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Groene innovatie krijgt 
meer aandacht in Rutte IV, 
maar hoeveel is onduidelijk 

G roene innovatie is belangrijk om de klimaatdoe-
len te halen. Zo kunnen groene technologieën 
zoals waterstof, warmtepompen en nog com-
pleet nieuwe technologieën de huidige koolstof-

rijke en vervuilende manieren waarop we produceren en 
consumeren gaan vervangen. 

De overheid stimuleert de adoptie van groene techno-
logieën en subsidieert innovatie afzonderlijk, maar weinig 
beleid stimuleert specifiek de groene innovatie (Rusu et al., 
2021). Door marktfalen lonen de investeringen in groene 
innovatie echter nog te weinig, waardoor juist hier stimule-
ring vanuit de overheid een belangrijke rol kan spelen. 

In het beleid van Rutte IV wordt er weliswaar meer 
aandacht geschonken aan groene innovatie, maar hoeveel 
en hoe is nog onduidelijk. In dit artikel geven we een over-
zicht van beleid voor groene innovatie in 2021, vóór Rutte 
IV (Rusu, et al., 2021), en schetsen we de plannen van Rutte 
IV zoals nu bekend.

Groene innovatie wordt niet alleen ondersteund via 
innovatiebeleid, maar ook door een meer algemeen beleid 
dat groene technieken stimuleert, zoals de CO2-belastingen, 
normering en infrastructuurbeleid. Dit algemene beleid is 
eveneens van groot belang (Acemoglu et al., 2016), maar in 
dit artikel beperken we ons tot innovatiebeleid.

Belang van groen innovatiebeleid
Omdat CO2-emissies (negatieve externe effecten) nog 
niet altijd voldoende beprijsd zijn, levert groene innovatie 

minder financiële voordelen op dan de maatschappelijke 
waarde die ze creëert. Ook in het geval van optimale CO2-
beprijzing blijven innovatiesubsidies een belangrijke rol 
spelen, vanwege de kennisspillovers die bij innovatie ont-
staan – een positieve externaliteit (Acemoglu et al., 2016). 
Hierdoor wordt er, vanuit een maatschappelijk perspectief, 
in het algemeen te weinig geïnvesteerd in innovatie (Arrow, 
1972). 

Bovendien is de kans op onderinvestering bij innovatie 
groter voor groene technologieën – vanwege de sterke pad-
afhankelijkheden die er voor koolstofrijke technologieën 
bestaan (Bovenberg en Smulders, 1995; Acemoglu et al., 
2012). Aangezien de kennis over koolstofrijke technologie-
en in de loop der tijd groot is geworden, is onderzoek naar 
zulke technologieën doorgaans winstgevender dan onder-
zoek naar nieuwe groene technologieën. 

Ten slotte is bij groene innovatie niet alleen de ont-
wikkeling belangrijk van nieuwe technologie, maar ook de 
brede toepassing ervan, om strategische missies, zoals kli-
maatneutraliteit in 2050, te kunnen bereiken (Bloom et al., 
2019; Mazzucato, 2021). 

Beleid in 2021
Figuur 1 presenteert de innovatieregelingen in Nederland 
in 2021, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in wat er 
gestimuleerd wordt: adoptie van bestaande groene techno-
logieën, innovatie algemeen, of innovatie in groene techno-
logieën (‘Groene innovatie’; zie de doorsnede in figuur 1) 
(Rusu et al., 2021). Ook wordt een opdeling gemaakt tus-
sen welke fases er in het innovatieproces ondersteund wor-
den. Daarbij onderscheiden we (1) fundamenteel onder-
zoek, (2) de pre-commerciële fase – waarbij het nog niet 
duidelijk is of de technologieën levensvatbaar zullen zijn op 
de markt – en (3) de productmarkt, waar de groene techno-
logieën concurreren met vervuilende technologie. Het uit-
eindelijke doel is dat voldoende groene technologieën een 
volgende en laatste fase bereiken, waarin de technologieën 
de standaardoptie worden, zodat de langetermijnklimaat-
doelen behaald kunnen worden. Merk op dat deze indeling 
in fases een vereenvoudigde weergave is van het innovatie-
proces; in de praktijk is het proces complex en worden de 
fases niet per se volgtijdelijk doorlopen. 

Het valt op dat de doorsnede ‘Groene innovatie’ in 
de figuur niet zo goed ‘gevuld’ is: er worden relatief weinig 
middelen uitgetrokken voor specifiek groene innovatie. De 

Beleid kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de 
benodigde ontwikkeling en opschaling van groene technologieën 
om de klimaatdoelen te halen. Maar in hoeverre wordt het stimu-
leringsbeleid gericht op groene innovatie?

IN HET KORT
 ●Vanwege marktfalen wordt er, zonder overheidsingrijpen, te 
weinig geïnvesteerd in groene innovatie. 
 ●Het overheidsbudget voor innovatie is aanzienlijk, maar was 
het jaar vóór Rutte IV beperkt bestemd voor groene innovatie. 
 ●De nieuwe fondsen van Rutte IV vergen nog concretisering en 
keuzes over in hoeverre men groene innovatie wil stimuleren. 
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DEI (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is met 
een budget van 127 miljoen euro in 2021 de enige regeling 
specifiek voor groene innovatie waarvan het budget boven 
de 100 miljoen euro ligt. Dit is een subsidieregeling voor 
pilots en demonstratieprojecten op het gebied van duurza-
me energie, CO2-afvang, energie-efficiëntie, CO2-reductie 
en voor lokale integratie van grootschalige wind- en zonne-
energie. De bekostiging van wetenschappelijk onderzoek is 
met een budget van circa 4 miljard euro ook deels relevant 
wat betreft groene innovatie, evenals de middelen van het 
Nationaal Groeifonds en Invest-NL. 

De omvangrijke SDE++ (Stimulering Duurzame 
Energieproductie en Klimaattransitie), met een budget van 
bijna 3 miljard euro in 2021, is weliswaar een groene subsi-
die, maar vooral gericht op adoptie. Deze subsidieregeling 
stimuleert de adoptie van de bestaande groene technologie-
en die nog onrendabel zijn. Daarbij wordt gerangschikt op 
kosteneffectiviteit, waarbij een maximaal subsidiebedrag 
geldt van 300 euro per ton vermeden CO2-uitstoot. Dit 
maakt dat de SDE++ niet toegespitst is op vernieuwing. 

Van het totale innovatiebudget vloeit er een groot deel 
naar de generieke innovatieregelingen. De WBSO (Wet 
bevordering speur- en ontwikkelingswerk) geeft bijvoor-
beeld een korting op de sociale-zekerheidsbijdragen voor 
werknemers die R&D doen (1,4 miljard euro in 2021), ter-
wijl de Innovatiebox (1,4 miljard euro in 2021) de winstbe-
lasting verlaagt voor inkomen uit intellectueel eigendom. 
Bedrijven kunnen beide innovatieregelingen gebruiken 
voor groene innovatie, maar ook voor innovatie in kool-
stofrijke technologie. 

De Nederlandse innovatieregelingen met de grootste 
budgetten zijn generiek, en stimuleren dus niet de speci-
fiek groene technologieën. Nederland zou daarom ruimte 
kunnen hebben voor meer R&D-uitgaven voor de ontwik-
keling en ondersteuning van groene technologieën, met 
name in de tweede pre-commerciële fase, zoals voor pilots 
en demonstratieprojecten – deze fase lijkt ondervertegen-
woordigd te zijn. 

Een optimale omvang en verdeling van innovatiemid-
delen over de verschillende fases volgt niet uit de literatuur, 
maar de literatuur suggereert wel dat innovatiebeleid in de 
tweede pre-commerciële fase effectief kan zijn (Rusu et al., 
2021). Mogelijk kan het Nationaal Groeifonds deels in 
deze behoefte voorzien. Het afstemmen van de innovatie-
prikkels op de klimaatdoelen van Nederland kan synergie 
creëren en de energietransitie bespoedigen. 

Beleid Rutte IV
Het kabinet Rutte IV trekt meer geld uit voor het onder-
steunen van innovatie, met name op het gebied van klimaat 
en de energietransitie. In hoeverre biedt dit meer focus op 
de groene innovatie? 

Klimaatfonds 
Via het Klimaatfonds wil het kabinet tot 2030 ruim 34 mil-
jard euro besteden om verdere CO2-reductie en energiebe-
sparing te stimuleren. De middelen uit het fonds zijn voor 
een belangrijk deel bestemd om bestaande technieken te 
adopteren: 7 miljard euro is bestemd voor isolatie, verduur-
zaming van maatschappelijk vastgoed, en stimulering van 

hybride warmtepompen; en er wordt 5 miljard uitgetrok-
ken voor kerncentrales. Dit gedeelte lijkt een vergelijkbare 
focus te hebben zoals de SDE++ in figuur 1. 

Mogelijk kunnen specifieke onderdelen van het fonds 
wel helpen om innovatie in groene technologieën te onder-
steunen. Zo is er 4 miljard euro gereserveerd voor energie-
infrastructuur, waaronder waterstof- (1,6 miljard gereser-
veerd), warmte-, en laadinfrastructuur, die kunnen dienen 
als randvoorwaarde voor groene innovatie. Voor ‘vroege-
fase-opschaling van duurzame-energiedragers’ is 14,1 mil-
jard euro is bestemd; en er wordt 3 miljard besteed aan 
‘maatwerkafspraken’ voor CO2-reductie met de tien tot 
twintig grootste industriële vervuilers. 

In het kader van maatwerkafspraken komt er waar-
schijnlijk begin 2023 een Nationale Investeringsregeling 
Klimaatprojecten Industrie (NIKI), om innovatieve tech-
nieken zoals groene chemie of elektrificatie grootschalig uit 
te rollen in de industrie. De NIKI moet dit gaan doen door 
deze technieken te subsidiëren bij grote bedrijven die maat-
werkafspraken maken met de overheid (Tweede Kamer, 
2022a). Deze regeling lijkt net als de SDE++ gericht op de 
adoptie van groene technologie. 

Echter, het is nog onduidelijk in hoeverre met het 
Klimaatfonds ondersteuning wordt geboden aan vroege-
fase-innovatie in de nieuwe groene technologie of aan de 
opschaling van de bestaande koolstofarme technologie, of 
aan een combinatie van beide. 

De precieze uitwerking van het Klimaatfonds is nog in 
volle gang. Het zal dus nog moeten blijken waar de midde-
len uit het Klimaatfonds terecht zullen komen, en in hoe-
verre dit aan groene innovatie zal bijdragen. 

SDE++ 
Voor de SDE++ komt er (incidenteel) veel meer geld 
beschikbaar, en deze regeling lijkt op termijn meer te wor-
den gericht op groene innovatie. Het openstellingsbudget 
voor 2022 van 13 miljard euro is veel hoger dan de 5 mil-
jard van eerdere jaren, en wordt over een reeks van twaalf 
of vijftien jaren besteed (RVO, 2022). De SDE++ lijkt 
op termijn ook meer te worden gericht op groene innova-
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Noot: De figuur beperkt zich tot regelingen met een budget van meer dan 100 miljoen euro in 2021. 
De omvang van de bollen geeft het budget per regeling aan. 

Beleidsinstrumenten voor het stimuleren 
van groene technologieën en innovatie

FIGUUR 1
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tie. Deze veranderingen komen door zowel autonome als 
beleidsmatige ontwikkelingen. 

 De besteding van SDE++-middelen wordt in belang-
rijke mate autonoom gestuurd door de CO2-prijs. De 
aanscherping van het EU-beleid drijft de CO2-prijs op, 
waardoor de SDE++ – bij een gelijkblijvend subsidiebud-
get – steeds minder ondersteuning zal bieden aan de rela-
tief goedkope en bekende technieken, zoals CCS (carbon 
capture and storage, oftewel koolstofafvang en -opslag) en 
zonne- en windenergie. Omdat de CO2-prijs hoger is uit-
gevallen dan verwacht, hebben de eerder goedgekeurde 
projecten ongeveer 2 miljard euro minder subsidie nodig 
(Tweede Kamer, 2022b). 

Wat betreft de beleidsmatige ontwikkelingen is er een-
malig budgetverhoging van 6 miljard en een verbreding 
van de regeling. In 2022 zal de SDE++ ook voor een aantal 
nieuwe categorieën opengesteld worden, zoals waterstofin-
stallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld 
zijn, en hybride glasovens om meer gebruik te maken van 
elektriciteit in industriële processen. Verder wordt ook het 
plafond voor CCS in de industrie verhoogd met ingang van 
de ronde in 2022, omdat men verwacht dat er met CCS 
relatief snel en kosteneffectief CO2-uitstoot verminderd 
kan worden. Vanaf 2023 krijgen bepaalde technieken die 
nog relatief duur zijn meer kans: er wordt budget gereser-
veerd (de zogenaamde ‘hekjes’), en het maximale subsidie-
bedrag wordt verhoogd naar 400 euro per ton CO2 (Twee-
de Kamer, 2022a). 

Op termijn lijkt de SDE++ dus door zowel beleidsma-
tige als autonome ontwikkelingen meer op groene innova-
tie gericht te worden. Door de eenmalige verhoging van het 
openstellingsbudget zal de SDE++-bol in figuur 1 groeien, 
en op termijn zullen we een beweging zien naar rechts-
boven.

Nationaal Groeifonds 
Binnen het Nationaal Groeifonds komt er meer geld 
beschikbaar voor de pijler Onderzoek, Ontwikkeling en 
Innovatie (R&D&I). De middelen voor de pijler Infra-
structuur zijn namelijk uit het Nationaal Groeifonds 
gehaald, zonder het totaalbudget om deze reden te ver-
lagen. Wel is er in 2022 660 miljoen euro op het fonds 
bezuinigd vanwege een Rijksbrede financieringsproblema-
tiek (Voorjaarsnota, 2022). In 2022 is het totaal aan toe-
kenningen en reserveringen uit het Nationaal Groeifonds 
voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie 4,5 miljard 
euro, terwijl dit in 2021 een bedrag was van 1,4 miljard. In 
figuur 1 betekent dit een fors grotere Groeifonds-bol. Maar 
we merken op dat, voor de komende jaren, het resterende 
Groeifondsbudget dat er jaarlijks toegezegd kan worden, 
kleiner zal zijn. 

Overige regelingen 
Naast het Klimaatfonds, de SDE++ en het Groeifonds is 
er een aantal minder omvangrijke wijzigingen. Het kabinet 
maakt extra geld vrij voor de bekostiging van wetenschap-
pelijk onderzoek – per jaar 300 miljoen voor onderzoek en 
500 miljoen voor onderwijs en onderzoek samen (Tweede 
Kamer, 2022c). Naar verwachting zal dit geld deels ten goe-
de komen aan groene innovatie. 

Ook het nieuwe Deep Tech Fonds van 250 miljoen 
euro zal mogelijk groene innovatie gaan ondersteunen. Dit 
fonds beoogt te investeren in kennisintensieve start-ups en 
scale-ups in sectoren als fotonica, quantumtechnologie, 
nanotech en hightech. Volgens de fondsbeheerder draagt 
de instelling van dit fonds bij aan de realisering van de kli-
maat- en energietransitie (Schoonderbeek, 2022). We ver-
wachten dat het Deep Tech Fonds in figuur 1 een verge-
lijkbare plaatsing zal hebben als het Nationaal Groeifonds. 

Voor de DEI, de enige regeling specifiek voor groene 
innovatie in 2021 met een budget van meer dan 100 mil-
joen euro, geldt dat het totale budget licht daalt in 2022 en 
de jaren daarna. De belastingvoordelen voor investeringen 
in verduurzaming (EIA, MIA, en VAMIL) worden struc-
tureel met 150 miljoen euro verhoogd (Tweede Kamer, 
2022a). 

Conclusie 
Het probleem van onderinvestering in groene (koolstofar-
me) innovatie is groter dan bij niet-groene innovatie. Dat 
neemt niet weg dat er tot voor kort slechts een klein deel 
van het innovatiebudget expliciet gericht besteed werd aan 
het stimuleren van groene innovatie. 

Rutte IV maakt meer geld vrij voor groene innovatie, 
maar het is nog onduidelijk welk deel van de extra mid-
delen in de vorm van fondsen ten gunste zal komen aan 
groene innovatie. Specifieke keuzes moeten er nog worden 
gemaakt over de concrete invulling van de fondsen. 

Wij raden aan om een bewuste keuze te maken in de 
verdeling van de extra middelen tussen de adoptie van de 
bestaande groene technologie, en de ontwikkeling van 
nieuwe groene technologie. Daarbij kan de indeling van 
figuur 1 ondersteuning bieden. Tegelijkertijd zal het nodig 
zijn om de innovatiesubsidies te combineren met een ade-
quate CO2-beprijzing om de energietransitie te versnellen.
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