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3.4 Naar een innovatie-agenda onder het Klimaatakkoord 

De reductie-opgave stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van 
bedrijven, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en de 
samenleving. Het vraagt inzet van alle betrokken partijen en een integrale aanpak op de drie 
onderscheidden sporen. Het beoogde resultaat is een evenwichtig en toekomstgericht pakket 
aan afspraken om de klimaatambities te kunnen realiseren. Daarbij zijn focus en het creëren 
van massa van groot belang. De integrale aanpak richt zich op:  
• Grootschalige uitrol van reeds bewezen technieken en maatregelen die op korte termijn 

leiden tot kostenefficiënte CO2-reductie, maar waarvoor nog geen volwassen markt 
bestaat. 

• Verdere (door)ontwikkeling van innovaties te faciliteren door pilots en demonstraties, die 
kansrijk zijn voor de Nederlandse reductieopgave en kostenefficiënt op middellange 
termijn richting 2030. 

• Het verder onderzoeken en ontwikkelen van vernieuwende oplossingsrichtingen die tussen 
2030 en 2050 een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse transitie.  

 
Sectorale innovatieopgaven 
De sectortafels hebben voorstellen gedaan om hun bijdragen aan de beoogde emissiereductie 
te leveren en een beeld gegeven van de kennis- en innovatieopgaven die zich richting 2050 
aandienen. Deze opgaven beperken zich niet tot heel nieuwe oplossingsrichtingen, maar 
hebben betrekking op het hele innovatieproces van fundamenteel en toegepast onderzoek tot 
en met grootschalige toepassing. De voorstellen van de sectortafels dienen immers te 
bevorderen dat kansrijke innovaties zo snel mogelijk grootschalig worden toegepast en niet 
bij marktintroductie vastlopen door belemmerende marktcondities of regelgeving. 
 
Voor een nadere beschrijving van de sectorale kennis- en innovatieopgaven wordt verwezen 
naar de werkdocumenten van de sectortafels. Nadere uitwerking vindt plaats in de tweede 
helft van 2018. 
 
Sector overstijgende innovatieopgaven 
Een aantal innovatieopgaven draagt bij aan emissiereductie in meerdere sectoren. Voor deze 
sector overstijgende innovatieopgaven biedt een gezamenlijke aanpak kansen voor 
versnelling en kostenreductie. Op basis van de voorstellen van de sectoren tot nu toe, gaat 
het om de volgende innovatieopgaven, die nauw aansluiten bij de in dit hoofdstuk genoemde 
sector overstijgende onderwerpen: 
• Waterstof (groen/blauw) biedt als energiedrager een oplossing voor opslag en transport 

van duurzaam opgewekte elektriciteit (groen) en klimaatneutraal opgewekte elektriciteit 
(blauw). Van belang voor mobiliteit (brandstof voor diverse vervoersmodaliteiten), 
industrie (grond- en brandstof), gebouwde omgeving (warmtevoorziening), elektriciteit 
(flexibel en robuust energiesysteem). Waterstof dient tevens als belangrijke grondstof 
voor de productie van hernieuwbare grond- en brandstoffen (P2X). 

• Biobased economie draagt bij aan vermindering van de emissies van broeikasgassen 
door fossiele brand- en grondstoffen te vervangen door plantaardige en dierlijke 
grondstoffen. In de biobased economie komen verschillende sectoren bij elkaar: de 
agrofood, de chemie, de bouw, de energiesector en de logistieke sector. Nieuwe 
technologieën worden toegepast (waaronder diverse vormen van bioraffinage en 
biotechnologie), nieuwe waardeketens ontwikkelen zich en nieuwe vormen van cross-
sectorale samenwerking zullen worden opgebouwd. 

• Systeemintegratie (elektriciteit, gas, warmte) is een doorsnijdende uitdaging vanwege 
een toenemend aandeel van intermitterende duurzame energiebronnen en afnemend 
aandeel fossiele brandstoffen in de energiemix. Ook zal sprake zijn van groeiende 
elektrificatie in vervoer, industrie en gebouwde omgeving. Dat brengt vragen met zich 
mee als waar welke energiedrager in te zetten en het schaalniveau waarop dit te bekijken 
en te optimaliseren. Dit brengt technologische uitdagingen (bijv. systeemoptimalisatie, 
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opslag en conversie, demand-side response, elektrificatie, slimme netten, digitalisering) 
en sociaal-maatschappelijke uitdagingen (bijv. wat wil en doet de eindgebruiker, andere 
marktmodellen en samenwerking) met zich mee. 
 

Van een andere orde, maar daarmee niet minder belangrijk is de maatschappelijke innovatie-
opgave. De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie die gevolgen heeft 
voor hoe we wonen en ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons 
geld verdienen. In alle sectoren wordt van de inwoners van Nederland een fundamentele 
verandering in denken en handelen gevraagd. Het cross-over programma van de drie 
Topsectoren Creatieve industrie, ICT en Energie stelt deze maatschappelijke dimensie aan de 
orde, die verdere uitwerking moet krijgen in het klimaatakkoord en de beoogde 
innovatieprogramma’s. Het gaat dan om toekomstgericht ontwerpen en zicht krijgen op wat 
nodig is om duurzaam vanzelfsprekend te laten zijn. Onderzoek en experimenten moeten 
uitwijzen of en hoe ontwerpmethoden die in andere sectoren effectief worden toegepast ook 
toepasbaar zijn voor realisatie van de klimaatambities. 
 
Vervolg 
Op basis van de innovatieopgaven van de sectortafels en de sector overstijgende 
innovatieopgaven wordt in de tweede helft van 2018 toegewerkt naar een integrale kennis- 
en innovatieagenda. Deze agenda omvat de hele innovatieketen van fundamenteel en 
toegepast onderzoek tot en met markttoepassing. De agenda articuleert de maatschappelijke 
vraag naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie en stelt kennisinstellingen, departementen 
en bedrijven in staat om de innovatieopgaven die volgen uit het Klimaatakkoord te vertalen 
naar hun programmering, zonder in verantwoordelijkheden te treden. Dit vraagt een 
monitoringstructuur om te beoordelen of de voorwaarden voor een goed functionerend 
innovatiesysteem op orde zijn, dan wel bijsturing behoeven. De innovatieopgaven vragen om 
een vorm van adaptief beleid dat meebeweegt met de dynamiek in technologische en 
maatschappelijke vernieuwing, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit en 
voorspelbaarheid van de vraagarticulatie vanuit de maatschappelijke missies.  
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