gesteld dat de overheid
deze rol vaker zou kunnen pakken. Marktpartijen moeten
zich realiseren dat deze rol wel beperkt is tot kleine
installaties (vanwege het kostprijsverschil) en alleen een
tussenstap is richting een commercieel product dat
volwaardig kan concurreren met alternatieven.
Overheidsaandachtspunten
Ook voor de betreffende overheid zijn er valkuilen die
vermeden moeten worden. Het is vanzelfsprekend
belangrijk om Europese regels inzake aanbestedingen in
de gaten te houden. Dit betekent in de praktijk dat
proeftuinen zoveel mogelijk moeten worden ingericht op
een manier, dat niet slechts 1 bedrijf of 1 specifieke
innovatie mogelijk is, maar juist ruimte biedt aan
meerdere. Dit om de zogenaamde vendor lock-in te
voorkomen, al is hiervan nog niet echt sprake in een fase
van proeftuinen.
Hoewel er dus de nodige aandachtspunten zijn, is het
goed mogelijk om in bepaalde situaties launching
customer te zijn voor innovatieve technieken, waaronder
Energie en water.

Conclusies
In dit hoofdstuk is een casus voor Energie en Water uitgewerkt met behulp van het
denkkader zoals in de eerdere hoofdstukken van Innoveren=Concurreren is uiteengezet.
De belangrijkste vraag daarbij was of het denkkader van toegevoegde waarde is bij het
maken van beleid en ondersteunen van marktpartijen op het gebied van Energie en
Water.
De conclusie is dat het denkkader een gestructureerde manier van werken aanreikt,
waarmee verschillende technologieën, die zich in verschillende stadia van ontwikkeling
bevinden, op een gelijksoortige manier beoordeeld kunnen worden. Daarmee kan het rijk
vanuit een helder en communiceerbaar denkkader haar handelen richting marktpartijen
onderbouwen.
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groene groeistrategieën,
innovatieklimaat
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trendstudies, onzekerheidsanalyse, routekaarten/roadmaps

Complexe problemen begrijpelijk
maken, oplossingsrichtingen
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beelden en visualisaties.
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