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Blueconomy adviseert overheden en bedrijven over duurzame economie, begeleid duurzame (systeem) innovaties en investeert
in startende bedrijven (sustainable startups).
Onze missie is een toekomst met een nieuwe, schone economie. Dat vraagt om een transitie van fossiel naar hernieuwbaar, van
dierlijke naar plantaardige eiwitten, van lineair naar circulair en van bezit naar gebruik.

OP WEG NAAR EEN NIEUWE, SCHONE ECONOMIE

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
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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?
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.
Als deze omwenteling het enige houdbare
toekomstmodel is, dan is het vervolgens zaak om
deze toekomst zo snel mogelijk te creëren.
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.
Dat vraag wel een plan. En dit plan kan alleen
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?

HOE DUURZAAM IS DE NEDERLANDSE ECONOMIE?
DUURZAAM CONCURRENTIEVOORDEEL

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

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.”

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, economiekatern, 7 maart 2015.
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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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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
gebouw-geïntegreerde 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.
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bron: PBL,: “het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties,
inzichten uit de praktijk, 2016.

Uit een studie van het PBL blijkt verder dat onze
kracht met name zit in het optimaal exploiteren
van niches in de wereldmarkt.

MOGELIJKHEDEN OM INNOVATIES MET BELEID TE ONDERSTEUNEN

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

SAMENVATTENDE CONCLUSIES
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•

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.
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HET PAD NAAR SUCCES EN
HET PAD NAAR FALEN ZIJN
BIJNA EXACT DEZELFDE
PADEN
Colin R. Davis

