






 
 

 

Bijgevoegd treft u aan het advies van de SER Noord-Nederland betreffende Duurzame 

Ontwikkeling, zoals vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2010. 

 

Onderstaand de samenvatting van het advies: 
 

De raad acht het van belang dat de regering veel nadrukkelijker duurzame toekomstscenario’s en 

roadmaps ontwikkelt, waarin de consequenties van de noodzakelijke duurzame transities worden 

uitgewerkt en gevisualiseerd, ter bevordering van het draagvlak, ook in de regio, voor verandering 

zowel in termen van mogelijke toekomstige productie- en consumptiesystemen als regionale routes. 

 

De SER Noord-Nederland onderschrijft de grote lijnen van het landelijk SER Advies over Duurzame 

Ontwikkeling. Wel is de SER Noord-Nederland van mening dat een aantal aspecten nadere 

concretisering verdient, zoals ondernemerschap ten behoeve van duurzame innovatie en wat dit kan 

betekenen in termen van regionale differentiatie. Ook dient te worden voorkomen dat het begrip 

Duurzame Ontwikkeling verwatert door het aan de brede innovatieagenda te koppelen.  

 

De SER Noord-Nederland heeft daarom gemeend een eigen regionaal advies over Duurzame 

Ontwikkelingen te moeten uitbrengen. De SER Noord-Nederland ziet dit advies overigens in nauwe 

samenhang met en aanvullend op eerdere en onderhanden adviezen die op – onderdelen van – 

Duurzame Ontwikkeling zijn of worden uitgebracht. In dit verband wijst de raad in het bijzonder op 

het onlangs uitgebrachte advies ‘Biobased Economy in Noord-Nederland’, hetgeen een sterke relatie 

heeft met duurzame innovatie van de landbouwsector in Noord-Nederland.  

 

Voor Noord-Nederland pleit de SER Noord-Nederland voor een concentratie op - eco-efficiënte - 

Duurzame Ontwikkeling in relatie tot de overige innovatiespeerpunten: energie, water, ruimtelijke 

kwaliteit en sensortechnologie.  

 

De SER Noord-Nederland meent dat door de koppeling tussen de genoemde speerpunten en de 

sterke kennispositie van het Noorden enerzijds en de ruimtelijke kwaliteit en de goede 

samenwerking tussen Overheid – Bedrijfsleven - Kennisinstellingen anderzijds, de regio zich de 

komende tijd nog sterker kan profileren. De centrale ligging tussen Lissabon (EU innovatie agenda) 

en Göteborg (EU Duurzaamheidagenda) kan daarbij wellicht een symbolische rol gaan spelen. 

 

De SER Noord-Nederland pleit er voor dat zijn aanbevelingen inzake versterking en versnelling van 

het 100.000 woningenplan en het 100.000 voertuigenplan - naast de suggestie om het nieuwe 

concept Biobased Economy daarin op te nemen - worden doorgezet in het nieuwe Energieakkoord 

tussen het Rijk en de noordelijke regio.  

Voor deze beide 100.000 plannen  zullen in de periode 2010-2015 investeringen benodigd zijn in de 

orde van 240 M€. Naast bijdragen van marktpartijen, regionale overheden (provincies en speciale 

fondsen) en de EU wordt hiervoor een rijksbijdrage van 120 M€ -over een periode van 5 jaar- 

noodzakelijk geacht. 
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De raad onderschrijft weliswaar het gedachtegoed van de duurzame transitie, maar acht een groot 

gevaar aanwezig dat transitie-denken teveel bij goede voornemens blijft. Hij pleit daarom voor 

concretisering. Het Noorden met zijn focus op zowel best practices als praktijkgerichte experimenten 

biedt hiervoor binnen Nederland een uitstekende uitgangspositie. 

 

Naast een intensivering van het duurzaamheidprogramma, bepleit de SER Noord-Nederland daarom 

een aantal grotere en kleinere praktijkexperimenten op het gebied van duurzame innovatie te 

ondersteunen, zoals: 

1. De stimulering van ondernemerschap in samenhang met sociale duurzaamheid ten behoeve 

van duurzame product- en dienstinnovatie door het MKB, Energie Transitie Parken, Groen 

Gas Hubs en nieuwe ondernemingen; 

2. De ontwikkeling en demonstratie van regionale ontwikkelingsscenario’s op het gebied van 

intelligente, decentrale -energie, water, mobiliteits- en bouw- systemen in de praktijk, 

inclusief meer duurzame toekomstige lifestyle scenario’s; en  

3. Versterking van de duurzame kenniseconomie, zowel op basis van eigen al aanwezige 

sterkten als door middel van samenwerking met gidslanden en regio’s in N-W Europa 

(Scandinavië). 

 

Voor de stimulering van het experimenteerruimte programma voor duurzame innovaties in het 

Noorden acht de raad voor de komende vijf jaar een extra investering van minimaal  

120 M€ nodig, waarvan de helft ad. 60 M€ door het Rijk beschikbaar gesteld moet worden. 

 

Meer in het algemeen acht de raad het, naast deze en bovengenoemde extra investeringsimpulsen 

vanuit regionale, landelijke en EU-faciliteiten, van belang in het Noorden een eigen ‘revolving fund’ 

voor duurzame innovatie in het leven te roepen, bijvoorbeeld op basis van een deel van het 

Waddenfonds. Een dergelijk ‘revolving fund’ moet ervoor zorgen dat de opbrengsten van geslaagde 

duurzame regionale innovaties te zijner tijd weer als financiering van de volgende generatie 

innovaties kan dienen. 

 

De SER Noord-Nederland meent dat voor de nadere uitwerking van het  duurzaamheidconcept een 

nauwe samenwerking gewenst is met gelijkgestemde regio’s rond de Noord- en Oostzee (en de 

Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen in het bijzonder als springplank). Deze samenwerking zal 

zich primair dienen te richten op de uitwisseling van kennis, onderzoek en innovatieve toepassingen.  

 

 

Namens de SER Noord-Nederland 

 
Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders, 

voorzitter. 
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Hoofdstuk 1 – Introductie 

1.1 Aanleiding 

 

De SER Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) heeft zich in haar vergaderingen van 

16 oktober 2009, 21 mei 2010 en 22 september 2010 beraden over het onderwerp 

Duurzame Ontwikkeling. Dit naar aanleiding van de publicatie van het door de landelijke 

SER recent opgestelde rapport ‘Meer werken aan duurzame groei’.  

Bovenstaande heeft geleid tot dit ongevraagde advies aan het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland.  

 

Wat betreft de ernst van de situatie acht de Raad het weinig zinvol de noodzaak voor 

een transitie naar een duurzame economie op wereldschaal en dus ook in Nederland en 

de Noordelijke regio - na zoveel publicaties hierover, die ook al door de landelijke SER 

zijn aangegeven-  hier nogmaals uit te werken: alle signalen, van klimaatverandering, 

uitputting van essentiële grondstoffen, de groeiende afvalberg tot en met gebrek aan 

veilig drinkwater, aantasting van de natuur en biodiversiteit alsmede overconsumptie 

etc. staan op rood.  

 

Voor de SER Noord-Nederland is het belangrijk het concept Duurzame Ontwikkeling 

(DO)1 te vertalen naar concrete aangrijpingspunten en activiteiten in de –noordelijke- 

regio en hieraan een eigen handelingsperspectief te geven. Innovatie, regionale 

economie-ontwikkeling, creatief ondernemerschap en praktijkgerichte 

kennisontwikkeling zijn de sleutels hiertoe. 

 

De SER Noord-Nederland meent dat het Noorden hieraan in Nederland een essentiële 

bijdrage kan leveren en op diverse gebieden als ‘koploper’ kan functioneren. De Raad 

pleit daarom voor versterking van de in het Noorden aanwezige factoren die het 

mogelijk maken om het abstracte concept Duurzame Ontwikkeling te vertalen naar een 

ook op lange termijn houdbare en veerkrachtige economie. Hierbij kan zowel een 

technisch-economische als een sociaal-culturele invulling worden gegeven aan deze 

ontwikkeling.  

 

Eerstgenoemde invulling streeft naar behoud van natuur en landschap, de transitie naar 

een energievoorziening gebaseerd op herbruikbare bronnen, het sluiten van materiaal- 

en productkringlopen, het ontwikkelen van duurzaam toerisme en de inzet van 

informatie- en communicatietechnologie en geavanceerde watersystemen. De tweede, 

sociaal-culturele, invulling streeft ernaar ontwikkelingen te stimuleren die zowel passen 

bij het verleden als bij een gebiedseigen toekomst. Ook in dit opzicht kunnen de drie 

Noordelijke provincies in Nederland een koppositie innemen: van oudsher is men bereid 

en in staat geweest veel maatschappelijke problemen zoveel mogelijk op eigen kracht en 

onder elkaar op te lossen.  

 

                                                        
1 Duurzame Ontwikkeling betekent in dit geval niet alleen ervoor zorgen dat in de nabije toekomst Nederland in de wereld inzake de 

duurzaamheidsindicatoren “people, profit, planet” een toonaangevende positie kan innemen, maar ook dat reeds nu transitie-

activiteiten worden ingezet om deze positie ook op lange termijn te behouden. 
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Ondanks de financiële crisis is de Raad niet pessimistisch over de kansen om de transitie 

naar een duurzame economie in de komende decennia te realiseren in het Noorden. 

Echter, een overgang naar een op hernieuwbaarheid en regionale zelfstandigheid 

gebaseerde economie zal significante en structurele investeringen in natuurlijken 

milieu-beleid vergen en dit niet alleen in Nederland.2  

 

Relevante veranderingen in lifestyle zullen daar ook bij kunnen horen, zonder dat dit 

perse als achteruitgang moet worden gezien: een goede gezondheid, het met de natuur 

leven, een zinvolle bijdrage aan de lokale hernieuwbare economie en cultuur, kortom 

het leven met een hoge duurzaamheidkwaliteit zal voor veel consumenten - nu ook als 

producent van bijv. schone energie of water - juist een hoge investeringsbereidheid met 

zich meebrengen. Duurzame innovatie leidt daarbij doorgaans ook tot verbetering van 

sociale duurzaamheid in de bedrijvensector, in termen van hoogwaardige nieuwe 

werkgelegenheid, meer aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en motiverende 

maatschappelijke zingeving.  De diep gewortelde spirit van de bewoners van de 

Noordelijke provincies om een duurzame kwaliteit van leven en hoogwaardige 

leefbaarheid na te streven, vormt in het Noorden de basis voor een meer duurzame 

maatschappelijke ontwikkeling. (McCann,  2010).  

 

De Raad acht het in dit opzicht van belang dat de Regering veel nadrukkelijker 

duurzame toekomstscenario’s en roadmaps ontwikkelt, waarin de consequenties van de 

noodzakelijke duurzame transities worden uitgewerkt en gevisualiseerd, ter 

bevordering van het draagvlak voor verandering, zowel in termen van mogelijke 

toekomstige productie- en consumptiesystemen als regionale routes. 3 

 

Tenslotte: de Raad beschouwt dit advies als aanvullend op eerdere en onderhanden 

adviezen die op –onderdelen van- Duurzame Ontwikkeling zijn of worden uitgebracht 

en zeker niet als een uitputtend, allesomvattend advies. In dit verband is het relevant 

om aan te geven dat de SER Noord voor het onderwerp ‘Bio-Based Economy in Noord-

Nederland’ onlangs met een speciaal advies uitgekomen. 

 

Dit advies wil aanvullend een aantal speerpunten aanduiden en aanbevelingen 

formuleren, die voor de ontwikkeling van DO in Noord-Nederland van essentieel belang 

zijn, in relatie tot de voor het Noorden reeds vastgestelde innovatie thema’s: Energie, 

Water, Ruimtelijke Kwaliteit/Toerisme en Sensor-Technologie.4 

1.2 Opbouw & aanpak 

Op basis van deskstudies en interviews met direct betrokkenen (zie Bijlage 1) is een 

overzicht gemaakt van de voordelen van Duurzame Ontwikkeling, de huidige situatie 

van Noord-Nederland en de manier waarop DO kan worden gerealiseerd.  

 

                                                        
2 Zie ook enige modelmatige schattingen zoals van Krozer & Brezet, 2009 – In: referentielijst. 

3 Een goed voorbeeld van een dergelijke aanpak vinden we bij het Victorian Eco-Innovation Lab – VEIL in Melbourne 

(Australië). Mede vanuit dit door studenten, wetenschappers, architecten, ambtenaren en andere actoren bemenste 

lab wordt een deel van het nieuwe, duurzame Melbourne op een creatieve en visueel zeer aansprekende manier 

ontwikkeld.   

4 Een aantal van deze thema’s is ook opgenomen in het Operationeel Programma Noord (EFRO) zoals dit wordt 

uitgevoerd door het SNN.  
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De samenhang tussen de verschillende onderdelen uit het 

advies, is als volgt. Allereerst wordt onderzocht waarom 

Duurzame Ontwikkeling voor Noord-Nederland relevant is. 

Vervolgens wordt aan de hand van een situatieschets het 

kader geschetst waarbinnen duurzame ontwikkeling op dit 

moment wordt vormgegeven binnen de regio. Aan de hand 

hiervan worden verschillende aandachtspunten afgeleid 

waarop volgens de SER Noord-Nederland de focus dient te 

worden aangescherpt. 

 

Het SER Noord-Nederland advies sluit af met conclusies en aanbevelingen. De 

verschillende onderwerpen borduren in het advies op elkaar verder en dit is 

weergegeven in onderstaand schema: 

 

 

1.3 De SER Noord-Nederland en Duurzame Ontwikkeling 

Om duidelijk aan te kunnen geven op welke manier de SER Noord-Nederland invulling 

wil geven aan het begrip van Duurzame Ontwikkeling, acht de Raad het –wellicht ten 

overvloede- allereerst belangrijk hier kort uiteen te zetten wat de doelstellingen en 

missie van de SER Nederland en SER Noord-Nederland precies zijn.  

 

Oprichting van de SER, een openbaar lichaam, vond in 1950 bij wet plaats en creëerde 

een adviserende rol voor het bedrijfsleven. Deze adviserende taak aan kabinet en 

parlement is, naast die van toezichthouder, nog steeds de belangrijkste functie die de 

SER momenteel vervult. De drieledige doelstelling van de SER is gericht op een stabiele 

economische groei die past binnen duurzame ontwikkeling, arbeidsdeelname en een 

redelijke inkomensverdeling (Sociaal-Economische Raad [SER], 2009). 

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken geeft de SER onder andere adviezen op 

sociaaleconomisch en ruimtelijk economisch terrein, maar worden ook andere kwesties 
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op aangrenzende terreinen, zoals ruimtelijke inrichting, onderwijs en milieu, onder de 

loep genomen (SER, 2009). Nederland kent verder negen adviesraden die de focus 

leggen op specifieke regio’s, waarvan de SER Noord-Nederland er één is. De SER Noord-

Nederland vormt de opvolger van de Sociaal-Economische Adviesraad Noord-Nederland 

(SEAN). De SEAN is in 1992 in het leven geroepen door het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN), dat zich richt op de provincies Drenthe, Groningen en 

Friesland. Het doel van de oprichting van de SER Noord-Nederland is het voeren van 

overleg en het verlenen van advies over provinciaal beleid aan het SNN (SER, 2003). In 

2007 heeft de SER Noord-Nederland de SEAN vervangen.  

 

De SER Noord-Nederland wil het regionale sociaaleconomisch beleid vooruithelpen en 

fungeert daarbij zelf als een overleg- en informatieplatform dat de focus legt op 

uitvoering van beleidsmaatregelen die zich afspelen op sociaaleconomisch terrein. 

Bovendien vervult de SER Noord-Nederland een adviserende rol richting het SNN of 

derden (Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland [SER Noord-Nederland], 

algemeen).  

 

De hierboven omschreven doelen van de SER en de SER Noord-Nederland maken van 

hun adviserende rol op Duurzame Ontwikkeling een zeer logische vanuit sociaal 

(‘people’) en economisch (‘profit’) perspectief.  

 

De landelijke SER heeft Duurzame Ontwikkeling hoog in het vaandel staan en heeft ter 

bevordering zelfs een aparte commissie, de Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO), 

ingesteld. De SER verwoordt het streven naar Duurzame Ontwikkeling als een 

‘maatschappelijk proces van zoeken, leren, afwegen en zich binden’. Het is daarbij van 

belang dat de overheid de randvoorwaarden creëert waarbij de grenzen worden 

aangegeven door de dimensies people, planet en profit. Op basis van een publiekelijk 

debat moeten vervolgens beslissingen worden genomen over de in te zetten 

instrumentenmix om dit vervolgens effectief te gebruiken en in te zetten (SER, 2002).  

 

Het streven naar Duurzame Ontwikkeling wordt in de SER-rapporten  ‘Nationale 

Strategie voor Duurzame Ontwikkeling’ en ‘Meer werken aan duurzame groei’ in redelijke 

abstracte termen verwoord. De SER Noord-Nederland wil Duurzame Ontwikkeling 

echter aangrijpen om een dergelijke ontwikkeling in meer concrete vorm uit te werken. 

Het belang van Duurzame Ontwikkeling voor de regio wordt in het volgende hoofdstuk 

besproken.  
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Hoofdstuk 2 – Voordelen DO in Noord-Nederland  

2.1 Economische aspecten 

Achtergrond 

De SER Noord-Nederland is van mening dat het Noorden in Nederland in diverse 

opzichten een unieke positie inneemt. Voor een regio, die van oudsher zo verbonden is 

met de Waddenzee en het Drentse landschap als symbool van biodiversiteit, is het 

streven naar Duurzame Ontwikkeling een zekere vanzelfsprekendheid. Niet alleen om 

deze reden is het belangrijk voor Noord-Nederland om Duurzame Ontwikkeling als een 

kenmerkende ambitie te beschouwen. Ook wordt, vanuit het oogpunt van de SER Noord-

Nederland, met name belang gehecht aan de toename van werkgelegenheid in de regio 

door een focus op de speerpunten energie, water, toerisme en sensor-technologie in 

relatie tot Duurzame Ontwikkeling. 

 

Zo onderstrepen meerdere internationaal opgestelde rapporten het belang van de 

ontwikkeling en inzet van duurzame energiebronnen voor de nationale economie en de 

werkgelegenheid. Contextspecifieke eigenschappen van een land of regio maken het 

echter noodzakelijk dat bekeken dient te worden op welke duurzame energiebronnen 

de focus zal moeten komen liggen. Het is daarom belangrijk om eerst te evalueren op 

wat voor manieren duurzame energiebronnen hebben bijgedragen aan de 

werkgelegenheid en hoe de voordelen van het inzetten van dergelijke bronnen, worden 

benadrukt.  

 

Een land dat hierbij als goed voorbeeld voor 

Nederland kan dienen en dat qua inrichting, 

bevolkingsopbouw en infrastructuur niet 

zoveel verschilt van het onze, is het buurland 

Duitsland. Dit land heeft de afgelopen jaren 

een sterke focus geplaatst op de ontwikkeling 

en inzet van duurzame energie. Uit gegevens 

over de periode 1998-2007, welke zijn 

gepubliceerd door het Bundeministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 

die betrekking hebben op ‘erneurbaren 

Energien’ is af te leiden dat duurzame energie 

een boost oplevert voor de werkgelegenheid.  

 

Bron: Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reakotrsicherheit [BMU], 2008 
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Allereerst valt uit de gegevens 

af te leiden dat het aandeel 

duurzame energie over de 

genoemde tien jaar voor het 

gemeenschappelijk primair 

energieverbruik aanzienlijk is 

toegenomen (van 2,1 naar 6,6 

%). Wanneer deze gegevens 

voor de jaren 2004-2006 

worden geanalyseerd, blijkt 

dat deze stijging gelijkwaardig 

opgaat met de toename van 

het aantal duurzame 

energiebronnen (BMU, 2008). 

 

Uit verdere gegevens blijkt dat gedane investeringen in productontwikkeling en  

installaties voor het gebruik van duurzame energie in Duitsland, voor het jaar 2006 

neerkwamen op circa 11,6 miljard euro. Ongeveer 4200 miljoen euro hiervan, bijna 37 

%, is geïnvesteerd in zonne-energie (Kratzat et al., 2007).  

 

Om deze ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, is ook onderzocht wat de 

impact van de inzet van duurzame energiebronnen is op de werkgelegenheid in de 

Europese Unie. Het rapport ‘The impact of renewable energy policy on economic growth 

and employment in the European Union’ van EmployRES gaat hierop in.  

 

Het doel van dit rapport is om de bijdrage van duurzame energie aan groei en 

werkgelegenheid te evalueren via een wetenschappelijke onderbouwing waarbij 

verschillende (economische) modellen worden ingezet. De belangrijkste conclusies die 

volgen uit dit rapport, zijn dat de duurzame energie sector een sterke speler is wanneer 

het gaat om werkgelegenheid en het creëren van banen. Hierover wordt zelfs het 

volgende in het rapport gesteld: “Assuming an ambitious future policy framework for 

renewable energies in order to reach the 2020 RES targets for the EU the future 

employment in the sector of renewable energy sources can grow up to 2.8 Million 

employees in 2020 and 3.4 Million employees by 2030.” Het is daarbij noodzaak dat het 

duurzame energiebeleid verbeterd wordt om innovatieve technologieën te 

ondersteunen en kostenreducties te realiseren (EmployRES, 2009). 

 

Onlangs is in opdracht van het Regieorgaan Energie Transitie door bureau SEO 

onderzocht wat de kosten en baten zijn van het inzetten op een toekomstig duurzaam 

energievoorziening scenario versus het doorgaan met de huidige fossiele 

energievoorziening in de periode tot 2050 (SEO, 2010). De centrale conclusie van het 

onderzoek is dat een route met veel hernieuwbare energie geen totaal ander saldo 

oplevert van maatschappelijke kosten en baten dan een route waarin CO2-opslag en 

kernenergie centraal staan. Het rapport stelt dat de door sommigen veronderstelde 

negatieve effecten op de Nederlandse economie als gevolg van een op hernieuwbaarheid 

gerichte route niet blijken op te treden in de modelberekeningen. Volgens het SEO-

onderzoek zijn energiebesparing en lagere emissies de belangrijkste baten van een 

duurzame energiehuishouding. Daarnaast zijn er bestedingsimpulsen, wordt de 

economie in sommige varianten kennisintensiever en ontstaan nieuwe kansen voor 

Bron: BMU, 2008 



 

 11

omzet- en winstgroei. Alle routes vragen grote investeringen in kennis en kapitaal, maar 

duurzame energiegroei is een relevante en realistische  optie.  

 

Voor de overige Noordelijke prioritaire thema’s, –duurzaam- watermanagement en –

innovatie, ruimtelijke kwaliteit/duurzaam toerisme en sensortechnologie ten behoeve 

van DO zijn soortgelijke duurzame toekomstopties te schetsen. 

Economische aspecten Noord-Nederland 

De Stichting Energy Valley heeft geanalyseerd wat de werkgelegenheidseffecten zijn van 

inzet op (duurzame) energie voor de regio. Alhoewel deze gegevens niet in detail zijn 

gepubliceerd, kunnen ze toch een grove indicatie geven van het belang van de inzet op 

energie. Uit de berekeningen blijkt dat bij grootschalige inzet op (duurzame) energie bij 

een investeringsniveau in de orde van 25 miljard euro, het aantal directe en indirecte 

arbeidsplaatsen binnen Noord-Nederland kan toenemen met 10.000. Bovendien zijn 

met de bouw naar schatting in totaal ongeveer 36.000 manjaren mee gemoeid.5 Voor 

nieuwe thema’s zoals smart grids, warmtenetten, zon en elektrisch vervoer wordt in de 

komende jaren op een structureel werkgelegenheidseffect van 600 extra banen voor de 

regio gerekend. De toename van de werkgelegenheid is hier relatief lager omdat 

investeringen in grote –schonere- kolencentrales etc. zijn meegerekend.  

 

In het investeringsprogramma Duurzame Innovaties Fryslân is verder een schatting 

gemaakt van investeringen en opbrengsten met betrekking tot de thema’s duurzame 

energie, duurzaam waterbeheer en ruimtelijke kwaliteit voor de Provincie Friesland. 

Geschat wordt dat een investeringsprogramma  van ca. 2 miljard euro over een periode 

van vijf jaar structureel ca. 3.000 extra directe arbeidsplaatsen kan opleveren en een 

reductie van ca. 500 miljoen CO2 per jaar.6       

      

2.2 Conclusies 

De SER Noord-Nederland meent dat de ambitie van de regio om enerzijds duurzaamheid 

en innovatie en anderzijds energie, water, ruimtelijke kwaliteit en sensortechnologie tot 

dé uitgangspunten voor de economische ontwikkeling van de regio te bestempelen, 

reëel is. Zowel qua beleidsuitgangspunten, attitude van het bedrijfsleven en de 

bevolking als de aanwezigheid van kennisinstellingen op deze terreinen zijn zeer goede 

voorwaarden aanwezig. Wel is daarbij een langdurige concentratie op en beperking tot 

deze thema’s dringend gewenst. 

 

Voorbeelden van vooroplopende landen in de wereld geven aan dat een dergelijke keuze 

niet alleen voordelen kan opleveren in termen van ecologische duurzaamheid c.q. CO2 

footprint reductie maar juist ook nieuwe economische bedrijvigheid kan creëren met 

een hoog export potentieel. Bovendien wordt door de generatie van nieuwe 

werkgelegenheid ook de sociale duurzaamheid bevorderd, in termen van een regio die 

trots kan zijn op eigen, originele successen en oplossingen voor problemen (energie, 

water etc.) die over de hele wereld spelen.  

 

                                                        
5 Op basis van een schatting van de Stichting Energy Valley. Deze cijfers omvatten ook investeringen in meer 

conventionele energievormen. Geraamd wordt dat ca. 7 miljard euro wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, 

met een relatief hoger aandeel in de toename van de werkgelegenheid.  

6 Cijfers op basis van het Investeringsprogramma ‘Duurzame Innovaties Fryslân’, mondelinge mededeling Y. Krozer, 

Universiteit Twente (april 2010). 
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Gezien de uitkomsten van diverse beleidsevaluaties en toekomstverkenningen treden bij 

investeringen in duurzame groei op korte termijn geen nadelige economische gevolgen 

op ten opzichte van laissez-faire scenario’s, maar zijn op de lange termijn wel 

significante economische en andere maatschappelijke baten te verwachten. De Raad 

pleit er daarom voor maatschappelijke en andere investeringen structureel in te zetten 

op een meer duurzame ontwikkeling en innovatie van producten, processen, diensten, 

infrastructuur, gebieden etc.  

Hij gaat er daarbij van uit dat de regio de benodigde investeringen  voor een programma 

inzake duurzame innovatie deels door de regio met haar partners en deels vanuit de EU 

zal moeten worden gevonden. Daarnaast zal een beroep moeten worden gedaan op 

fondsen die door  de Rijksoverheid of vanuit andere bronnen ter beschikking zouden 

kunnen worden gesteld. De Raad meent overigens dat door slimme en langdurige 

benchmarking van de duurzame ontwikkelingen in de Scandinavische landen, Duitsland 

en de UK (i.c. Schotland met zijn zee-energie) significante kostenreducties kunnen 

worden bereikt.  
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Hoofdstuk 3 – Situatieschets DO in Noord-Nederland 
 

Noord-Nederland heeft een forse 

ambitie op het gebied van 

duurzaamheid. Allereerst is er vanuit de 

overheid een aantal doelstellingen en 

uitvoeringsplannen gedefinieerd. 

Daarnaast hebben de noordelijke 

kennisinstellingen en kennisintensieve 

bedrijven een belangrijke nationale 

positie. Tenslotte is een aantal 

experimenteerruimtes aangewezen. Op 

deze –fysieke en virtuele- locaties 

kunnen bedrijven en kennisinstellingen 

nieuwe ontwikkelingen uittesten. In dit 

hoofdstuk zal een kort overzicht gegeven worden van de huidige status van de drie 

genoemde onderdelen en de consequenties daarvan voor de verdere invulling. 

3.1 Beleidskaders 

Het SER Advies ‘Meer werken aan duurzame groei’ 

Op 31 maart 2010 is het ontwerpadvies ‘Meer werken aan duurzame groei’, van de 

Commissie Duurzame Ontwikkeling behorende bij de SER, gepubliceerd. Het advies gaat 

in op vragen van het Kabinet aan de SER en behandelt verscheidene onderwerpen die 

betrekking hebben op Duurzame Ontwikkeling. Zaken die aan de orde worden gesteld in 

het advies focussen op het duurzaamheids- en transitiebeleid.  

 

Om een duurzame economie te kunnen creëren, zijn volgens de SER Nederland 

verschillende randvoorwaarden in de maatschappij vereist, zoals duurzame productie, 

consumptie, duurzaam beleggen en aanpassingvermogen. Ontwikkelingen die in de 

toekomst plaats dienen te vinden en gericht te zijn op een duurzame economie, hangen 

volgens het advies samen met de volgende punten: 

• Verschillende sectoren dienen, via innovaties, te verduurzamen; 

• De ontwikkeling van een ‘biobased economy’;  

• Voorsorteren, waarmee beleid wordt ingezet om structuurverandering te 

realiseren op verschillende gebieden. (Commissie Duurzame Ontwikkeling, 

2010).  

 

Om te kunnen beoordelen op wat voor manier duurzame ontwikkeling echt is 

geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, bespreekt de SER vervolgens de rol van 

verschillende actoren, zoals overheid en bedrijfsleven, die inzetten op een dergelijke 

ontwikkeling. Ook het transitiebeleid wordt onder de loep genomen.  

 

Het transitiebeleid focust allereerst  op energie- en milieukwesties en de SER Nederland 

ondersteunt de manier waarop dit beleid momenteel wordt aangepakt. Hij merkt hierbij 

op dat drie factoren van belang zijn, namelijk technologische vernieuwing, een lange 
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termijn visie en verschillende vormen van samenwerking tussen de overheid en 

anderen. De Raad vermeldt daarbij nog als belangrijke aspecten monitoring en de 

mogelijkheid tot de creatie van experimenteerruimtes. Bovendien moet, naast 

economische en ecologische aspecten, ook voldoende tijd worden besteed aan het 

sociale gedeelte. Om een echt werkbaar transitiebeleid te creëren, dient meer rekening 

te worden gehouden met transparantie en samenhang ervan (Commissie Duurzame 

Ontwikkeling, 2010).  

 

Voor het bedrijfsleven, een belangrijke speler op weg naar een duurzame economie, is 

de lange termijn visie van overheidsbeleid zeker van belang. De Raad benadrukt 

allereerst het belang van verduurzaming van ketens. Verder noemt de Raad het 

‘Duurzaamheidsakkoord’ in 2007 dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven (onder 

andere VNO-NCW en MKB-Nederland) en de overheid bewerkstelligt op verschillende 

duurzaamheidsterreinen zoals energie-efficiency. Ook benadrukt de SER het belang voor 

het bedrijfsleven tot samenwerking. De Raad pleit voor eco-efficiënte innovaties die een 

duurzame economie bevorderen (Commissie Duurzame Ontwikkeling, 2010). 

 

De SER Noord-Nederland onderschrijft de grote lijnen van het SER Nederland advies. 

Wel is hij van mening dat een aantal aspecten nadere concretisering verdient, zoals 

ondernemerschap ten behoeve van duurzame innovatie en regionale economische 

modellen. Ook dienen verwatering van het begrip Duurzame Ontwikkeling tot een 

allesomvattend container-concept7, gekoppeld aan een te brede Innovatie-Agenda 

vermeden te worden. Voor Noord-Nederland pleit de SER Noord-Nederland daarom 

voor een concentratie van -eco-efficiente- DO in relatie tot de economische & innovatie-

speerpunten: energie, water, ruimtelijke kwaliteit en sensor-technologie.  

Het Energieakkoord 

Op 8 oktober 2007 hebben de Ministers van Economische Zaken (EZ) en 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en de provincies Drenthe, 

Fryslân, Groningen en Noord-Holland het ‘Energieakkoord Noord-Nederland’ 

ondertekend. Nationale en Europese doelstellingen, de sterke positie die Noord-

Nederland op sommige terreinen inneemt en de bereidheid om mee te werken aan 

bepaalde plannen en initiatieven, waren de belangrijkste overwegingen voor partijen 

om tot dit Energieakkoord te komen.  

 

In het akkoord worden twee belangrijke doelstellingen vermeld. Allereerst is het de 

intentie van partijen om uitvoering te geven aan het klimaat- en energiebeleid zoals dit 

door de overheid is ingesteld. De tweede doelstelling richt zich op versterking van 

‘energiegerelateerde’ activiteiten. Deze doelstellingen moeten uiteindelijk leiden tot een 

aanzienlijke toename van het gebruik van duurzame energie in de regio en zorgen voor 

de reductie van CO2-emissies. Om de doelstellingen te verwezenlijk zijn vijf zogenaamde 

‘strategische thema’s’ uitgekozen die de focus leggen op energie (besparing en winning), 

transport en kennis en innovatie (Rijksoverheid en Noord-Nederland, 2007).  

 

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen verwezenlijken, hebben de 

verschillende partijen uit het Akkoord verschillende inspanningsverplichtingen. Zo legt 

Noord-Nederland zich toe op het energiebeleid, het creëren van de juiste 

randvoorwaarden en het verschaffen van financiële middelen. De Rijksoverheid neemt 

                                                        
7 Fresco, O. (2010). Tussen groene dromen en daden staan groene wetten. NRC Handelsblad, 27 april 2010, p. 7.  
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soortgelijke verplichtingen op zich. Bovendien geeft Noord-Nederland een praktische 

invulling aan de doelstellingen door de oprichting van diverse kennisclusters, waarin 

ook samenwerking met het bedrijfsleven wordt voorgestaan (Rijksoverheid en Noord-

Nederland, 2007).  

 

Het Energieakkoord wordt opgepakt in de regio. Zo heeft de Provincie Groningen het 

Energieakkoord laten vastleggen in het Provinciaal Omgevingsplan, waarmee het 

bindend is geworden. Bovendien zijn twee van de vier doelstellingen al verwezenlijkt, 

namelijk het instellen van drie kennisinstellingen en –clusters (Wetsus, Renqi en 

EDGaR8) en de realisatie van minimaal 15 projecten die de focus op innovatieve 

duurzaamheid leggen.9 De verwezenlijking van de kwantitatieve doelstellingen uit het 

Akkoord zijn lastiger, omdat hierbij ook de samenwerking met het Rijk zeer van belang 

is.  

 

De SER Noord acht het van belang dat duurzame ontwikkeling in het Noorden 

voortbouwt op het concrete beleid dat met het Energieakkoord Noord-Nderland reeds 

in gang is gezet. In het bijzonder verdient het daarbij aanbeveling op korte termijn in 

ieder geval twee kernprogramma’s te versterken en versneld uit te voeren: 

• Het 100.000 woningenplan; en 

• Het 100.000 voertuigenplan. 

Het 100.000 woningen plan houdt de ambitie in om in 2015 minimaal 100.000 

woningen in de Provincies Fryslan, Groningen, Drenthe –en in dit geval ook Noord-

Holland- te hebben geraliseerd, die voldaan aan de ambitieuze besparings- en 

duurzame-energie doelstellingen van het Energieakkoord. Het gaat hier om minimaal 

twee labelstappen verbetering van de energie-index van bestaande woningen.  

Geschat wordt dat inmiddels 5.000 woningen zijn verbeterd, met een initiele investering 

van 5 M€, een uitlokking van 25 M€ aan extra investeringen en een structurele 

werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector van ca. 300 fte.    

De SER Noord acht het van belang dat het 100.000 woningenplan een extra impuls krijgt 

van marktpartijen, betrokken provincies en de Rijksoverheid. De Raad acht het 

opportuun dat een aanvullende rijksbijdrage van 70 M€ over de periode 2010-2015 

ervoor zorgt dat de drie noordelijke provincies hun aandeel in het 100.000 

woningenplan, namelijk 75.000 woningen in 2015 met een superieure energie-en 

duurzaamheidsindex ook daadwerkelijk realiseren. Van de zijde van het Noorden wordt 

daarbij verwacht dat marktpartijen, de provincies en speciale fondsen, zoals het 

Waddenfonds en het “NUON” fonds bijdragen met complementaire regionale basis-

investeringen in de orde van 350 M€.10 

 

Het 100.000 voertuigen plan houdt in dat in 2015 in het Noorden 100.000 voertuigen 

gebruik maken van duurzame brandstoffen. Dit kunnen biobrandstoffen zijn die voldoen 

aan de duurzaamheidcriteria van de EU richtlijn hernieuwbare energie of elektrische 

voertuigen op basis van hernieuwbare bronnen. Inmiddels is flinke vooruitgang geboekt 

op het gebied van elektrische scooters, het elektrisch varen (in Fryslân, onder impuls 

                                                        
8 Wetsus focust op duurzame water technologieën, Renqi is het samenwerkingsverband tussen de Hanze Hogeschool, 

KEMA en TNO dat kennisoplossingen zoekt voor smart grids vraagstukken en EDGaR (Energy Delta Gas Research) is 

een samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen en zoekt duurzame toepassingen voor aardgas.  

9 G. Swaving – Zie interviewlijst.  

10 Extrapolaties op basis van het rapport ‘Midterm Review Energieakkoord Noord-Nederland’, Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland, Groningen, Drenthe, Fryslân, 2009.  
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van de Frisian Solar Challenge) en hebben zich enige importeurs en producenten van 

elektrische auto’s in de regio gevestigd. Elk van de provincies heeft inmiddels een 

aanjager voor het 100.000 voertuigenplan en is goed op weg het eigen wagenpark te 

verduurzamen. Ook in het openbaar vervoer hebben alternatieve brandstoffen een 

volwaardige plek in de aanbesteding gekregen. 

Toch blijven de bereikte resultaten, ook op het gebied van biobrandstoffen en de 

infrastructuur daarvoor, achter bij de planning. De SER Noord pleit daarom voor een 

extra overheidsimpuls van 100 M€ voor de periode tot 2015, waarbij de helft  -50 M€- 

voor rekening van de Rijksoverheid dient te komen. Een dergelijke bijdrage zal niet 

perse uit een investeringssubsidie kunnen bestaan maar –deels- ook in de vorm van een 

wijziging van de accijnzen op duurzame brandstof en de fiscale inschaling van duurzame 

voertuigen kunnen worden gerealiseerd.  

 

De SER Noord-Nederland pleit ervoor dat zijn aanbevelingen inzake versterking en 

versnelling van het 100.000 woningenplan en het 100.000 voertuigenplan worden 

meegenomen bij de aanstaande evaluatie van het Energieakkoord. Koersvastheid moet 

hier volgens de Raad het credo zijn! 

  

Van alle actoren zijn de Waddeneilanden het meest ambitieus. Hun doelstelling is om 

vanaf 2020 op geheel duurzame wijze in hun eigen energie- en watervoorziening te 

voorzien. Met deze ambitie stellen de eilanden zich open voor een versnelde invoering 

van “best practices” op het gebied van water, energie etc. alsmede als pionier op het 

gebied van duurzame innovaties. Dit zal hieronder worden geïllustreerd aan de hand 

van het voorbeeld Ameland. 

 

Ook op het gebied van water en duurzaamheid zijn de noordelijke beleidsdoelstellingen 

ambitieus. Zo zet bijvoorbeeld het Wetterskip Fryslân fors in op innovatie en creatief 

denken voor de duurzaam waterketen, waarbij ook het ontwerp van de eerste 

Nederlandse “Solar Dyke” wordt overwogen (Wetterskip Fryslân, 2010).  

3.2 Actoren 

Bedrijvigheid  

De grote bedrijven die in het Noorden actief zijn, houden zich vooral bezig met winning, 

handel en transport van fossiele brandstoffen (zoals de NAM, GasUnie en GasTerra).  

 

Mede onder invloed van netwerkorganisaties zoals de Stichting Energy Valley, de Water 

Alliance en SensorUniverse kenmerkt het Noorden zich steeds meer door een relatief 

groot aandeel bedrijven uit het Midden- & Kleinbedrijf (MKB). Door deze categorie aan 

te zetten tot en te faciliteren bij innovatie en duurzaamheid als ‘unique selling point’, 

kan verdere –duurzame- economische groei behaald worden binnen deze categorie.  

Kennisinstituten 

Belangrijkste kennisinstituten in Noord-Nederland zijn de Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden (NHL) in de provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en 

Hanze Hogeschool in de provincie Groningen. Daarnaast is  het Van Hall Instituut, 

onderdeel van Wageningen UR, vertegenwoordigd in de provincies Fryslân en 

Groningen en de Stenden Hogeschool in alle drie de provincies. Deze kennisinstituten 

proberen de regio in de richting van Duurzame Ontwikkeling te sturen door 

verschillende projecten op te starten en uit te voeren.  
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Zo werken bijvoorbeeld de NHL, het Van Hall Instituut en de Stenden Hogeschool samen 

met de provincie Fryslân om bepaalde, eerder vastgestelde, doelstellingen op het gebied 

van duurzame energie te kunnen verwezenlijken. De uitwerking van dit project, 

‘HotSpot Duurzame Energie’, moet uiteindelijk leiden tot nieuw Onderwijs, Onderzoek 

en Projecten (NHL Kennis en Bedrijf). Ook voor de RUG is het voeren van een 

duurzaamheidbeleid belangrijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Strategisch Plan van de 

Universiteit voor de jaren 2010-2015, waarin het belang van het voeren van een 

dergelijk beleid wordt onderstreept. Hierbij wordt ook nog eens het belang van de 

samenwerking tussen de RUG met bedrijven en de overheid, benadrukt 

(Rijksuniversiteit Groningen 2010, ESRIG 2010). De RUG is overigens niet alleen de 

centrale speler in het natuurwetenschappelijk, energiekundig en medisch onderzoek in 

het Noorden, maar kent ook een sterke kern op het gebied van de economische -, 

lifestyle- en ruimtelijke wetenschappen. Daar waar structurele veranderingen in 

consumptie- en productieprocessen alsmede dynamische gebiedsontwikkeling een 

essentieel onderdeel –en mede-vormgever- kunnen zijn van duurzame ontwikkeling, zal 

het Noorden juist ook op dit kenniscluster kunnen en moeten voortbouwen, meent de 

SER.  Een actieve bijdrage aan –en zelfs initiatie van- zogenaamde “reflective practice” 

projecten zoals in het kader van onderstaande experimenteerruimten acht de Raad 

daarbij zeer gewenst. 

 

Wetsus in Leeuwarden en het water-actoren netwerk de WaterAlliance vormen de spil 

in een netwerk van onderzoekinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen die op het 

gebied van integraal watermanagement een vooraanstaande positie innemen. Op het 

gebied van sensor-technologie neemt het netwerk van SensorUniverse in Drenthe een 

centrale ondersteunende en stimulerende positie in. 

  

De SER Noord-Nederland meent dat, door deze economisch-technologische speerpunten 

en sterke kennispositie van Noord-Nederland nog nadrukkelijker te koppelen aan 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, de regio zich de komende tijd nog sterker kan 

profileren als vooraanstaande duurzame innovatieregio in Noordwest Europa. De 

centrale ligging tussen Lissabon (EU Innovatie-agenda) en Goetheborg (EU 

Duurzaamheidsagenda) wordt daarmee meer dan symbolisch vormgegeven.  

Provincies/Gemeenten 

De regio kenmerkt zich ook door provincies en gemeenten die zich op het gebied van DO  

proactief opstellen. Al eerder zijn de ambitieuze energie- en waterdoelstellingen van de 

Waddeneilanden genoemd. Maar bijv. ook door het actief deelnemen in vooraanstaande 

Europese projecten en de opzet van ambitieuze stedelijke klimaatprogramma’s (zoals 

‘Groningen Duurzaamste Stad’) behoren hiertoe.   

3.3 Experimenteerruimtes 

Naast als een voortvarend toepasser van best practices, dient het Noorden zich 

nadrukkelijk aan als een gebied voor experimenteerruimtes ten behoeve duurzame 

innovatie.  

 

Voor de SER Noord-Nederland is een experimenteerruimte in principe meer dan een 

eenmalig project of groep van projecten. Met een experimenteerruimte wordt eerder 

gedacht aan een –tijdelijk- regelluwe, fysiek of virtueel afgesloten zone bedoeld, 

waarbinnen bedrijven en kennisdragers nieuwe concepten kunnen toetsen in een bijna-



 

 18

werkelijkheid. Een (regionale) overheid kan een dergelijke experimenteerruimte 

financieel of via aangepaste wet- en regelgeving ondersteunen. Maar een 

experimenteerruimte kan ook het langdurig uittesten van nieuwe 

duurzaamheidsconcepten zijn, door middel van een systeem van voortdurende ‘learning 

and probing’. Bijv. Blue Energy en Smart Grids zijn typische strategische onderwerpen, 

die in zo’n langdurig leer- en probeerexperiment moeten worden uitgetest. 

 

De SER Noord-Nederland acht het essentieel om experimenteerruimtes zoveel mogelijk 

concreet in te vullen met testbare concepten in de praktijk, gedreven door een 

combinatie van onderzoek, ontwerp en ondernemerschap. Hij is van mening dat dit niet 

altijd perse hele grote, radicale duurzaamheidstappen moeten zijn, die in een keer 

worden behaald, maar net zo goed een serie van cruciale, kleinere stappen waarvan elke 

keer weer wordt geleerd en waarop kan worden verder gebouwd. De succesvolle 

Deense windindustrie is van dit laatste een nadrukkelijk voorbeeld.  

 

De Raad onderschrijft weliswaar het gedachtegoed van de duurzame transitie, maar 

acht een groot gevaar aanwezig dat transitie-denken teveel bij goede voornemens van 

overheden en abstracties van milieukundige instituten blijft. Hij pleit daarom voor 

concretisering en acht het Noorden, met zijn focus op zowel best practices als 

praktijkgerichte experimenten hiervoor in een uitstekende uitgangspositie in 

Nederland. 

3.4 Conclusies 

Een analyse van de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van de regio Noord-

Nederland in een duurzame richting leidt tot de volgende conclusies. Relevante 

benodigde onderdelen, namelijk een ambitieus ingesteld en ondersteunend beleid, 

verschillende proactieve actoren zoals het MKB en kennisinstellingen en de ruimte in de 

vorm van experimenteerruimtes, zijn aanwezig om de aanzet te geven voor de regio 

naar een toppositie als duurzame economie.  

 

De SER Noord-Nederland acht de slaagkans van Duurzame Ontwikkeling en innovaties 

op het gebied van energie, water, ruimtelijke kwaliteit en sensor-technologie in het 

Noorden hoger dan normaal, door de aanwezigheid van de noodzakelijke 

sleutelfactoren. Hij bepleit een versterking en versnelling van duurzame innovatie in de 

praktijk en acht hiervoor een aantal hierna te schetsen instrumenten en acties van 

essentieel belang. 

 



 

 19

 

Hoofdstuk 4 – Aandachtspunten en 

Aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

 

De SER Noord-Nederland is op zoek naar een 

sterkere uitwerking van het huidige kader en 

de invulling van nieuwe, additionele 

mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling en 

innovatie. Deze moeten worden gebaseerd op 

de in de regio al aanwezige zwaartepunten in 

kennis, economie, beleid en onderzoek- en 

ontwerpcapaciteit. Mede op basis van discussie 

in de Raad en een serie interviews met sleutel-

actoren zijn hiervoor de volgende 

aandachtspunten geselecteerd:  

 

 

• Duurzame Productontwikkeling & Ondernemerschap; 

• Distributed Economy; 

• Duurzame Kenniseconomie. 

 

Hieronder worden deze aandachtspunten uitgewerkt en zoveel mogelijk geïllustreerd 

met concrete voorbeelden en voornemens uit de regio. Tevens wordt een serie 

aanbevelingen geformuleerd, deels ook gericht op het landelijke DO-beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesfactoren project/ 

experimenteerruimte? 
Wat zijn de factoren die een bepaald project of 

experimenteergebied tot een ‘succes’ maken? 

De Stichting Energy Valley hanteert hier 

bijvoorbeeld de volgende maatstaven: 

• Economisch profijt 

• Ecologische bijdrage 

Andere factoren waaraan gedacht kan 

worden, zijn: 

• Welzijn; 

• De voorbeeldfunctie die uitgedragen 

wordt; 

• De mate van implementeerbaarheid, 

uitvoerbaarheid en kopieerbaarheid. 



 

 20

4.2 Duurzame Productontwikkeling en Duurzaam Ondernemerschap 

Concepten & belang  

Veel Nederlandse bedrijven, gemeenten, 

provincies en anderen zoals advies- en 

ingenieursbureaus zijn momenteel in de 

ban van C2C – de Cradle-to-Cradle 

benadering. De C2C benadering geeft een 

vernieuwingsimpuls aan c.q. kan worden 

beschouwd als een uitbreiding van het al 

bestaande concept Toegepaste Duurzame 

Product- en Dienstontwikkeling, waarmee 

vooral de Nederlandse multinationals, 

kennisinstellingen en intermediaire 

organisaties zoals TNO in het verleden al 

ervaring hebben opgedaan. 

 

De SER Noord-Nederland acht het een goede zaak dat het C2C perspectief veel meer 

aandacht krijgt, vooral op regionale en locale schaal: er blijken door creativiteit 

onverwachte oplossingen voor niet gewenste emissies en afval mogelijk. Ook creëert het 

concept draagvlak voor duurzame transitie en brengt het de maatschappelijke discussie 

op gang. In Noord-Nederland worden door het bedrijfsleven11 en de overheid ook al 

aansluitingspunten gezocht bij diverse aspecten van C2C.  

 

De Raad acht het verder gewenst dat het Midden & Kleinbedrijf waaronder dat van het 

Noorden zich voortvarend verder versterkt met kennis op het terrein van Life Cycle 

Assessment (LCA) en duurzame product- en dienstonwikkeling, mede omdat 

Nederlandse producten en diensten zich daarmee voortdurend internationaal kunnen 

onderscheiden en voorop kunnen lopen op de markt voor duurzaamheid. Hij voorziet 

hierbij een belangrijke rol voor Syntens en de universiteiten en hogescholen om 

hiervoor een weliswaar wetenschappelijk maar toch heel praktisch, goedkoop en 

eenvoudig toe te passen ontwerp-instrumentarium te ontwikkelen. Hierbij dient 

aansluiting gevonden te worden bij het Clean Tech programma van Syntens en partners 

dat zich richt op: 

• Het aantonen van kansen en genereren van nieuwe business op het gebied van 

duurzame producten; 

• Het uitwisselen van kennis en kunde inzake duurzame productontwikkeling 

tussen CleanTech bedrijven onderling en met kennisinstellingen. 

                                                        
11 Voorbeelden zijn hier bedrijven als Bioclear (Installatie-ontwerp op basis ecologie), VEPA (Ontwerp van project-meubelen op 

basis van een eigen hout-materialencyclus in Drenthe), Ecostyle (Biologische bestrijding in de agrarische sector), ABC Arkenbouw en 

partners (Zelfvoorzienende en drijvende Vakantiebungalows), Meijer en anderen (PV Zonnenboten), etc.  

Het concept ‘Cradle 2 Cradle’: 

• Uitgangspunt hier is het sluiten van 

kringlopen en het vermijden van afval door 

hetzij veilige teruggave aan de natuur of door 

langdurig technisch hergebruik en recycling. 

Aandachtspunten bij het concept zijn: 

• Uit de blijkt praktijk dat een te eenzijdige 

interpretatie van C2C in plaats van 

duurzaamheidswinst ook kan leiden tot 

duurzaamheidsverlies. 

• Weinig aandacht wordt besteed aan de factor 

mens –en daarmee menselijk geluk- in het 

duurzame systeem. Juist vanwege het belang 

van het C2C gedachtegoed moet vermeden 

worden dat een te rigoureuze technische 

interpretatie op den duur tot 

draagvlakvermindering voor duurzame 

innovatie leidt. 
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Mogelijke Experimenteerruimtes 

Op het terrein van Cradle to Cradle liggen in Noord-Nederland diverse 

experimenteerruimtes en kansen voor de hand, waarbij veelal aansluiting kan worden 

gevonden bij al lopende initiatieven. Zo kunnen als voorbeeld worden genoemd: 

Project    Kans 

• C2C Islands EU Project  Ontwerp van diverse duurzame 

consumentenproducten voor het “Eternal Holiday 

Home” 

Ontwerp van integrale, decentrale 

drinkwatersystemen voor huishoudens 

Toepassing van energiezuinige elektrische 

producten binnen Duurzaam Bouwen 

• Gemeente Groningen Geavanceerde Home Energy Systems voor het 

Energy Valley “Living Labs” initiatief 

• Waddeneilanden  Nieuw ontwerp duurzame LED-PV-Wind- 

Combinatieverlichting 

• Mobiliteitsprogramma Nieuwe ontwerpen van elektrisch vervoer in 

Leeuwarden   de binnenstad 

• Dierenpark Emmen  Duurzame Producten op basis van 

afvalstromen van bezoekers en dieren 

• Smart Energy & Water  Het ontwikkelen van intelligente energie- en water- 

Products (NHL/TUD, in producten en diensten gebaseerd op  

Ontwikkeling)     goedkope sensortechnologie (NHL/TUD) 

• Transitie Initiatief CIBOGA Bottom-up transitie-initiatieven voor 

Standstuinbouw en Mobiliteit in hert CIBOGA 

stadsdeel in Groningen-stad  

 

Een deel van deze initiatieven zou goed ingebed kunnen worden in het eerder genoemde 

CleanTech programma van Syntens in het Noorden. Hierin is naar schatting plaats voor 

150 bedrijven met een 30-tal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en 

kennisinstellingen. Doel is de introductie van 15-25 nieuwe duurzame producten en 

duurzame product-dienst-combinaties in het Noorden in de sector decentrale energie-

systemen, energie-opwekking en –opslag en autarkische wonen en werken. Gerekend 

wordt op een omzetgroei van 15% bij betrokken bedrijven en een extra 

werkgelegenheid van ca. 150 fte. De hiervoor benodigde investering wordt geschat op 

15 a 20 M€. 

Daarbij kan ook worden voortgebouwd op de resultaten van de pilot study C2C 

productontwikkeling die momenteel bij 12 product-formulerende bedrijven uit 

Groningen, Leeuwarden, Emmen en Hoogeveen plaatsvindt. De volgende fase van het 

project betreft een opschaling naar 50 bedrijven, met een verwachte groei in omzet (10-

20%) en werkgelegenheid (30-50 fte). De hiervoor benodigde investering wordt geschat 

op 5 M€.12 

                                                        
12 Bron: mondelinge mededelingen van Ir. R. Bossert, Syntens, 30 augustus 2010. 
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Aanbevelingen  

De SER NN acht verdere ontwikkeling van duurzame producten en diensten, al dan niet 

onder de vlag van C2C, van groot belang voor het service en producten formulerende 

bedrijfsleven in het Noorden. De benchmark hier zijn product-bedrijven met een 

internationale reputatie als Ikea, Nokia etc. die al zeker 10 jaar ontwerpmethodes 

toepassen met LCA en duurzame ontwerpstrategieën als uitgangspunt. De noordelijke 

regio –en zijn energie, water, toeristische en andere bedrijven- moet hierbij aansluiten 

om qua product-duurzaamheid internationaal vooraan te staan. Zoals hierboven 

aangegeven, zijn in lopende projecten en experimenten al goede aanknopingspunten te 

vinden, maar Syntens, MKB Nederland, de FME, de diverse KvK’s en andere 

bedrijfsorganisaties in het Noorden kunnen hier ook in programmatische zin 

sectorbreed mee aan de weg timmeren. Een qua duurzaamheid vooroplopend 

producten-inkoopbeleid van de overheden in het Noorden kan hier vanzelfsprekend een 

waardevolle extra stimulans aan de vraagzijde bieden.  

 

Wanneer het komt tot bevordering van de duurzame product- en dienstontwikkeling bij 

bedrijven in de regio, acht de Raad het wel wenselijk dat de Regering een faciliteit –in de 

vorm van een bijzonder actief programma - van enige omvang stimuleert waarin grote 

bedrijven13 en technische kennisinstellingen hun kennis op dit gebied actief en intensief 

gaan delen met het noordelijk MKB. 

 

De Raad  is voorts van mening dat in Nederland nog te weinig met de  door ondernemers 

in het Noorden in gang gezette duurzame product- en dienstontwikkelingsactiviteiten 

en ambities rekening wordt gehouden.  

 

In het bijzonder vraagt de SER Noord-Nederland op het punt van duurzaam 

ondernemerschap aandacht voor de stimulering van “new green ventures” door 

                                                        
13 Zoals Philips, Unilever, Ikea, Nokia,  etc. 

Experimenteerruimte Voorbeeld– Ubiquitous technology 

 
In Drenthe biedt de goede positie inzake sensortechnologie de mogelijkheid nieuwe 

sensor-gebaseerde en betaalbare milieu-meet- en monitor-instrumenten te ontwikkelen 

voor dagelijks gebruik, niet alleen door professionals maar ook door de consument. 

Deze zogenaamde “ubiquitous technology” (overal aanwezig en goedkoop) kan 

bijvoorbeeld worden gebruikt om in aansluiting op de mobiele telefoon 

waterkwaliteitsmetingen te doen, -per apparaat- feedback over energiegebruik te geven, 

op afstand medische controles te verrichten etc. Door bewust “ubiquitous sensor-

technology” een kansgebied te maken bij Duurzame Productontwikkeling en 

Ondernemerschap, kan het bedrijfsleven in het Noorden zijn positie versterken. 

 
Bron: SensUniverse, 2010 



 

 23

startende bedrijven.14 De Raad gaat ervan uit dat als initiatiefnemers uit het Noorden 

zich met soortgelijke plannen melden, maar dan gericht op de kansrijke noordelijke 

duurzaamheidsthema’s naar rato eenzelfde ondersteuning voor “green incubators” mag 

worden verwacht. 

 

In het verlengde van de C2C gedachte beveelt de Raad ook aan de voorgenomen 

onderdelen/units van Energie-Transitie Parken, zoals in de Eemsdelta en elders in de 

regio, nadrukkelijker op hun intrinsieke synergie- en upgrade-mogelijkheden te bezien. 

Vanuit een dergelijke creatief nieuw en samenhangend ontwerp-perspectief kunnen 

wellicht niet alleen energie- maar ook afvalstromen van de ene eenheid dienen als 

feedstock voor een andere unit binnen een ETP, ook conform het al eerder bekende 

‘Industrial Ecology’ concept.  

 

 

4.3 Distributed Economy 

Concept & belang 

Hoewel internationale 

transportmiddelen en de huidige 

Informatie & Communicatie Technologie 

(ICT) infrastructuur onmiskenbaar tot 

een globalisering van de 

wereldeconomie en schaalvergroting 

leiden, is ook de omgekeerde trend 

waarneembaar: steeds meer regio’s in 

Noordwest-Europa ontwikkelen een 

zogenaamde ‘distributed economy’.  

 

Voorbeelden zijn hier het nieuwe elektriciteitsnet in Denemarken en de 

biogasvoorziening in Zweden die steeds meer opgebouwd worden uit kleine locale 

cellen van productie en consumptie, in een netwerk onderling met elkaar verbonden.15 

Het Energy Valley programma kent ook tal van verschillende projecten waarin de locale 

vraag- en aanbod-economie het uitgangspunt is, zoals bij biogas-voorziening uit 

agrarisch afval. Veel aandacht is er daarbij ook voor de reductie van de energievraag, als 

eerste noodzakelijke stap, door de inzet van nieuwe feedbackinstrumenten en 

handelingsperspectieven –waaronder spel- en locale competitie-elementen- voor 

consumenten, gebruikers van kantoorgebouwen, de transportsector etc. 

 

                                                        
14 Het valt de Raad bijvoorbeeld op dat in steden in de Randstad, zoals in Rotterdam op het RDM-terrein en bij de Merwehaven, met 

behulp van geld van de Rijksoverheid diverse incubators worden opgezet, speciaal gericht op jonge starters in de 

duurzaamheidsmarkt.  
15 Het Deense eiland Samsoe is de Europese pionier op het gebied van de Distributed Economy en kan naast in zijn eigen 

energiegebruik zelfs voorzien in netto energie-export naar het vasteland. Ook heeft Samsoe nu een eigen energie academie, die de 

opgedane kennis van het kleine eiland tegen betaling exporteert over heel de wereld. 

Het concept van de ‘Distributed Economy’:  

• Een economie van locale zelfvoorziening én globale 

aansluiting (“resilience”). 

Aandachtspunten bij het concept zijn: 

• Vanuit het perspectief van duurzaamheid draagt 

het regionale ontwikkelingsmodel bij tot een 

economie van kortere afstanden en daarmee tot 

minder milieubelasting en totstandkoming van 

nieuwe locale services.  

• Een Distributed Economy houdt niet in dat men 

niet met de globale economie is verbonden. De 

prioriteit ligt echter bij zoveel mogelijk 

zelfvoorziening in eigen voedsel- en 

energievoorziening, regionale materiaalkringlopen 

en watervoorziening etc. 
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Ook geven individuele kleinschalige ondernemers, zoals de internationaal vermaarde 

textiel- en mode-ontwerpster Claudy Jongstra, in het Noorden reeds invulling aan een 

meer regionaal georiënteerd economisch model.16  

Mogelijke Experimenteerruimtes 

Op het terrein van de distributed economy zijn in Noord-Nederland onder andere de 

volgende mogelijke experimenteerruimtes te onderscheiden:  

• de Waddeneilanden (zie hieronder) 

• Smart Grids voor Elektriciteit, Warmte en Water (zie hieronder) 

• De volgende fase van de integrale watersystemen in het project Aqualan 

Helofytenfilter Grouw en het EU Nolimp project als totaal systeem voor lokale 

waterwinning, -zuivering en hergebruik 

• Het ontwerpen, produceren en implementeren van elektrische vaartuigen, in het 

bijzonder “solar boats”, mede geinspireerd door de 2-jaarlijkse Solar Boat Race in 

Fryslân 

• Klimaatbuurten/Energie Hotspots van Groningen, Leeuwarden etc. 

• Het nieuw te ontwikkelen gebied Nieuw-Stroomland (nabij Leeuwarden) 

• Regionale experimenten met water als uitgangspunt voor een duurzame 

toerisme-ervaring. 

Deze en vele andere kansen voor de ontwikkeling van een in de eerste plaats regionale, 

veerkrachtige economie dienen volgens de SER Noord-Nederland met voortvarendheid 

verder verkend en getest te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Jongstra baseert haar design werk op wol van haar eigen schaapskudde en natuurlijke verfstoffen van een eigen hortus botanicus. 

Haar onderneming is op het platteland van Friesland gesitueerd. 
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Experimenteerruimte Voorbeeld – De Nederlandse Waddeneilanden/Ameland 

 
De Nederlandse Waddeneilanden hebben de ambitie in 2020 onafhankelijk van het 

vasteland te zijn qua energie- en watervoorziening. Ameland is een voorbeeldeiland op dit 

gebied en heeft onder andere al geleid tot: 

• Toevoeging van 20% waterstof in het aardgasnet voor E-besparing 

• De binnenkort te realiseren installatie van 100 elektriciteit en warmte 

producerende HR-E ketels in een smart grid omgeving 

• De realisatie van vogelvriendelijke verlichting voor gasboorplatforms 

• Aardgasbussen voor OV 

• De “Vrachtfiets”, een door 2 personen aangedreven voertuig voor toeristische en 

klein-zakelijke dienstverlening. De ecologische footprint van services door de 

Vrachtfiets is ca. 95% lager dan die van een op automobiliteit gebaseerd systeem.  

 

Ook participeert Ameland in een internationaal eilandenproject om zoveel mogelijk volgens 

C2C-principes het toekomstige transportsysteem en vakantiebungalows op het eiland te 

ontwikkelen. Een in het oog springend concept is daarbij het “ZeroWaterHouse”, een 

bestaande vakantiebungalow van waterbedrijf Vitens waarin door instituut Wetsus en 

anderen thans de nieuwste technieken op het gebied van water-filtratie en –recirculatie 

worden getest naast vraagreducerende technieken.  

 

Experimenteerruimte Voorbeeld – Smart Grids 

 
De Stichting Energy Valley en partners zoals de KEMA en netbeheerder Alliander rollen in 

een aantal proefgemeenten, zoals Hoogkerk, ‘smart grids’ in de vorm van “living labs” uit, 

die het mogelijk maken locale aanbieders en gebruikers van –zoveel mogelijk duurzame- 

energie op locale schaal optimaal te managen. Het PV-paneel van de ene bewoner levert dan 

bijv. direct energie voor de wasmachine van de ander. Piekshaving door middel van prijs-

feedback en -afspraken met bewoners kan ervoor zorgen dat het totale in Nederland 

benodigde opgestelde elektrische vermogen en de capaciteit van het elektriciteitsnet 

relatief lager kunnen zijn. Naast computertechnische optimalisaties van elektriciteits- en 

warmtegebruik liggen hier kansen voor nieuwe vormen van consumenten-feedback en 

energiebewust gedrag. Ook zouden smart grids kunnen bijdragen tot materiaalbesparingen 

qua netwerken en aanvullende voorzieningen. 

Naast in Hoogkerk hebben Energy Valley en partners “living labs” voorzien in Leeuwarden, 

Meppel, Atalanta Dierenpark Emmen, Groningen en Veendam. 

 
Bron: Energy Valley programma, 2010. 
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Vrachtfiets op Ameland 

– Design Onno Sminia 

Home Energy Management Systemen voor Smart Grids 
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Aanbevelingen 

 

De SER Noord-Nederland acht het van groot belang dat de voor heel Nederland zeer 

waardevolle pioniersprojecten met het Distributed Economy model in het Noorden 

voldoende ondersteuning krijgen. Naast voldoende financiële middelen vanuit landelijke 

en EU-faciliteiten acht de Raad het van belang in het Noorden een eigen ‘revolving fund’ 

voor duurzame innovatie in het leven te roepen, bijv. op basis van een deel van het 

Waddenfonds.  

 

Een dergelijk revolving fund moet ervoor zorgen dat de opbrengsten van geslaagde 

duurzame regionale innovaties te zijner tijd weer als financiering van de volgende 

generatie innovaties kan dienen. 

 

Naast de betrokkenheid van eigen kennisinstituten17 lijkt de continuering van de 

samenwerking met de Scandinavische en Duitse voorlopers van belang. De Raad dringt 

er daarom op aan dat in de structuur- en experimenteerfondsen voor het Noorden 

hiervoor voldoende extra middelen ter beschikking komen, in aanvulling op –niet altijd 

haalbare- EU-fondsen. Overigens ligt het initiatief voor een voortschrijdend programma 

natuurlijk bij de actoren –ondernemers, gemeenten, kenniswerkers etc.- in het Noorden 

zelf. 

 

4.4 Duurzame Kenniseconomie 

Concept & belang 

SER Noord-Nederland constateert met genoegen dat in Nederland een groot draagvlak 

bestaat voor de visie dat een vooraanstaande internationale positie als duurzame 

economie ook betekent dat Nederlandse kennis, technologie en diensten inzake 

duurzaamheid op de wereldmarkt een significant aandeel kunnen verwerven, meer dan 

nu al het geval is. Het Noorden wil hier graag een bijdrage aan leveren en tal van 

programma’s van de kennisinstellingen, provincies, bedrijven en andere actoren richten 

zich dan ook nu al op duurzame kennisontwikkeling voor de regio, maar ook voor 

export en internationale uitwisseling.  

 

De SER Noord-Nederland is daarbij van oordeel dat een drietal functies nog sterker 

moeten worden aangezet in het Noorden: 

1. De etalage-functie van duurzame innovaties 

2. De kennis-uitwisseling met Noordwest Europa en de UK 

3. De –complementaire- inbreng van de 3 TU’s in het Noorden 

                                                        
17 Zoals de RUG, de NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Hanze Hogeschool en het van Hall Instituut. 
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Mogelijke Experimenteerruimtes 

 

Inzake een versterking van de etalagefunctie voor duurzame innovaties dienen zich 

momenteel in het Noorden een tweetal projecten van omvang aan: het Atalanta 

Dierenpark in Emmen en het Duurzaamheidscentrum op de Afsluitdijk. Mede gezien het 

nationale belang van beide –goed onderbouwde- initiatieven acht de SER Noord-

Nederland het van eminent belang dat zij voldoende onder de aandacht worden 

gebracht van de Nederlandse Regering.  

 

 

 

 

 

Experimenteerruimte Voorbeeld – Afsluitdijk 
 

Thans worden de definitieve plannen uitgewerkt voor een Duurzaamheidscentrum van 

internationale allure op de Afsluitdijk. Zo’n internationaal zichtbaar centrum, met een 

educatieve en demonstratiefunctie voor nieuwe Nederlandse duurzame 

doorbraaktechnologieën zoals Blue Energy (energie te produceren uit het potentiaal-

verschil tussen zoet en zout water) en de Energy (PV-) Dyke zal buitengewoon 

zelfversterkend kunnen zijn voor de etalage van Nederland als een echt –en 

toonaangevend- duurzaam water, energie en ruimtelijk land. De organisatie van een 

internationale ontwerpwedstrijd heeft ertoe bijgedragen dat voor het centrum tal van 

nieuwe ideeën voor beleving en duurzaamheidssymboliek zijn gegenereerd die thans in 

het definitieve ontwerp worden meegenomen. 

 
Bron: Provincie Fryslân, 2009. 
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Experimenteerruimte Voorbeeld – Emmen Dierenpark 

 
Een potentiële bron van duurzame innovatie –en educatie- is ook de ontwikkeling van 

het nieuwe natuur- en dierenpark Atalanta in Emmen, waar tal van duurzame 

innovaties integraal worden gepland, met een pioniersfunctie voor Nederland. Naast 

een showcase voor dierenwelzijn wil Atalanta een inspirerend voorbeeld van duurzame 

innovatie voor zijn –ook internationale- bezoekers en anderen zijn. Momenteel wordt 

uitgebreid onderzoek gedaan naar en ontwerpoplossingen gezocht voor de voorziene 

complexe energie-, water- en afvalstromenproblematiek van het toekomstige park. Zo is 

er een systeem van iDcards in ontwikkeling, met vergaande en originele ideeën over 

preventie en reductie van afval, het ontwerpen van attractieve vormen van afval-

upgrading, hergebruik en –recycling binnen het park alsmede het ontwerp van 

producten op basis van restmateriaal, die voor de bezoekers een educatieve functie en 

blijvend aandenken kunnen zijn.  Een concreet nieuw product betreft het ontwerp van 

een biologisch afbreekbaar bezoekers-souvenir, dat is vervaardigd van de –schone- 

vezels uit mest van nijlpaarden.  

 
Bron: Trash into Treasure, Draft Graduation Report, Lisanne Doelle, TU Delft. 2010. 
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Aanbevelingen 

De Raad vindt dat ten aanzien van de ontwikkeling van de duurzame kennis-economie 

vanuit het Rijk veel meer faciliteiten en ondersteuning moet worden geboden. Hij meent 

dat een op Noord-Europa gericht samenwerkingsprogramma niet alleen voor de 

noordelijke Nederlandse regio van uiterst belang is, maar voor heel Nederland. Hij ziet 

de mogelijkheden die de EU en EU-programma’s en -regelingen in dit opzicht bieden als 

veel te beperkt. 

 

Een en ander houdt in dat succesvolle samenwerkingsinitiatieven, zoals in het Hansa 

Energy Corridor (HEC) project met Noord-Duitsland om –in dit geval voor energie- een 

“Region of Excellence” te worden ook op andere voor het Noorden relevante 

duurzaamheidsgebieden navolging verdient. 

 

De SER meent dat de Noord- en Oostzeelanden alsmede de UK voor de Noordelijke 

provincies een toonbeeld van duurzame innovaties vormen. Daarom is een veel 

actiever oriëntatie op het onderzoek en de kennis van deze landen gewenst. De 

kennispositie kan aanzienlijk en blijvend worden versterkt door een intensieve 

en langdurige samenwerking met diverse duurzame gidslanden.18  

 

De Raad wenst dat Noord-Nederland veel krachtiger aanhaakt bij deze duurzame 

gidslanden en meent dat het de overweging waard is hiervoor zelfs een aparte, zeer 

efficiënte organisatie annex denktank voor op te richten, bijv. met de RUG en de NOM als 

initiatiefnemers. Doel van deze organisatie is het benchmarken van 

duurzaamheidoplossingen en het extra stimuleren van wetenschappelijke 

samenwerking op dit gebied tussen Duitsland, Scandinavië en de UK. Ook zou deze 

organisatie zeer proactief duurzame ondernemers en praktiserende wetenschappers 

met een voorbeeldfunctie, zoals van het energie-innovatie eiland Samsoe in 

Denemarken, naar Noord-Nederland moeten uitnodigen voor workshops, adviezen, etc. 

 

Een ander punt dat versterking behoeft is het technische kenniscluster, als gevolg van 

het structureel ontbreken van een technische universiteit in het Noorden.  Voor de 

kansen op het gebied op water-innovatie vervult Wetsus een essentiele rol. Het verdient 

volgens de SER aanbeveling dat ook de RUG met haar bedrijfspartners in het Noorden 

zijn energietechnisch cluster versterkt, onder andere door een intensivering van de 

samenwerking met de UTwente, de Noordelijke Hogescholen en het MBO. De activiteiten 

op dit gebied moeten zich niet alleen richten op academisch onderwijs en onderzoek, 

maar juist ook op ontwerpprojecten, praktijktesten en praktijkgebonden onderwijs, 

meent de SER.  

 

4.5 Stimulering van praktijkexperimenten 

De SER raamt dat voor de realisatie van bovengenoemde praktijkexperimenten voor de 

periode 2010-2015 minimaal een extra investering van 120 miljoen € nodig is. Het 

programma omvat dan ca. 5 grootschalige experimenten en een tiental kleinschalige. 

Een van het Rijk te vragen bijdrage van 60 M€ hieraan ligt voor de hand. 

 

                                                        
18 Zoals Duitsland (bijv. voor PV-zonnetechnologie), Denemarken (bijv. voor smart grids), Zweden (bijv. voor biogas) en Finland 

(bijv. bij ubiquitous technology). 
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Hoofdstuk 5 – Conclusies 
 

De SER Noord-Nederland onderschrijft de grote lijnen van het door de landelijke SER 

recent opgestelde rapport ‘Meer werken aan duurzame groei’. Wel is hij van mening dat 

een aantal aspecten voor zijn regio nadere concretisering verdient, die hieronder nader 

worden uitgewerkt.  

 

In de eerste plaats meent de Raad dat de Noordelijke regio (Friesland, Groningen, 

Drenthe) aan Duurzame Ontwikkeling in Nederland een essentiële bijdrage kan leveren 

en op diverse gebieden als ‘koploper’ kan functioneren. De Raad pleit daarom voor 

versterking van de in het Noorden aanwezige factoren en programma’s die het mogelijk 

maken om het abstracte concept Duurzame Ontwikkeling verder te vertalen naar een 

praktijkgericht en creatief programma, gericht op een ook op lange termijn houdbare en 

veerkrachtige economie.  

Uit recent onderzoek is gebleken dat investeringen in duurzame ontwikkeling en 

innovatie op korte termijn relatief geen –economische- nadelen behoeven te hebben, 

maar op de langere termijn juist in veel maatschappelijke baten kunnen resulteren. Dus 

duurzame ontwikkeling “moet” volgens de SER Noord-Nederland niet alleen, het “kan” 

ook en het Noorden “wil” graag. 

 

Voorts meent de Raad dat de ambitie van de Noordelijke regio om enerzijds 

duurzaamheid en innovatie en anderzijds energie, water, ruimtelijke kwaliteit en 

sensor-technologie tot dé uitgangspunten voor de economische ontwikkeling van de 

regio te bestempelen, reëel is. Zowel qua beleidsuitgangspunten, attitude van het 

bedrijfsleven en de bevolking als de aanwezigheid van kennisinstellingen op deze 

terreinen acht hij zeer goede kansen aanwezig. Daarbij is wel langdurige concentratie op 

en beperking tot deze duurzame innovatie-agenda nodig. De Raad meent dat –koersvast- 

voortbouwen op reeds in gang gezette Noordelijke duurzaamheidspijlers, zoals het 

100.000 woningenplan en het 100.000 voertuigenplan uit het Energie-akkoord 

essentieel is. Hiervoor zullen in de periode 2010-2015 investeringen nodig zijn in de 

orde van 240 M€. Naast bijdragen van marktpartijen, regionale overheden (provincies 

en speciale fondsen) en de EU wordt hier een rijksbijdrage van 120 M€ -over een 

periode van 5 jaar- noodzakelijk geacht.   

 

Naast een intensivering van het lopende duurzaamheidsprogramma, bepleit de SER 

Noord-Nederland een aantal grotere en kleinere praktijk-experimenten op het gebied 

van duurzame innovatie. Deze kunnen volgens de Raad betreking hebben op: 

1. De stimulering van ondernemerschap ten behoeve van duurzame product- en 

dienst-innovatie, 

2. De ontwikkeling van regionale economische modellen; en  

3. Versterking van de duurzame kennis-economie. 

Ad 1) 

Wat betreft de Cradle-to-Cradle of duurzame product- en dienstontwikkeling bij 

bedrijven in de regio, acht de Raad het wenselijk dat de Regering een faciliteit –in de 

vorm van een bijzonder actief programma - van enige omvang stimuleert waarin grote 

bedrijven en technische kennisinstellingen hun kennis op dit gebied actief en intensief 

gaan delen met het noordelijk MKB. Een dergelijke activiteit zou goed kunnen 
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voortbouwen op het al door Syntens en partners voorgenomen programma op het 

gebied van duurzame innovatie in Noord-Nederland. In het verlengde hiervan vraagt de 

SER Noord-Nederland op het punt van duurzaam ondernemerschap aandacht voor de 

stimulering van “new green ventures” door startende bedrijven. Versterking en 

profilering van in het Noorden actieve “green incubator(s)” is daarvoor dringend nodig. 

In het verlengde van de C2C gedachte beveelt de Raad ook aan de voorgenomen 

onderdelen/units van Energie-Transitie Parken, zoals in de Eemsdelta en elders in de 

regio, nadrukkelijker op hun C2C-potentieel te analyseren en te ontwerpen. 

Ad 2) 

Wat de toekomstig economie betreft, acht de SER Noord-Nederland het van groot belang 

dat de voor heel Nederland zeer waardevolle pioniersprojecten met het Distributed 

Economy model in het Noorden voldoende ondersteuning krijgen. Hierbij zal de inzet 

van nieuwe water, energie, bouw- en mobiliteitsconcepten, mede in het Noorden 

ontworpen en ontwikkeld cruciaal zijn. Maar ook zal de inzet van bijv. bij de RUG 

aanwezige en verder te ontwikkelen kennis en kunde op het gebied van nieuwe, meer 

duurzame “life styles” en ook moderne, kleinschalige bedrijfs- en gebiedsontwikkeling 

voor de toekomstige consumptie en leef-transities cruciaal zijn.  

Ad 3) 

Inzake de bevordering van de duurzame kennis-economie meent dat SER dat de 

nabijgelegen Noord- en Oostzeelanden voor de Noordelijke provincies een toonbeeld 

van duurzame innovaties vormen. De Raad wenst dat Noord-Nederland veel krachtiger 

aanhaakt bij deze duurzame gidslanden en meent dat het de overweging waard is 

hiervoor zelfs een aparte, zeer efficiënte organisatie annex denktank voor op te richten, 

met een internationale component.  

 

Voor de stimulering van het experimenteerruimte programma voor duurzame 

innovaties in het Noorden acht de Raad voor de komende vijf jaar een extra investering 

van minimaal 120 M€ nodig, waarvan de helft ad 60 M€ van het Rijk moet worden 

gevraagd. 

 

Meer in het algemeen acht de Raad het naast deze en bovengenoemde extra 

investeringsimpulsen vanuit regionale, landelijke en EU-faciliteiten van belang in het 

Noorden een eigen ‘revolving fund’ voor duurzame innovatie in het leven te roepen, bijv. 

op basis van een deel van het Waddenfonds. Een dergelijk revolving fund moet ervoor 

zorgen dat de opbrengsten van geslaagde duurzame regionale innovaties te zijner tijd 

weer als financiering van de volgende generatie innovaties kan dienen. 

 

 

De SER Noord-Nederland beschouwt dit advies overigens als aanvullend op eerdere en 

onderhanden adviezen die op –onderdelen van- Duurzame Ontwikkeling zijn of worden 

uitgebracht. In dit verband wijst hij in het bijzonder op zijn binnenkort uit te brengen 

advies ‘Bio-Based Economy in Noord-Nederland’.  
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Bijlage: Interviewlijst 
 

De interviews zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit Mw. Mr. Drs. K.M. 

Brezet (KMB Advies) en Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet (TU Delft).  
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