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Samenvatting 
De effecten in de voorstellen zijn in de meeste gevallen niet goed onderbouwd, en 
doorgaans overschat. Sommige voorstellen verdienen nader onderzoek, enkele 
voorstellen kunnen worden verbeterd door meer selectiviteit en nog andere voor-
stellen hebben ernstige nadelen. Bij de meeste voorstellen is er een duidelijke rol 
voor de (rijks)overheid, maar er zijn ook uitzonderingen. 

Verzoek aan SEO 
In het Nationaal Groeifonds is € 20 miljard beschikbaar voor investeringen die beogen bij te dragen aan het struc-
turele verdienvermogen van Nederland. Bij de commissie die over toekenning adviseert, zijn tientallen voorstellen 
ingediend, in (tot nu toe) twee ronden. Net als in de eerste ronde heeft SEO Economisch Onderzoek op verzoek 
van de Stafdirectie van de Adviescommissie de onderbouwing van de voorstellen beoordeeld.  

Investeringsvoorstellen 
Dit rapport richt zich op voorstellen die betrekking hebben op investeringen in R&D en innovatie en/of de fysieke 
omgeving. De kennisontwikkelingsvoorstellen vallen buiten de onderzoeksopdracht aan SEO. De voorstellen zijn in 
dit rapport ingedeeld in vijf thema’s: 
● Hightech en materialen; 
● Landbouw en leefomgeving;   
● Gezondheid en zorg;  
● Energie en duurzame ontwikkeling;. 
● Mobiliteit/infrastructuur.  
 
Bij de beoordeling van de voorstellen spelen er meerdere samenhangende vragen. De eerste vraag is welk effect 
het voorstel kan hebben op de Nederlandse economie, bijvoorbeeld de omvang van het bbp-effect. De tweede 
vraag is in hoeverre de verwachtingen over het effect voldoende en consistent zijn onderbouwd. De beoordeling 
van SEO gaat vooral over deze tweede vraag en laat ook zien dat een nauwkeurig antwoord op de eerste vraag niet 
eenvoudig is te realiseren.  

Geschatte effecten in de voorstellen 
De bbp-effecten worden in de meeste voorstellen (sterk) overschat. Diverse voorstellen kennen een onrealistische 
verhouding tussen het bbp-effect en de investering. Projecten doen heroïsche veronderstellingen of baseren zich 
op casuïstische aannames. Dit leidt in veel gevallen tot forse overschattingen, in een enkel geval zelfs tot een factor 
13. In sommige voorstellen konden veronderstellingen door SEO worden aangepast. Niet bij alle voorstellen waar-
bij SEO het bbp-effect als overschat beoordeelt, is het mogelijk om een inschatting te geven van deze overschat-
tingsfactor. In voorkomende gevallen bevat het voorstel te weinig informatie over de opbouw van het bbp-effect 
om kwantitatief aan te geven welke aannames leiden tot de overschatting. Zo wordt in sommige voorstellen slechts 
een casuïstische onderbouwing gegeven, door enkele voorbeelden te presenteren.. 
 
Er zijn ook enkele voorstellen die het bbp-effect niet lijken te overschatten. Voorbeelden hiervan zijn Digitale Infra-
structuur en Logistiek (DIL), H2OpZee en Zelfdenkende Moleculaire Systemen. Het voorstel Digitale Infrastructuur 
en Logistiek (DIL) schat het bbp-effect goed, maar het effect is ook onzeker.  



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS ii 

 

 
De onderbouwing van de bbp-effecten is veelal onvolledig. In diverse voorstellen is niet navolgbaar hoe deze ef-
fecten zijn berekend. Voorbeelden zijn de voorstellen Luchtvaart in Transitie, Rail Gent-Terneuzen, BTIC: Toekomst-
bestendige Leefomgeving, PhotonDelta, Biotech Booster en PharmaNL.  
  
De maatschappelijke baten worden in diverse voorstellen overschat. Voorbeelden zijn het voorstel Digitaal EcoSys-
teem Mobiliteit en Smart city's (DEMS), Luchtvaart in Transitie, H2opZee en Werklandschappen van de toekomst. In 
diverse gevallen wordt een te hoge waardering (monetarisering) van CO2-effecten gebruikt waardoor de baten van 
minder emissies te hoog uitvallen.  
 
In een deel van de voorstellen worden geen totale maatschappelijke baten berekend van het integrale voorstel. Er 
worden dan alleen CO2-baten berekend (bijv. Luchtvaart in Transitie, H2OpZee), anekdotisch enkele onderdelen 
beschreven (bijv. BTIC: Toekomstbestendige Leefomgeving) of voorbeelden gegeven van specifieke projecten 
(bijv. Groeiplan Watertechnologie en NL2120, het groene verdienvermogen).  
 
Daarnaast valt op dat in diverse voorstellen andere veronderstellingen worden gehanteerd bij het berekenen van 
maatschappelijke baten dan bij het bbp-effect, bijvoorbeeld bij Cellulaire Agricultuur. Zo wordt soms een voorzich-
tigheidsafslag of andere reductie toegepast bij de ene berekening, maar bij de andere berekening niet. 
 
Tot slot houdt slechts een deel van de voorstellen rekening met onzekerheid bij het schatten van effecten. In deze 
gevallen wordt er slechts één getal gepresenteerd, of het effect van slechts één onzekere factor meegenomen. De 
effecten zijn echter afhankelijk van een groot aantal onzekere factoren, zoals de economische groei, groei van spe-
cifieke markten, marktaandelen en comparatieve voordelen.  

Het belang van effectschattingen 
De vraag aan indieners om een inschatting van bbp-effecten en bij een deel van de projecten ook van de maat-
schappelijke baten te maken, biedt – ondanks de veelal gebrekkige kwaliteit van deze schattingen – een belangrijke 
meerwaarde voor zowel de indieners als in de beoordeling. Voor de beantwoording is het namelijk noodzakelijk 
om expliciet te maken welke (economische) argumentatie de verwachte effecten onderbouwt en hoe het voorstel 
samenhangt met bijvoorbeeld exogene (markt)ontwikkelingen. Het (vragen om het) kwantificeren van de effecten, 
zoals bijvoorbeeld het bbp-effect, biedt daarmee dus een raamwerk voor een consistente analyse van de effecten 
en is daardoor dus ook van belang bij de beoordeling van de voorstellen. 

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
Bij de meeste voorstellen is er een duidelijke rol voor de (rijks)overheid als (mede)financier, maar er zijn ook uitzon-
deringen. Veelal gaat het om het verminderen van negatieve externe effecten (emissies) en/of het bereiken van 
positieve externe effecten (kennis spill-overs van R&D). Er zijn twee voorstellen waar overheidsingrijpen – althans in 
de vorm van investeringen en subsidies van het Rijk – vanuit een economisch perspectief minder voor de hand ligt 
(Digitale Infrastructuur en Logistiek en Werklandschappen van de toekomst). 
 
De onderbouwing van de legitimiteit van overheidsingrijpen in de voorstellen laat te wensen over. Een goede on-
derbouwing vereist het concreet benoemen van specifieke vormen van marktfalen of overheidsfalen. Veel voorstel-
len noemen niet alleen soorten marktfalen, maar ook systeemfalen en transitiefalen. Deze containerbegrippen wor-
den veelal niet nader geduid. Voor zover ze wel worden geconcretiseerd, gaat het om vormen van marktfalen en 
overheidsfalen. Daardoor is niet duidelijk wat het opvoeren van systeemfalen en transitiefalen toevoegt aan de ana-
lyse van economische legitimiteit. 
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Beleidstheorie 
De meeste voorstellen bevatten een beleidstheorie (‘theory of change’), maar bijvoorbeeld de voorstellen Groen-
vermogen II, PharmaNL en Rail Gent-Terneuzen niet. De beleidstheorie is in diverse voorstellen nogal ‘creatief’ in-
gevuld. In meerdere voorstellen ontbreken bijvoorbeeld pijlen (causale verbanden) tussen de inputs, outputs en 
outcomes, waardoor onduidelijk is hoe de effecten die de indieners verwachten tot stand komen. Er zijn echter ook 
diverse voorstellen met een goede beleidstheorie zoals het voorstel Zelfdenkende Moleculaire Systemen, het Ma-
ritiem Masterplan en NL2120, het groene verdienvermogen. Het verdient aanbeveling om het potentieel van de 
beleidstheorie als structurerend en informerend instrument in een volgende ronde van aanvragen beter te benut-
ten. Dit kan bijvoorbeeld door expliciete eisen te formuleren en/of indieners meer ondersteuning te bieden bij het 
opstellen van de beleidstheorie. 

De potentie van de voorstellen 
Sommige voorstellen kunnen worden verbeterd door een meer selectieve aanpak te kiezen. Zo vragen enkele voor-
stellen naast een bijdrage aan proeftuinen en demonstratieprojecten ook om (mede)financiering van een meer vol-
ledige implementatie van het plan. In deze gevallen lijkt een aanvraag voor alleen proeftuinen of demonstratiepro-
jecten meer voor de hand te liggen. Immers, als deze eerste fasen niet goed uitpakken, is verdere implementatie 
wellicht niet gewenst. Ook kunnen proeftuinen en demonstratieprojecten informatie opleveren over de benodigde 
financiële middelen voor volledige implementatie. Selectiviteit kan ook worden gerealiseerd door binnen een voor-
stel de meest kansrijke onderdelen of projecten te kiezen.  
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1 Inleiding 
De staf van het Nationaal Groeifonds heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd 
om bij het Groeifonds ingediende voorstellen te beoordelen. Dit rapport analyseert 
voorstellen die gaan over onderzoek/ontwikkeling/innovatie en/of de fysieke om-
geving.  

Voorgeschiedenis 
Het kabinet heeft een Nationaal Groeifonds ingesteld. Daarin is € 20 miljard beschikbaar voor investeringen die 
beogen bij te dragen aan het structurele verdienvermogen van Nederland. Tegelijk met het Groeifonds is een Ad-
viescommissie ingesteld die adviseert over de toekenning van aanvragen. Bij het Groeifonds zijn tientallen voorstel-
len ingediend, in (tot nu toe) twee ronden. In de eerste ronde heeft SEO Economisch Onderzoek (hierna: SEO) op 
verzoek van de Stafdirectie van de Adviescommissie de onderbouwing van voorstellen beoordeeld. Daarbij lag de 
focus op de onderbouwing van enerzijds de effecten op het bruto binnenlands product (bbp) en anderzijds de 
maatschappelijke kosten en baten (Behrens en Brouwer, 2021; Koopmans, 2021a-e). 

Verzoek aan SEO 
De Stafdirectie die de Adviescommissie ondersteunt heeft SEO verzocht om ook bij de tweede ronde de voorstellen 
te analyseren. Daarbij ligt de nadruk opnieuw op de onderbouwing van de bbp-effecten en de maatschappelijke 
kosten en baten. Daarnaast gaan we kort in op andere aspecten zoals de economische legitimiteit van overheidsin-
grijpen via de voorgestelde investeringen en de door de indieners opgestelde beleidstheorie (theory of change) 
ter onderbouwing van de investering.  

Investeringsvoorstellen 
Het Nationaal Groeifonds onderscheidde drie gebieden waarop voorstellen betrekking hebben: kennisontwikke-
ling, onderzoek/ontwikkeling/innovatie en infrastructuur. De pijler infrastructuur is daarna samengevoegd met de 
pijler onderzoek/ontwikkeling/innovatie (hierna: R&D&I). Diverse voorstellen richten zich op een combinatie van 
deze gebieden en zijn daardoor moeilijk in een specifieke categorie in te delen. Dit rapport richt zich op voorstellen 
die betrekking hebben op investeringen in R&D en innovatie en/of de fysieke omgeving. De kennisontwikkelings-
voorstellen vallen buiten de onderzoeksopdracht aan SEO. De voorstellen zijn in dit rapport ingedeeld in vijf 
thema’s: 
● Hightech en materialen; 
● Landbouw en leefomgeving;   
● Gezondheid en zorg;  
● Energie en duurzame ontwikkeling;. 
● Mobiliteit/infrastructuur.  

Aanpak 
SEO heeft de voorstellen geanalyseerd en eerste indrukken besproken met de staf van het Groeifonds. Vervolgens 
zijn concept analysetabellen en overzichtstabellen opgesteld. De analysetabellen bevatten een gedetailleerde ana-
lyse per project. Deze zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd. De overzichtstabellen laten de belangrijkste eigen-
schappen van de voorstellen binnen elke categorie zien. Deze tabellen zijn opgenomen in de verschillende hoofd-
stukken van dit rapport. Daarna is het rapport opgesteld.  
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De analyse van SEO is voor elk thema opgebouwd in een vaste volgorde. We geven eerst een korte feitelijke om-
schrijving van de voorstellen binnen het thema, daarna een analyse van de onderbouwing van de bbp-effecten, 
gevolgd door een analyse van de onderbouwing van de maatschappelijke kosten en baten en een kort overzicht 
van overige aspecten. Bij de onderbouwing van de bbp-effecten en de maatschappelijke kosten en baten geven 
we eerst feitelijk weer wat in het betreffende voorstel staat voordat we een oordeel geven over de onderbouwing.  

Inschattingen en berekeningen 
SEO heeft diverse eigen inschattingen en berekeningen gemaakt. Dit betreft met name: 
● Gecumuleerde en gedisconteerde bbp-effecten. In diverse voorstellen worden de bbp-effecten alleen voor 

steekjaren weergegeven, of als niet gedisconteerd, over meerdere jaren gecumuleerd effect. In deze gevallen 
heeft SEO het gecumuleerde en gedisconteerde effect geschat. Daarbij was vaak interpolatie tussen steekja-
ren nodig; 

● Impliciete bbp-multipliers: de verhouding tussen het totale gecumuleerde en gedisconteerde bbp-effect en 
de totale investering; 

● Een oordeel over de kwaliteit van de onderbouwing (door de indieners van voorstellen) van verwachte bbp-
effecten en van maatschappelijke effecten, kosten en baten. Daarbij geven we tevens aan of er sprake is van 
een (sterke) overschatting van deze effecten, of niet. Daarbij beschouwen we onder meer de impliciete bbp-
multiplier van elk voorstel. SEO beschouwt bbp-effecten die meer dan tien keer zo groot zijn als de (totale) 
investering als minder waarschijnlijk1. Als deze verhouding boven de twintig ligt ziet SEO dit als onrealistisch 
hoog. De reden is dat investeringen met dergelijke zeer grote positieve verwachte effecten op de productie 
rendabel zijn voor (samenwerkende) marktpartijen. Het is niet plausibel dat marktpartijen dergelijke zeer gun-
stige investeringen hebben laten liggen; 

● Waar mogelijk, effectschattingen van SEO. Dit betreft gecorrigeerde versies van de door de indieners ge-
schatte bbp-effecten en maatschappelijke kosten en baten. Hierbij corrigeert SEO bijvoorbeeld voor het onte-
recht meenemen van extreme indirecte en afgeleide effecten, het hanteren van absolute arbeidsproductivi-
teitscijfers (in plaats van het verschil tussen de situaties met en zonder het voorstel) en een te groot aandeel 
van de effecten toewijzen aan het voorstel gezien de omvang van het voorstel in de totaal benodigde investe-
ringen. SEO heeft geen eigen inschattingen van effecten gemaakt los van de voorstellen, want dit zou voor elk 
voorstel een uitvoerig onderzoek vereisen. Dit betekent dat SEO bij deze correctie de door indieners gehan-
teerde numerieke veronderstellingen over bijvoorbeeld de toekomstige ontwikkeling van markten volgt, ten-
zij er duidelijk aantoonbaar sprake is van een onjuistheid in deze veronderstellingen.   

Disclaimer 
SEO baseert haar beoordeling op de in de projectvoorstellen beschikbare informatie, eventueel aangevuld met 
achtergronddocumentatie inzake daarin gerapporteerde effecten. Daarnaast onderbouwt SEO haar beoordeling 
op basis van gangbare economische inzichten en deskresearch. We zijn ons bewust dat een inschatting van effecten 
van dit type projecten lastig is, gegeven de onzekerheden en de externe factoren die een rol spelen bij het succes 
of falen van zulke projecten. De inschatting is vooral bedoeld om de voorstellen onderling te vergelijken. De cijfers 
in deze berekeningen zijn benaderingen en geven de orde van grootte van effecten weer. 

 
1  Voor R&D&I investeringen geldt het volgende. De economische impact van overheids-R&D-investeringen zijn door Deledi 

et al. (2019) ingeschat aan de hand van Amerikaanse data van 1947 tot en met 2017. De hoogte van de berekende mul-
tiplier is 7,8 voor investeringen waarbij de opbrengst met name vallen binnen één sector of een beperkt aantal bedrijven. 
De berekende multiplier is 8,8 voor investeringen waarbij de baten vallen bij meerdere sectoren. Van Elk et al. (2015) 
hebben in een studie de economische opbrengsten van publieke R&D-investeringen op de toegevoegde waarde en het 
bbp geschat.  De geschatte effecten variëren van negatief significant, insignificant tot positief significant.  Met andere 
woorden: de opbrengsten van publieke R&D-investeringen op het bbp zijn volgens deze studie beperkt en onzeker. 
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Bij de beoordeling van dit type projectvoorstellen spelen er meerdere samenhangende vragen. De eerste vraag is 
welk effect het voorstel kan hebben op de Nederlandse economie, bijvoorbeeld de omvang van het bbp-effect. De 
tweede vraag is in hoeverre de verwachtingen over het effect voldoende en consistent zijn onderbouwd. De beoor-
deling van SEO ziet vooral op deze tweede vraag en laat, middels bijvoorbeeld dit rapport, ook zien dat een nauw-
keurig antwoord op de eerste vraag niet eenvoudig is te realiseren.  

Leeswijzer 
Per hoofdstuk worden de voorstellen per thema besproken. Elk van deze hoofdstukken bevat een korte beschrijving 
van de voorstellen en de beoordeling van het bbp-effect. Daarna wordt besproken hoe de maatschappelijke effec-
ten in de voorstellen zijn berekend. Vervolgens komen de andere aspecten aan de orde, zoals de economische 
legitimiteit (de rol van de overheid) en de beleidstheorie (‘theory of change’). Elk van de hoofdstukken sluit af met 
een conclusie. Op deze wijze is elk hoofdstuk met daarmee de voorstellen binnen één thema zelfstandig leesbaar.  
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2 Hightech en materialen 
Onder het thema hightech en materialen vallen zes voorstellen. De variatie in de 
voorstellen is groot, hetzelfde geldt voor de beoordeling van de onderbouwing van 
bbp-effecten.  

Overzichtstabel 
Tabel 2.1 vat de beoordeling van SEO over de kwaliteit van de onderbouwing van de economische effecten (bbp 
en/of maatschappelijke kosten en baten) samen voor de zes voorstellen in dit thema. Drie van de zes voorstellen 
rapporteren om uiteenlopende redenen een sterke overschatting van het bbp-effect. Voor één voorstel gaat het om 
een overschatting, terwijl de overige twee voorstellen een realistische orde van grootte van het bbp-effect laten 
zien. De secties 2.3 en 2.4 geven een verdere toelichting op respectievelijk het bbp-effect en de bevindingen over 
de analyse van de maatschappelijke kosten en baten.  

Tabel 2.1 Overzichtstabel kwaliteit onderbouwing economische effecten (bbp-en/of MKBA) 

 Agri Based 
Chemicals 

Zelfden-
kende Mo-
leculaire 
Systemen 

Duurzame Ma-
terialenNL 

Einstein Te-
lescope 

NXTGEN 
HIGHTECH 

PhotonDelta 

Kwaliteit on-
derbouwing 
economische 
effecten (bbp-
en/of MKBA) 

 
Sterk overschat, 
belangrijke aan-
names niet on-
derbouwd 

 
Aanneme-
lijk zelfde 
orde 
grootte, 
aannames 
additionali-
teit twijfel-
achtig 

 
Overschat, ad-
ditionaliteit 
overschat door 
aannames 

 
Waarschijn-
lijk/aanne-
melijk zelfde 
orde 
grootte, on-
derbouwing 
ontbreekt 

 
Sterk overschat, 
additionaliteit 
en mate succes 
overschat door 
aannames 

 
Overschat, kwantita-
tieve onderbouwing 
aannames onduide-
lijk en niet toerei-
kend 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

2.2 Omschrijving voorstellen hightech en materialen 

Overzichtstabel investeringen 
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de voorgestelde investering voor elk van de zes voorstellen die hieronder verder 
worden toegelicht. De tabel toont onder andere de verdeling van de totale investering tussen het Groeifonds, an-
dere publieke partijen, private partijen en in-kind bijdragen.  

Agri-Based Chemicals 
Het voorstel van Agri-Based Chemicals beoogt Nederland een wereldwijde koploperpositie te verschaffen op het 
gebied van biobased chemicaliën en kunststoffen. Het voorstel voorziet volgens de indieners in de noodzakelijke 
opschaling van het gebruik van biogrondstoffen voor de productie van chemicaliën en kunststoffen ter vervanging 
van het gebruik van fossiele grondstoffen. Het voorstel voorziet met name in de ontwikkeling van biobased op basis 
van suiker.  
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Tabel 2.2 Overzichtstabel investeringen hightech materialen 

 Agri-Based 
Chemicals 

Zelfdenkende  
moleculen 

Duurzame 
MaterialenNL 

Einstein  
Telescope 

NXTGEN 
HIGHTECH 

PhotonDelta 

Totale inves-
tering 

€ 806 mln. 
waarvan (p. 
84): 
• € 288 mln. 

Groeifonds 
• € 504 mln. 

privaat  
• € 14 mln. 

publiek 
• 50% in-

kind (p. 84) 

€ 207,5 mln. 
waarvan  
(p. 70): 
• € 96,6 mln. 

Groeifonds 
• € 41,4 mln. pri-

vaat 
• € 31,6 mln. pu-

bliek  
• € 37,6 mln. mix 

publiek-privaat  
• Privaat is in-kind  

€ 1.366 mln. 
waarvan  
(p. 92): 
• € 668 mln. 

Groeifonds 
• € 518 mln. 

privaat 
• € 105 mln. 

publiek 
• € 175 mln. 

uit omzet 
• € 235 mln. is 

in-kind 

€ 2.008 mln. 
waarvan (p. 8 
& p. 68): 
• € 912 mln. 

Groeifonds 
• € 68 mln.                                                                                                                                     

publiek 
Rest door bij-
dragen                                   
andere lan-
den 

€ 1.140 mln. 
waarvan 
(p. 165): 
• € 633 mln. 

Groeifonds 
• € 412 mln. 

privaat  
• € 95 mln. 

publiek 
• € 538 mln. 

is in-kind 
(antwoor-
den)  

€ 1.114 mln. waarvan 
(p.102): 
• € 471 mln. Groei-

fonds 
• € 641 mln. combina-

tie privaat en kapi-
taal 

• Verhouding cash en 
in-kind niet bekend 

 

Investerings-
periode 

8,5 jaar, 
2022-2030 

7 jaar, 2022-2028 10 jaar, 2022-
2031 

15 jaar, 2022-
2035 

8 jaar, 2022-
2029 

6 jaar, 2022-2027 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Door fossiele grondstoffen te vervangen door biogrondstoffen, beoogt het voorstel een bijdrage te leveren aan 
verduurzaming via het reduceren van CO2-uitstoot. De belangrijkste activiteiten in dit voorstel betreffen het inves-
teren in pilot- en productiefabrieken enerzijds en R&D-infrastructuur anderzijds. De indieners bouwen het voorstel 
op langs acht programmalijnen die de gehele waardeketen afdekken om van biobased grondstof (suiker) te komen 
tot productie, gebruik en recycling van chemicaliën en plastics. Demonstratieprojecten, zoals het realiseren van een 
melkzuurfabriek, vormen de ruggengraat van het voorstel.  
 
De totale investering is € 806 miljoen. Daarvan wordt € 288 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

Zelfdenkende Moleculaire Systemen 
Dit voorstel beoogt verregaande digitalisering van het chemische lab te realiseren. Via kunstmatige intelligentie, 
automatisering en robotisering kan het aantal experimenten in een lab verveelvoudigen om via deze big data tech-
nieken grote complexe moleculaire systemen te analyseren. Dit leidt tot een nieuw onderzoeksterrein wat de indie-
ners big chemistry noemen. De fundamentele kennis kan vervolgens toepassingen vinden in onder andere inkten, 
coatings en voeding. Het voorstel is gericht op het bouwen van een volledig gerobotiseerd laboratorium waarin big 
chemistry mogelijk is waarbij dit laboratorium toonaangevend is in Nederland en Europa. Het voorstel voorziet in 
een nauwe samenwerking met het Max Planck Gesellschaft in Duitsland. Het voorstel kent vier programma/actielij-
nen: 1) het opzetten van het RobotLab (infrastructuur), 2) het opzetten van de Max Planck Research Campus, 3) het 
opzetten van een publiek-privaat ecosysteem, inclusief marktcreatie en participatie van het mkb, en 4) het aantrek-
ken en ontwikkelen van menselijk kapitaal (talent).  
 
De totale investering is € 207,5 miljoen. Daarvan wordt € 96,6 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

Duurzame MaterialenNL 
Het voorstel beoogt de materialentransitie in Nederland op te schalen, daarmee te versnellen en de economische 
kansen van deze transitie te benutten. Het doel van dit voorstel is volgens de indieners dan ook om innovaties op 
het gebied van duurzame materialen voor toepassingen op grote schaal geschikt maken. Het gaat in dit voorstel 
om drie typen duurzame materialen en functionaliteiten: materialen gerelateerd aan de energietransitie, 



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS 6 

 

constructiematerialen en circulaire plastics. Het benutten van de economische kansen wordt verder gestalte gege-
ven door het streven in dit voorstel om Nederland koploper te maken in de materialentransitie. Dit kan volgens de 
indieners door knelpunten in de opschaling van laboratoriumschaal naar productie op te lossen. Het is een breed 
opgezet voorstel met twaalf demonstratorprojecten (voor elk van drie duurzame materialen vier) en vier dwarsver-
banden. De demonstratorprojecten betreffen het ontwikkelen van specifieke materialen (bv. asfalt of staal), maar 
ook meer procesgerichte innovaties in bijvoorbeeld systeemintegratie en recycling.  
 
De totale investering is € 1.366 miljoen. Daarvan wordt € 668 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

Einstein Telescope 
Het voorstel is een investering in fundamentele wetenschap. Met dit voorstel beogen de indieners voldoende finan-
ciële middelen te organiseren om de Europese Einstein Telescope, een ondergronds observatorium voor zwaarte-
krachtsgolven, in de Zuid-Limburgse grensregio (de Euregio Maas-Rijn) geplaatst te krijgen. Andere mogelijke lo-
caties binnen Europa zijn Sardinië en wellicht Saksen, deze locaties concurreren met de Euregio om de plaatsing en 
bouw van deze Telescope. Met de Einstein Telescope wordt een infrastructuur gebouwd om grootschalig weten-
schappelijk en fundamenteel onderzoek naar het heelal uit te voeren. De financiering voor dit project is nog niet 
gedekt, zonder een aanzienlijke bijdrage aan de bouwkosten vanuit het hostland maakt het bidbook een kleine 
kans. Het investeringsvoorstel bestaat uit twee (gekoppelde) delen: 1) een directe investering van € 42 miljoen om 
de kandidatuur voor te bereiden en 2) een reservering van € 870 miljoen. De investering is op voorwaarde dat de 
Euregio Maas-Rijn als locatie voor Einstein Telescope gekozen wordt.  
 
De totale investering is € 2.008 miljoen. Daarvan wordt € 912 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

NXTGEN HIGHTECH 
Het voorstel NXTGEN HIGHTECH heeft als doel het Nederlandse hightech equipment ecosysteem zodanig te ver-
sterken dat het in 2030 tot de leidende hightech clusters in Europa behoort. Hiervoor is de ontwikkeling van nieuwe 
technologie en hightech equipment nodig welke volgens de indieners gericht dient te zijn op duurzaamheid, digi-
talisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit. Vanuit een focus op sleuteltechnologieën zal het voorstel in 
zes deelgebieden inzetten op de ontwikkeling van nieuwe equipment: 1) schone energie, 2) datacommunicatie (van 
radio naar licht), 3) gezondheidsapparatuur (chips om organen na te bootsen), 4) gestapelde microchips (sneller en 
zuiniger), 5) hightech productielijnen voor composietstructuren en 6) voedselproductie (robotisering land- en tuin-
bouw). De sleuteltechnologieën die door de deelgebieden heenlopen zijn robotica, optomechatronica, lithografi-
sche systemen, plasmatechnologie en bionanotechnologie.  
 
De totale investering is € 1.140 miljoen. Daarvan wordt € 633 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

PhotonDelta 
Fotonica betreft communicatie met optische signalen. Het technologische voordeel van optische signalen is dat er 
een hogere bandbreedte en een verder bereik zijn. Fotonica is volgens de indieners daarmee een mogelijke oplos-
sing voor het belangrijkste knelpunt in de exponentiële groei (in prestaties en capaciteit) van informatie- en com-
municatietechnologie. Het voorstel beoogt het fotonica ecosysteem in Nederland naar een internationale kopposi-
tie te brengen. Naast de directe versteviging van het ecosysteem voorziet het voorstel ook in het versneld tot indu-
strialisatie brengen van Nederlandse productieplatformen van deze nieuwe technologie en het ontwikkelen van 
strategisch en maatschappelijk relevante applicaties. De activiteiten voor het ondersteunen van het ecosysteem be-
staan onder andere uit het financieren van startups, scale-ups en campusontwikkeling. Het ontwikkelen van de 
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applicaties bestaat uit het demonstreren, testen en optimaliseren van deze applicaties. De activiteiten in de pro-
grammalijn industrialisatie zijn gericht op de integratie van technieken, procesoptimalisatie en schaalbaarheid.  
 
De totale investering is € 1.114 miljoen. Daarvan wordt € 471 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

2.3 Bbp-effecten hightech en materialen 

Overzichtstabel bbp-effecten 
Tabel 2.3 geeft een overzicht (over de onderbouwing) van de bbp-effecten van alle zes de voorstellen in dit thema. 
Twee van de zes voorstellen (Agri-Based Chemicals en NXTGEN HIGHTECH) rapporteren een onrealistisch hoge 
bbp-impact, Duurzame Materialen en PhotonDelta rapporteren hoge, minder waarschijnlijke, bbp-effecten en de 
overige twee voorstellen (Zelfdenkende Moleculaire Systemen en Einstein Telescope) rapporteren een bbp-effect 
dat in een orde van grootte ligt die te verwachten is gegeven de omvang van de investering.  

Agri-Based Chemicals 
De indieners van Agri-Based Chemicals verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 1.000 miljoen 
en € 2.700 miljoen in 2050. Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 15.800 miljoen en 
€ 32.200 miljoen tot en met 2050. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van de informatie 
uit het voorstel. Het bbp-effect is volgens de indieners een resultaat van de wereldwijde koploperpositie die Neder-
land via dit voorstel beoogt te verkrijgen op het gebied van biobased chemicaliën en kunststoffen. Via een mix van 
bottom-up en top-down benadering is het effect gekwantificeerd in de verschillende onderdelen van de ketens van 
landbouw, suikerraffinage, het maken van de bioplastics en de toepassing van biobased kunststoffen. De belang-
rijkste specifiekere pijlers van het bbp-effect zijn volgens de indieners: 
● Investeringen in innovatie resulteren in een multiplier van 5 tot 10 keer de investering van betrokken bedrijven 

in R&D (top-down). De investeringen richten zich op theoretische R&D, procesinnovatie en ketenontwikkeling;  
● Toename kennisexport doordat technologiekoplopers in deze waardeketen kansen krijgen om fabrieken te 

ontwikkelen buiten Nederland (bottom-up). De indieners nemen aan dat tien bedrijven een leidende positie 
verwerven in het buitenland; 

● Vestiging hoofdkantoren daar als gevolg van het internationale succes van deze tien bedrijven hoofdkantoren 
zich in Nederland vestigen en deze genereren werkgelegenheid en additionele economische activiteiten.   

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is sterk overschat. De overschatting komt deels doordat effecten die niet additioneel zijn in de kwan-
tificering als additioneel worden verondersteld, deels doordat er wordt uitgegaan van omzet in plaats van toege-
voegde waarde en deels door zeer optimistische aannames over wereldwijd te behalen marktaandelen van bijvoor-
beeld 25 procent. SEO beoordeelt de impliciete multiplier – de verhouding tussen het cumulatief bbp-effect en de 
initiële investering - met tussen de 20 en 40 als onrealistisch hoog.  
 
Het voorstel houdt geen rekening met verdringingseffecten op andere markten, bijvoorbeeld de verdringing van 
niet-biobased chemicaliën en kunststoffen. Het bbp-effect dient rekening te houden met deze verdringing, aange-
zien deze traditionele productie deels verdwijnt of minder waarde vertegenwoordigt als gevolg van de opkomst 
van het substituut biobased productie. Het is op basis van de gegeven informatie voor SEO niet mogelijk om een 
inschatting te maken van het bbp-effect gebaseerd op de verandering in bijvoorbeeld (arbeids)productiviteit tussen 
traditionele en biobased productie.  
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Tabel 2.3 Overzichtstabel bbp-effecten hightech en materialen 

 Agri-Based 
Chemicals 

Zelfden-
kende Mole-
culaire Sys-
temen 

Duurzame Ma-
terialenNL 

Einstein Te-
lescope 

NXTGEN HIGH-
TECH 

PhotonDelta 

Bbp-effect volgens 
het voorstel2 

• Jaarlijks 
(2050): 
€ 1.000 mln. 
tot € 2.700 
mln. 

• Cumulatief: 
€ 15.800 mln. 
tot € 32.200 
mln. (SEO E) 

• Jaarlijks 
(2050): 
€ 13 mln. 
tot € 23 mln.  

• Cumulatief: 
€ 295 mln. 
tot € 605 
mln. 

• Jaarlijks (2050): 
€ 3.700 mln. 

• Cumulatief:  
€ 18.200 
mln. (SEO E) 

• Cumula-
tief:  
€ 2.700 
mln. (zon-
der datum)  

• Jaarlijks (2040): 
€ 10.700 mln. 
tot € 15.900 
mln. 

• Cumulatief (tot 
2040): € 55.200 
mln. tot 
€ 82.600 mln.  
(SEO E) 

• Jaarlijks, 2030-
2035: 
€ 3.500 mln. 
tot € 5.000 mln.  
Geen inschat-
ting na 2035  

• Cumulatief (tot 
2035): € 12.600 
mln. tot 
€ 18.000 mln. 
(SEO E) 

Mechanismen bbp-
effect geschetst 
door indieners 

Transitie naar 
niet-fossiele 
grondstoffen 
in de maakin-
dustrie door: 
• te innoveren 
• hoofdkanto-

ren 
• kennisexport 
• publieke uit-

gaven (p.119) 

Versterking:  
• R&D waar-

deketen  
• Ecosysteem 

hightech 
startups 

• Human capi-
tal  

• Versnelde 
innovatie 10-
100x 

(P. 105) Groei-
fonds investe-
ring en vervolg 
R&D. (P 106) Ac-
tiviteiten resulte-
ren in:  
• open innovatie-

infrastructuren 
•  technologie en 

materialen in-
novaties 

• toegevoegde 
waarde 

• Investering 
in funda-
mentele 
weten-
schap. 

• Ontwikke-
ling eco-
systeem 

• Talentont-
wikkeling 
weten-
schappelijk 
onderzoek 

Groter aandeel in 
wereldhandel  

Door ecosys-
teemontwikke-
ling groter aan-
deel in wereld-
handel 

Impliciete multi-
plier3 

Onrealistisch 
20-40 

1 - 3   Minder waar-
schijnlijk 13  

3 (p.78) Onrealistisch  
48 - 72 

Minder waar-
schijnlijk 11 - 16 

Oordeel SEO over 
bbp-effect &  
inschatting bijstel-
ling 

• Sterk over-
schat met mi-
nimaal factor 
1,5  

• Aannemelijk 
in zelfde 
orde grootte  

• Overschatting 
met minimaal 
factor 3,5  

• Waar-
schijn-
lijk/aanne-
melijk in 
zelfde orde 
grootte4  

• Sterk overschat 
met minimaal 
factor 3,5  

• Effect na bijstel-
ling nog onrea-
listisch hoog  

• Overschatting 
met circa factor 
4  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Op bepaalde aspecten van het voorstel is wel een gecorrigeerde inschatting te maken. Het opvoeren van additio-
nele multipliers voor het hoofdkwartier (€ 139 miljoen, intermediaire diensten, geen toegevoegde waarde), over-
heid (€ 111 miljoen, zou anders ook worden uitgegeven), private investeringen in de chemische industrie (€ 412 
miljoen, ‘stay-in-business-Capex’ zou anders ook worden uitgegeven) is onterecht. Daarnaast wordt bij de toege-
voegde waarde van landbouw gerekend met de omzet en niet met de toegevoegde waarde, op basis van de 

 
2  Jaarlijks effect in 2050 en cumulatief effect tot en met 2050 gedisconteerd met 2,9 procent. Eventuele interpolatie of 

extrapolatie SEO aangegeven met (SEO I) & (SEO E). 
3  SEO beschouwt waarden boven de 10 als minder waarschijnlijk hoog en waarden boven de 20 als onrealistisch hoog. 

Cumulatieve gedisconteerde bbp-effect gedeeld door totale investering. Bij Einstein Telescope wordt de impliciete mul-
tiplier bepaald door het cumulatief effect in Nederland te delen door de Nederlandse bijdrage. 

4  De indieners baseren zich op een benchmark met CERN en hebben inzicht gegeven in een daarvoor berekende ‘return-
coëfficiënt’. Deze coëfficiënt lijkt met name een impact op bestedingen te meten. SEO kan op basis van de verschafte 
informatie (nog) niet beoordelen hoe deze coëfficiënt berekend is en, belangrijker, hoe deze zich verhoudt tot een impact 
op het bbp. 
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nationale rekeningen is deze toegevoegde waarde rond de 1/3. Op basis van deze elementen is de hoogste in-
schatting van € 2.700 miljoen minimaal een factor 1,5 te hoog (€139 miljoen + € 111 miljoen + € 412 miljoen + (1-
1/3) * € 189 miljoen).  
 
Deze correctiefactor is een minimale factor want houdt nog geen rekening met de bovengenoemde additionaliteit 
van de toegevoegde waarde en de optimistische inschattingen over wereldwijd te behalen marktaandelen van Ne-
derlandse bedrijven.    
 
De conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect sterk is overschat. Op basis van bovenstaande be-
rekeningen gaat het minimaal om een factor 1,5, maar hoogstwaarschijnlijk is deze factor veel hoger doordat SEO 
niet heeft kunnen corrigeren voor verdringingseffecten. 

Zelfdenkende Moleculaire Systemen 
De indieners van Zelfdenkende Moleculaire Systemen verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 
13 miljoen en € 23 miljoen in 2050. Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 295 miljoen 
en € 605 miljoen tot en met 2050. Het bbp-effect is gekwantificeerd via bottom-up en het inschatten van de directe, 
de indirecte effecten voor toeleveranciers en de indirecte effecten voor toepassingen in verschillende (en andere) 
sectoren. De directe effecten omvatten de bouw en realisatie van het RobotLab en de inzet van de wetenschappe-
lijke staf van het Max Planck Research Center. De indirecte effecten voor toeleveranciers betreft hoogwaardige ap-
paraten waarvan (zonder verdere onderbouwing) wordt aangenomen dat er sprake is van 40 procent toegevoegde 
waarde en 30 procent hiervan als additioneel kan worden beschouwd. Voor de indirecte effecten bij gebruikers 
kijken de indieners naar de mogelijke impact in drie sectoren: verf en coatings, personal care en voeding.  

Oordeel SEO 
Het is aannemelijk dat het bbp-effect in de door de indieners gerapporteerde orde van grootte ligt. De manier 
waarop het bbp-effect wordt onderbouwd is helder en methodologisch goed verdedigbaar. Naar het oordeel van 
SEO is er bij de berekening in verschillende elementen zowel sprake van een overschatting als een onderschatting 
van het effect welke in grote lijnen waarschijnlijk tegen elkaar zijn weg te strepen. Een door SEO gecorrigeerde 
inschatting van het bbp-effect zou daardoor op dezelfde orde van grootte uitkomen en het kwalitatieve beeld niet 
veranderen.  
 
De onderschatting komt doordat de indieners enkel naar drie gebruikerssectoren kijken bij het becijferen van de 
indirecte effecten, terwijl de indieners (terecht) aangeven dat de impact naar verwachting niet tot deze drie sectoren 
beperkt blijft. De overschatting van het effect ligt in het feit dat de aannames over additionaliteit niet voldoende zijn 
onderbouwd en mogelijk ook te optimistisch zijn ingeschat. Verhuur van faciliteiten en wetenschappers aan het 
werk – oftewel de inzet van kapitaal en arbeid – zouden ook zonder dit investeringsvoorstel plaatsvinden. Door de 
volledige loonkosten in de directe effecten mee te nemen ontstaat een overschatting. De aannames van de additi-
onaliteit van de indirecte effecten zijn ook betwistbaar. Het is namelijk niet uit te sluiten dat zowel voor toeleveran-
ciers als afnemers geldt dat als deze investering niet plaatsvindt er andere economische activiteiten voor in de plaats 
zullen komen. Het wordt uit het voorstel niet duidelijk of door RobotLab er een productiviteitstoename (per euro 
omzet bijvoorbeeld) zal ontstaan.  
 
De orde van grootte van de impliciete multiplier is 1-3, wat aannemelijk is. De conclusie is dat het door de indieners 
verwachte bbp-effect in dezelfde orde van grootte zal liggen.  
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Duurzame MaterialenNL 
De indieners van Duurzame MaterialenNL verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal € 3.700 miljoen in 2050. 
Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van € 18.200 miljoen tot en met 2050. Het cumulatief effect is 
door SEO bepaald middels extrapolatie van de informatie uit het voorstel. Het bbp-effect is berekend door voor de 
verschillende activiteiten geïnitieerd door het voorstel de omzet via bottom-up of top-down te bepalen (kans op 
succesvolle innovatie maal verwachte omzet). Van deze omzet wordt met een factor van 0,23 de toegevoegde 
waarde berekend en vervolgens wordt nog een indirecte (ripple-effect) multiplier van 1,3 aan toegevoegd. Dit is 
voor elk van de duurzame materialen zo in kaart gebracht. Open innovatiestructuren, demonstrators en learning 
communities zijn de verschillende activiteiten die moeten leiden tot de innovaties.   

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is overschat. De overschatting komt met name door het niet corrigeren voor additionaliteit en indi-
recte effecten op een onvoldoende onderbouwde manier op te voeren als deel van het bbp-effect. SEO beoordeelt 
de impliciete multiplier – de verhouding tussen het cumulatief bbp-effect en de initiële investering – van 13 als min-
der waarschijnlijk hoog.  
 
Een eerste manier om het bbp-effect te corrigeren voor de genoemde additionaliteit wordt door de indieners zelf 
al aangegeven op pagina 113 in het voorstel. Daar stellen de indieners terecht dat (onder andere) het CPB stelt dat 
op lange termijn nieuwe economische activiteiten bestaande economische activiteiten verdringen, met name omdat 
door ongeacht welk investeringsvoorstel de totale beroepsbevolking op de lange termijn als constant beschouwd 
moet worden. De daadwerkelijke impact op het bbp loopt dus via het (arbeids)productiviteitverschil welke door het 
voorstel kan worden behaald. De indieners kiezen ervoor om deze correctie niet toe te passen, maar geven wel aan 
dat als ze dit wel zouden doen ze uitgaan van een ‘netto’ bbp-effect dat 30 tot 50 procent bedraagt van het gerap-
porteerde effect. Daarnaast houdt het gerapporteerde bbp-effect ook geen rekening met het door de indieners 
omschreven nulscenario waarbij 6,5 procent van het bbp-effect ook zou bestaan.  
 
In totaal betekent dit, uitgaande van 30 procent additionele effecten waarvan vervolgens 6,5 procent toewijsbaar 
aan het nulscenario, dat het bbp-effect met minimaal een factor 3,5 is overschat. De conclusie is dat het door de 
indieners verwachte bbp-effect is overschat. 

Einstein Telescope 
De indieners van Einstein Telescope verwachten een cumulatief gedisconteerd bbp-effect van € 2.700 miljoen. De 
indieners baseren dit op de top-down aanname en aanpak dat een multiplier – de verhouding tussen de effecten 
de initiële investering – van 3 geldt voor dit type investeringen. Om deze reden is er dus ook geen jaarlijks effect 
berekend door de indieners en is er geen tijdspad voor het cumulatief bbp-effect genoemd. De exploitatie en door-
ontwikkeling loopt van 2035 tot 2085. Het bbp-effect volgt volgens de indieners uit de investering in fundamenteel 
onderzoek en het ontwikkelen van een ecosysteem tijdens de ontwikkelings-, exploitatie- en valorisatiefase van de 
Einstein Telescope. Een deel van het effect zal volgens de indieners ontstaan doordat de investering technisch ge-
schoold personeel aantrekt.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is aannemelijk in dezelfde orde van grootte, maar een specifieke onderbouwing ontbreekt. De in-
dieners baseren zich op een benchmark met vergelijkbare investeringen in fundamenteel onderzoek en dan met 
name op het CERN-project in Zwitserland. De indieners hebben inzicht gegeven in een voor dat project berekende 
‘returncoëfficiënt’. Deze coëfficiënt meet echter een impact op bestedingen en niet op toegevoegde waarde. SEO 
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kan op basis van de verschafte informatie niet beoordelen hoe deze coëfficiënt berekend is en, belangrijker, hoe 
deze zich verhoudt tot een impact op het bbp.  
 
Daarnaast zijn er andere mechanismen waardoor het bbp-effect – zelfs als geredeneerd vanuit de top-down bena-
dering – in het specifieke geval van de Einstein Telescope kan worden overschat. Ten eerste kan er sprake zijn van 
verdringing van economische activiteiten, in het voorstel is het onduidelijk of er wordt gekeken naar het verschil in 
de productiviteit van de productiefactoren (arbeid en kapitaal) of naar de totale inzet. Ten tweede is door de situe-
ring van het project in de grensregio Euregio de kans groot op het weglekken van economische activiteiten en 
daarmee bbp-effecten naar buurlanden waarbij deze weglek grotendeels buiten de invloedssfeer van het voorstel 
ligt. Tot slot geldt voor dit specifieke investeringsvoorstel dat het in vergelijking met de andere Groeifondsvoorstel-
len veel meer gericht is op fundamenteel onderzoek waardoor de eventuele effecten op het toekomstige verdien-
vermogen van Nederland ook onzekerder zijn en minder duidelijk gekoppeld zijn aan de activiteiten in het voorstel.  
 
De conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect in dezelfde orde van grootte zal liggen, maar dat de 
onderbouwing zeer beperkt is en de onzekerheden vanwege het type investering groot zijn.  

NXTGEN HIGHTECH 
De indieners van NXTGEN HIGHTECH verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 10.700 miljoen 
en € 15.900 miljoen in 2040. Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd bbp-effect van tussen de € 55.200 mil-
joen en € 82.600 miljoen tot en met 2040. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van de 
informatie uit het voorstel. Het voorstel bevat geen informatie over de periode na 2040. Het bbp-effect is berekend 
aan de hand van vier opeenvolgende stappen: 
● Voor elk van de (wereldwijde) markten waarop dit voorstel actief kan worden is een inschatting gemaakt van 

de groei en omvang van deze markten, zo stijgt de relevante markt in de energiesector van een wereldwijde 
waarde van € 5 miljard in 2025 naar bijna € 100 miljard in 2040, oftewel een jaarlijks groeipercentage van 
twintig procent. Deze inschattingen van de groei van wereldwijde markten is gebaseerd op openbare bron-
nen en expertkennis; 

● Per deelmarkt/-sector wordt een aanname gemaakt over welke positie de Nederlandse bedrijven kunnen be-
halen qua marktaandeel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen top1, top3, top5, top10 en daarbui-
ten;  

● Aan deze posities worden marktaandelen in 2040 gekoppeld. Zo staat een top1 positie in 2025 gelijk aan tus-
sen de 10 en 23 procent marktaandeel, terwijl dit vanaf 2030 tussen de 20 en 45 procent zou kunnen liggen;  

● Op basis van de directe omzet die wordt gegenereerd (wereldwijde marktomvang keer aandeel Nederlandse 
bedrijven) is er een input-/outputmodel doorgerekend waarbij directe, indirecte en afgeleide effecten zijn 
meegenomen als bbp-effect.   

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is sterk overschat. De overschatting komt door: 1) onrealistische aannames over haalbare marktpo-
sities, 2) zeer optimistische groeiscenario’s in de relevante deelmarkten (jaarlijks 20 procent), 3) geen rekening hou-
den met verdringing van economische activiteiten/additionaliteit en daaraan gekoppeld 4) het niet corrigeren voor 
economische activiteiten in het nulscenario. SEO beoordeelt de impliciete multiplier – de verhouding tussen het 
cumulatief bbp-effect en de initiële investering – met tussen de 48 en 72 als onrealistisch hoog  
 
SEO corrigeert niet voor de aannames over de marktontwikkelingen, maar wel benadrukken we dat de set aan 
aannames om tot het bbp-effect te komen in dit voorstel zeer optimistisch is. Ten eerste gaat de berekening ervan 
uit dat alle investeringsactiviteiten in alle af te dekken domeinen succesvol zullen zijn. Ten tweede is de wereldwijde 
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groei van de relevante deelmarkten op jaarniveau hoog en geldt hierbij de kanttekening dat ook zonder dit inves-
teringsvoorstel Nederlandse bedrijven, weliswaar in mindere mate, kunnen profiteren van de wereldwijde markt-
groei. Ten derde, zijn de aannames over de marktaandelen van de marktleiders in de verschillende deelmarkten/-
sectoren opvallend. Waarom zou een top1 positie in 2025 een aandeel van 23 procent opleveren en in 2040 ineens 
45 procent? Dit veronderstelt een extreme consolidatie van wereldwijde markten van nationale (niet-multinationals) 
bedrijvigheid in een markt waarin door meerdere overheden in grofweg dezelfde mate wordt geïnvesteerd.  
 
Voor enkele andere facetten van de berekening van het voorstel kan SEO wel corrigeren en op basis daarvan een 
inschatting maken van de factor van overschatting van het bbp-effect door de indieners. Het gaat hierbij om een 
niet-consistente aanname van de marktaandeelverdeling, het onterecht toewijzen van indirecte en afgeleide effec-
ten uit een input-/outputmodel aan het investeringsvoorstel en het niet corrigeren voor het door de indieners zelf 
gehanteerde nulscenario.  
 
Voor de marktaandelen geldt dat bij het ‘hoog scenario’ de som van de top 10 marktaandelen voor 2030-2040 
optelt tot 140 procent. Dit is uiteraard niet mogelijk, de totale markt kan niet meer zijn dan 100 procent. De top 10 
in 2025 bij het ‘hoog scenario’ is goed voor 74 procent. Indien aangenomen wordt dat de verdeling in 2040 meer 
lijkt op de verdeling in 2025, dan is het bbp-effect in 2040 op basis hiervan al een factor 2 te hoog. 
 
De indieners hanteren een input-/outputmodel om de impact te berekenen op basis van de omzet. Echter indirecte 
en afgeleide effecten zijn niet additioneel. Het voorstel geeft geen uitsplitsing naar directe, indirecte en afgeleide 
effecten. Om deze uitsplitsing te verkrijgen heeft SEO een input-/outputanalyse uitgevoerd voor de sector ‘elektri-
sche apparatenindustrie’ & ‘machine-industrie’. Uit deze analyse volgt dat er voor elke euro 53 eurocent totale toe-
gevoegde waarde wordt gecreëerd. Van deze toegevoegde waarde betreft 15 eurocent geen directe effecten. Dit 
houdt in dat zo’n 30 procent (15/53) van het totale effect geen direct effect betreft. Dit resulteert in een overschatting 
van het bbp-effect van (1/0,7=) 1,4. 
 
Tot slot is er geen rekening gehouden met het nulscenario. De indieners geven aan dat de hightech-equipmentsec-
tor met drie procent gegroeid is tussen 2008-2017. De groei voor de periode 1998-2017 bedraagt 4,4 procent. Als 
gecorrigeerd wordt voor het nulscenario van tussen de 3 en 4,4 procent groei per jaar zou de jaarlijkse bbp-groei 
als gevolg van het voorstel in 2040 tussen de € 2.000 miljoen en 2.600 miljoen lager uitvallen. Dat is een overschat-
ting van (13,3 / (13,3-2,5)=) 1,2. Dit is waarschijnlijk nog een onderschatting omdat de berekening van het bbp-
effect in de periode na 2025 uitgaat van een zeer sterke stijging van de wereldmarkt. Hier zou ook de Nederlandse 
hightech-equipmentsector in het nulscenario van profiteren, waardoor de groei per jaar in het nulscenario vanaf 
2025 waarschijnlijk hoger ligt dan de historische groei van tussen de 3 en 4,4 procent.  
 
De conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect sterk is overschat. Op basis van bovenstaande be-
rekeningen gaat het minimaal om een factor van 3,5.5 Hoogstwaarschijnlijk is deze factor veel hoger doordat SEO 
niet of slechts deels heeft kunnen corrigeren voor niet-realistische aannames en verdringingseffecten.   

PhotonDelta 
De indieners van PhotonDelta verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 3.500 miljoen en € 5.000 
miljoen in 2035. Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 12.600 miljoen en € 18.000 
miljoen tot en met 2035. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van de informatie uit het 
voorstel. Het voorstel bevat geen informatie over de periode na 2035. De berekening van het bbp-effect is 

 
5  De berekening is 2*1/0,7*13,3/(13,3-2,5) = 3,5.  
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gebaseerd op aannames over wereldwijde marktontwikkeling van de relevante sectoren, het aandeel van Neder-
landse bedrijven daarin (als gevolg van het investeringsvoorstel), de doorrekening van de omzet door het gehele 
ecosysteem (a la input-/outputmodel) en tot slot het vertalen van de totale omzet naar toegevoegde waarde. De 
indieners doen dit voor chips/chiplets/wafers en modules, voor de bouwblokken geldt dat de impact uiteindelijk 
wordt gerealiseerd in de eerste twee genoemde sectoren. In de kern komt het bbp-effect volgens de indieners tot 
stand door ecosysteemontwikkeling wat leidt tot een groter aandeel in de wereldhandel.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is overschat. In het voorstel ontbreekt een onderbouwing van de verschillende kwantitatieve aanna-
mes over bijvoorbeeld de wereldwijde marktontwikkelingen en het te behalen marktaandeel. Daarnaast ontbreekt 
informatie over de doorrekening van het directe omzeteffect in het Nederlandse ecosysteem en worden alleen kort 
de resultaten genoemd. De indieners verwijzen in een voetnoot een twaalftal studies waarop de bbp-analyse geba-
seerd zou zijn, maar zonder een toelichting welke informatie uit welke bron komt.6  
 
De summiere onderbouwing maakt een inschatting van de overschattingsfactor nagenoeg onmogelijk. SEO beoor-
deelt de impliciete multiplier – de verhouding tussen het cumulatief bbp-effect en de initiële investering – van tussen 
de 11 en 16 als minder waarschijnlijk hoog. Onze inschatting dat er sprake is van een overschatting van het bbp-
effect is gebaseerd op de volgende argumenten:  
● De gerapporteerde potentiële omzet is een combinatie van groei van de wereldmarkt en een inschatting van 

het te behalen marktaandeel van Nederlandse bedrijven. Alle twee de aannames zijn vatbaar voor overschat-
ting. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of het realistisch is om een marktaandeel van 10 procent in 
chips/wafers te verwachten en welke jaarlijkse groeipercentages er gehanteerd worden om tot de verwachte 
totale markt voor enerzijds Chips/Chiplets/Wafers en anderzijds Modules te komen;  

● De opbouw van het bbp-effect houdt, voor zover te beoordelen gegeven de summiere informatie, geen reke-
ning met verdringing van economische activiteiten, er wordt dus niet geredeneerd vanuit een verandering 
van de productiviteit van kapitaal en arbeid; 

● Bij het doorrekenen van het bbp-effect via het Nederlandse ecosysteem is het onduidelijk in hoeverre indi-
recte en afgeleide effecten zijn meegenomen, en met welke multipliers hiervoor is gerekend. Een overschat-
ting is hier een reëel risico;  

● Ook zonder dit voorstel zouden economische activiteiten plaatsvinden in de betreffende deelsectoren. Naar 
aanleiding van vragen van de Groeifondscommissie geven de indieners van het voorstel aan dat het effect 
zonder Groeifondsvoorstel op maximaal 50 procent ligt, maar waarschijnlijk beduidend lager. Ter illustratie, 
als men uitgaat van 25 procent, zou dit een overschattingsfactor van (1/0,75=) 1,33 betekenen. Tot slot lijkt 
het voorstel, op basis van de summiere informatie, aannames over de toegevoegde waarde te hanteren die 
niet realistisch zijn. Voor Chips/Chipslets/wafers hanteren de indieners op een omzet van € 3 miljard een toe-
gevoegde waarde van € 2 miljard en voor Modules een toegevoegde waarde van tussen de € 1,5 en € 3 mil-
jard bij een omzet van tussen de € 3 en € 6 miljard. Oftewel een toegevoegde waarde van tussen de 0,5 en 
0,66. Op basis van de Nationale Rekeningen voor Elektrotechnische Industrie valt echter te concluderen dat 
de toegevoegde waarde van de omzet in deze industrie eerder rond de 0,2 ligt. Met andere woorden, dit re-
sulteert in een overschatting van circa 3.  

 
Op basis van bovenstaande is de conclusie dat er sprake is van een overschatting van het bbp-effect met minimaal 
een factor (3*1,33=) 4. Deze overschatting betreft slechts twee van de genoemde argumenten voor een 

 
6  Bij de beantwoording van vragen hierover door de Groeifondscommissie herhalen de indieners de verwijzing naar de 

studies.  
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overschatting. De summiere onderbouwing in het voorstel maakt het niet mogelijk om de andere argumenten van 
overschatting, zoals het niet rekening houden met een verdringing van economische activiteiten, verder door te 
rekenen.  

2.4 Maatschappelijke kosten en baten hightech en materialen 

Overzichtstabel MKBA 
Tabel 2.4 geeft het overzicht van de beoordeling van de zes voorstellen op de onderbouwing van de analyse van 
maatschappelijke kosten en baten. Geen van de voorstellen binnen dit thema heeft de maatschappelijke kosten en 
baten systematisch uitgewerkt, wat ook niet verplicht was, enkele voorstellen behandelen een paar elementen. Hier-
door heeft SEO geen gedetailleerde beoordeling van de analyse van maatschappelijke kosten en baten kunnen 
uitvoeren voor deze zes voorstellen. Voor de volledigheid bespreken we kort per voorstel welke elementen wel 
worden genoemd door de indieners.   

Tabel 2.4 Overzichtstabel kosten en baten voorstellen hightech en materialen 

 Agri Based 
Chemicals 

Zelfden-
kende Mole-
culaire Sys-
temen 

Duurzame 
MaterialenNL 

Einstein Tele-
scope 

NXTGEN 
HIGHTECH 

PhotonDelta 

Baten-kostenver-
houding en/of netto 
baten volgens het 
voorstel 

Geen MKBA 
uitgevoerd 
(niet verplicht). 
Deelonderwer-
pen van MKBA 
benoemd 

 

Geen MKBA 
uitgevoerd 
(niet ver-
plicht). Enkele 
maatschappe-
lijke effecten 
summier op-
gesomd 

Geen MKBA 
uitgevoerd 
(niet verplicht). 
Deelonder-
werpen van 
MKBA be-
noemd 

Geen MKBA uit-
gevoerd (niet 
verplicht) 

Geen MKBA 
uitgevoerd 
(niet verplicht). 
Wel, anekdo-
tisch thema’s 
belicht 

Geen MKBA uitge-
voerd (niet ver-
plicht). Wel deel-
onderwerpen van 
MKBA benoemd 

 

Oordeel SEO over 
MKBA 

N.v.t. 
 
 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Agri-Based Chemicals 
Het voorstel benoemt expliciet de reductie in CO2-emissie en werkgelegenheid (hoogwaardige banen). Aan deze 
twee thema’s koppelt het voorstel een inschatting van de baten: een verminderde uitstoot van 4 tot 6 megaton CO2-
equivalent in 2050 en hoogwaardige werkgelegenheid in de provincies Groningen, Noord-Brabant, Limburg of 
Overijssel. Deze twee elementen zijn niet gemonetariseerd. Daarnaast worden twee onderwerpen – kennisontwik-
keling en landbouw – zeer kort kwalitatief aangestipt.   

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen.  

Zelfdenkende Moleculaire Systemen 
De indieners beargumenteren dat voor een volwaardige maatschappelijke kosten-batenanalyse er een gedegen 
inzicht dient te zijn over (in de tijd) verder weggelegen effecten, met name indirecte en externe effecten. Gezien het 
karakter van het voorstel is dit niet haalbaar volgens de indieners, de toepassingen en output die tot stand kunnen 
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komen via het RobotLab zijn daarvoor nog onvoldoende te definiëren. De indirecte en externe effecten worden 
kwalitatief benoemd, waarbij maatschappelijke baten met name als externe effecten worden opgevat zoals duur-
zaamheid, gezondheid en het vestigingsklimaat.   

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen. De aannames en methodiek voor het 
analyseren van het bbp-effect enerzijds en maatschappelijke baten (kosten zijn buiten beschouwing gelaten) ander-
zijds zijn consistent met elkaar.  

Duurzame MaterialenNL 
De indieners stellen de maatschappelijke effecten gelijk aan de duurzaamheidseffecten die met het voorstel worden 
beoogd. Het gaat hier specifiek om het reduceren van CO2-uitstoot, het reduceren van het gebruik en verbruik van 
(schaarse) grondstoffen en het reduceren van afval om zo vervuiling van land en zee te verkleinen. Het voorstel 
beschrijft voor de verschillende materialen en activiteiten binnen het voorstel welke reducties behaald kunnen wor-
den. De effecten zijn niet gemonetariseerd.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen.  

Einstein Telescope 
Het voorstel bevat geen maatschappelijke kosten-batenanalyse omdat het fundamenteel onderzoek betreft en daar-
mee volgens de indieners te ver weg staat van een meetbare uitkomsten en impacts.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen.  

NXTGEN HIGHTECH 
De indieners hebben geen maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. Wel is er kwalitatief toegelicht op 
welke terreinen maatschappelijke kansen en baten kunnen optreden. Het gaat hierbij om emissiereductie rondom 
voedselproductie, de energietransitie, gezondheid en zorg, veiligheid en arbeidsmarkt. Deze zijn gekoppeld aan 
de verschillende toepassingsprogramma’s in het voorstel.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen. De kwalitatieve toelichting van de 
maatschappelijke kansen en baten gaat niet specifiek in op welk deel kan worden verwacht op basis van het voorstel, 
maar benoemt in algemene zin de maatschappelijke kansen van de diverse terreinen.  

PhotonDelta 
De indieners van het voorstel geven aan dat het voorstel zeer beperkt is qua infrastructurele ingrepen (zoals gebou-
wen, wegen etc.) en betogen daarom dat er geen noemenswaardige kosten te verwachten zijn. Om deze reden is 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. Verschillende deelgebieden zijn kwalitatief benoemd, 
zonder een directe link te leggen tussen de activiteiten in het voorstel en de maatschappelijke baten. Het gaat hierbij 
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om maatschappelijke baten door het gebruik van geïntegreerde fotonicatechnologie in onder andere de sectoren 
health, agrifood, mobility en data&telecom.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen.  

2.5 Overige aspecten hightech en materialen 

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
De voorstellen in dit thema hebben elk componenten waardoor naar het oordeel van SEO overheidsingrijpen deels 
legitiem, maar niet triviaal is. Het Centraal Planbureau heeft het marktfalen in relatie tot de voorstellen meer diep-
gaand onderzocht en ook uitsplitsingen gemaakt naar verschillende programmalijnen binnen de voorstellen.  
 
De belangrijkste pijler van legitimiteit in dit thema is het investeren in fundamentele kennis waarbij de verwachting 
is dat de maatschappelijke baten die ontstaan door bijvoorbeeld kennis-spillovers niet geïnternaliseerd kunnen 
worden door private partijen. De private partijen hebben daardoor te weinig prikkels om vanuit het welvaartsper-
spectief de juiste hoeveelheid onderzoeksactiviteiten in de markt te ontplooien.  
 
Hier zijn wel de nodige kanttekeningen bij te maken: 
● In de verschillende voorstellen wordt aangedragen dat lange, risicovolle en complexe (onderzoeks)trajecten 

een element vormen van marktfalen waardoor private financiering tekortschiet, de zogenoemde Valley of 
Death. Risico en complexiteit zijn echter inherent aan innovatievoorstellen en vallen niet per definitie onder de 
noemer marktfalen. Om de Valley of Death als een daadwerkelijk marktfalen te categoriseren zijn verdere uit-
werking en onderbouwing noodzakelijk. Deze specifieke onderbouwing ontbreekt vaak in de voorstellen. Er 
kan bijvoorbeeld sprake zijn van informatie-asymmetrie waardoor de kapitaalmarkten de risico’s en potentiële 
rendementen onjuist inschatten en op basis daarvan onvoldoende investeren of dat de risico’s en looptijd niet 
opwegen tegen het mogelijk private rendement; 

● De verschillende voorstellen benoemen de doelstelling om ‘winnende’ bedrijven te creëren. Een focus van 
publieke middelen om uiteindelijk succesvolle private bedrijven te creëren – waarbij de kans ontstaat op een 
winner takes all markt – is een mogelijk risico. In het algemeen geldt, en voor de voorstellen in dit thema spe-
cifiek, dat naarmate de activiteiten in de voorstellen dichter bij de markt komen te staan – en dus gemakkelij-
ker tot een commerciële propositie zijn uit te bouwen – de legitimiteit voor financiering vanuit de overheid 
voor dat deel van de activiteiten afneemt; 

● Verschillende voorstellen – bijvoorbeeld Duurzame Materialen – benoemen als motivatie voor overheidsingrij-
pen het ongelijke speelveld dat bestaat tussen niet-duurzame (traditionele) en duurzame materialen en/of 
productie. Hierbij is de stelling dat niet-duurzame productie onvoldoende rekening houdt met externe (mi-
lieu)effecten waardoor deze te laag zijn geprijsd. Vanuit welvaartsperspectief is het subsidiëren van een sub-
stituut (duurzame productie) om het effect van markt- en/of overheidsfalen op aanpalende markten te mitige-
ren niet optimaal, maar maximaal second best. First-best is het direct belasten dan wel subsidiëren van nega-
tieve respectievelijk positieve externe effecten. Deze voorstellen laten zien dat ander beleid op aanpalende 
markten mogelijk ook een sleutel is voor het bevorderen van innovatie. 
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Beleidstheorie 
De kwaliteit van de uitwerking van de beleidstheorie verschilt sterk tussen de voorstellen in dit thema. Twee voor-
stellen werken de beleidstheorie niet concreet uit (Agri-Based Chemicals, PhotonDelta). In andere voorstellen is de 
uitwerking mager, ontbreken belangrijke onderdelen of zijn de effecten minder overzichtelijk (Duurzame Materia-
lenNL, NXTGEN HIGHTECH, Einstein Telescope). Er is echter ook een voorstel waarin de beleidstheorie zeer goed 
is ingevuld (Zelfdenkende Moleculaire Systemen). 

Overzichtstabel overige aspecten 
Tabel 2.5 vat de economische legitimiteit en andere aspecten van de voorstellen samen.  
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Tabel 2.5 Overzichtstabel overige aspecten hightech en materialen voorstellen 

 Agri-Based Chemi-
cals 

Zelfden-
kende Mo-
leculaire 
Systemen 

Duurzame Ma-
terialenNL 

Einstein Te-
lescope 

NXTGEN 
HIGHTECH 

PhotonDelta 

Marktfa-
len?  

Ja Twijfelach-
tig 

Ja Ja Twijfelachtig Twijfelachtig  

Risico’s • Beschikbaarheid vol-
doende landbouw-
areaal.  

• Massa is nodig om 
kostprijs biobased 
producten vergelijk-
baar te maken met 
fossiele kostprijs en 
CO2-belasting voor 
fossiele producten. 

• Veranderende wet-
geving voor non-
food toepassingen 
van melkzuur voor 
bijv. grondstof voor 
PLA (p. 26).  

• Ketentransitie vereist 
agri-, chemie- en 
materialensector. 

• Ontwikkeling we-
reldmarktprijs sui-
kers bepalend voor 
businesscase (p. 26). 

• Onzeker-
heid 
vraag 
naar Ro-
botLab in 
binnen- 
en buiten-
land 

• Veranderde 
wet en regel-
geving 
(p.106). 

• Afhankelijk 
buitenlandse 
arbeidsmarkt 

• Volume nodig 
voor duur-
zame materia-
len om kost-
prijs competi-
tief te maken 
met niet-duur-
zame materia-
len (p. 84). 

• Trage opscha-
ling, minder 
toepassingen, 
minder 
startups.  

• Het wel of 
niet vinden 
van een 
geschikte 
locatie (en 
NIMBY-ef-
fecten), is 
dat NL of 
net buiten 
NL. 

• Kosten en 
risico’s ont-
manteling 
telescoop 
zijn ondui-
delijk. 

• Hoe zeker 
zijn bijdra-
gen an-
dere lidsta-
ten? 

• Fiscaal ri-
sico (max 
21 %). 

• Gebrek aan 
durfkapitaal 
voor grote be-
dragen in de 
late growth 
fase (>10 
mln.) (p. 21). 

• Specifieke re-
gelgeving 
maakt alles 
complex en 
regelgeving 
kan verande-
ren (p. 157). 

• Tekort aan 
technisch ta-
lent (krapte ar-
beidsmarkt) 
(p. 20). 

• Beperkte accepta-
tie door sterk gere-
guleerde markten 
zoals gezond-
heidszorg, ruimte-
vaart en automo-
bielsector (p. 31 en 
118). 

• Moeizame of ont-
brekende samen-
werking op Euro-
pees niveau (p. 44 
en 117). 

• Voldoende be-
schikbare talenten 
(krapte arbeids-
markt) 

• Commitment part-
ners kunnen 
scherp worden ge-
maakt na defini-
tieve of voorwaar-
delijke toekenning 
(p. 103). 

Gevoe-
lig-
heids-
analyses  

Ja, drie scenario’s 
voor herkomst/pro-
ductie suikers (p. 110) 

Ja, (Basis 
en Pessi-
mistisch) 
(p. 19, bij-
lage) 

Nee Nee Ja, laag en 
hoog scenario 
op basis van te 
behalen markt-
aandelen in we-
reldhandel (fi-
guur 20, p. 203)  

Ja, (Laag, Hoog)  

Meten 
effecten 

Mix van bottom-up en 
top-down 

Bottom-up  Bottom-up (om-
zet) en top-
down (toege-
voegde waarde) 

Top-down 
(input-/out-
putmodel) 

Input-output-
model en ‘veri-
ficatie’ via top-
down 

Onduidelijk (moge-
lijk bottom-up) 

Mate 
waarin 
bbp-ef-
fect be-
twist-
baar is 
door 
substi-
tutie & 
concur-
rentie 

Biobrandstoffensector 
heeft al marktprikkel 
door bijmengverplich-
ting overheid (p. 121). 
Ook buitenland inves-
teert in biobased che-
mie en producten (p. 
16). 

Concurren-
tie buiten-
land en on-
zekerheid 
verdienver-
mogen we-
reldwijde 
RobotLabs. 

Betwistbaar (p. 
74, 106) Inter-
nationale con-
currentie. Vo-
lume nodig 
voor duurzame 
materialen om 
kostprijs com-
petitief te ma-
ken met niet- 
duurzame ma-
terialen.    

Eén tele-
scoop in Eu-
ropa. Geen 
substitutie 
en concur-
rentie in Eu-
ropa 

NXTGEN HIGH-
TECH initiatie-
ven in Zuid-Ko-
rea, Amerika, 
China, Duits-
land en Frank-
rijk kennen ver-
gelijkbare am-
bities. Concur-
rentie is groot 
(p. 45). 
 

Concurrentiedruk is 
hoog voor geïnte-
greerde fotonica 
ecosystemen (p. 15), 
VS, Japan, Azië, 
Frankrijk en Duits-
land.  
 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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3 Landbouw en leefomgeving 
Onder het thema landbouw en leefomgeving vallen zes voorstellen. Bij drie voor-
stellen ligt de focus op landbouw en voedsel, de overige voorstellen gaan over wa-
tertechnologie, landgebruik en een combinatie van alle onderwerpen in dit thema. 
De bbp-effecten zijn in alle voorstellen overschat. 

Overzichtstabel 
Tabel 3.1 vat de beoordeling van SEO over de kwaliteit van de onderbouwing van de economische effecten (bbp 
en/of maatschappelijke kosten/baten) samen voor de zes voorstellen in dit thema. Voor elk van deze zes voorstellen 
geldt dat het bbp-effect overschat tot sterk overschat is. De secties 3.3 en 3.4 geven een verdere toelichting op 
respectievelijk het bbp-effect en de bevindingen over de analyse van de maatschappelijke kosten en baten.  

Tabel 3.1 Totaalbeeld voorstellen Landbouw en leefomgeving 

 Cellulaire 
agricultuur 

CropXR Groeiplan 
Watertech-
nologie 

NL2120, het 
groene  
verdienver-
mogen 

Switch 2 Sustaina-
ble Food System 

Werk-
land-
schappen 
van de 
toekomst 

Kwaliteit on-
derbouwing 
economische 
effecten 
(bbp en/of 
MKBA) 

Sterk over-
schat, geen 
rekening hou-
dend met 
marktvraag 
en additiona-
liteit 

Sterk overschat, dui-
delijke onderbou-
wing ontbreekt en is 
enkel gebaseerd op 
visueel gepresen-
teerde (zwakke) cor-
relatie 

Bbp-effect 
niet goed 
onder-
bouwd. 
Geen 
MKBA 

Bbp-effect 
overschat en 
niet goed on-
derbouwd. 
Geen integrale 
MKBA 

Overschat, aanna-
mes twijfelachtig en 
commerciële valori-
satie is geen onder-
deel van het voor-
stel, maar wel onder-
deel van bbp-effect 

Effecten 
overschat 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

3.2 Omschrijving voorstellen landbouw en leefomgeving,  

Overzichtstabel investeringen 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de voorgestelde investering voor elk van de zes voorstellen die hieronder verder 
worden toegelicht. De tabel toont onder andere de verdeling van de totale investering tussen het Groeifonds, an-
dere publieke partijen, private partijen en in-kind bijdragen. 
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Tabel 3.2 Overzichtstabel investeringen landbouw en leefomgeving 

 Cellulaire agri-
cultuur 

CropXR Groeiplan 
Watertech-
nologie 

NL2120, het 
groene  
verdienver-
mogen 

Switch 2 Sustai-
nable Food Sys-
tem 

Werkland-
schappen 
van de toe-
komst 

Totale in-
vestering 

€ 613 mln. 
waarvan: 
• € 252 mln. tot 

€ 382 mln. 
Groeifonds7  

•  Cofinancie-
ring met name 
kennisinstel-
lingen € 235 
mln., waarvan 
€ 34 mln. in-
kind. Uitsplit-
sing publiek 
privaat niet 
duidelijk 

 

€ 82 mln. waarvan: 
• € 42 mln. Groei-

fonds 
• € 15 mln. privaat  
• € 25 mln. publiek  
• Groot aandeel van 

€ 15 mln. via NWO-
project (KIC-LTP), 
voorstel goed be-
oordeeld maar nog 
niet gehonoreerd, 
verwachting 
tweede helft 2022  

• In-kind € 9 mln.8  
 

€ 857,1 
mln. waar-
van: 
€ 395 mln.  
Groeifonds 
• € 164,3 

mln. Pri-
vaat 

• € 297,8 
mln. Pu-
bliek 

 

€ 621 mln. waar-
van: 
• € 333 mln. 

Groeifonds 
(plus reserve-
ring € 125 mln.) 

€ 288 mln. cofi-
nanciering (ver-
deling pri-
vaat/publiek on-
duidelijk)  

€ 485 mln. waar-
van:  
• € 319,5 mln. 

Groeifonds 
• € 161,5 mln. pri-

vaat9  
• € 3,5 mln. pu-

bliek 
• Aandeel in-kind 

onbekend 
Zekerheid over 
bijdragen (p. 74) 
is beperkt, is af-
hankelijk van nog 
niet uitgewerkte 
thematische calls 

€ 77,6 mln. 
waarvan: 
• € 49,0 mln. 

Groeifonds 
• € 28,6 mln. 

cofinancie-
ring (verde-
ling pri-
vaat/publiek 
onduidelijk) 

 

Investe-
ringspe-
riode 

15 jaar, 2022-
2036 

11 jaar, 2022-2032 10 jaar, 
startjaar on-
duidelijk 

10 jaar, 2022-
2031 

10 jaar, einde 
looptijd investe-
ring 2032 

8 jaar, start-
jaar onduide-
lijk 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Cellulaire agricultuur 
Cellulaire agricultuur (CA) is volgens het voorstel een veelbelovende technologie waarbij door het kweken van cel-
len deels kan worden voorzien in de consumptie van vlees- of melkproducten op een dier- en planeetvriendelijke 
manier. Het voorstel beoogt Nederland tot koploper te maken in de wereldwijde productie van deze alternatieve 
eiwitbronnen. Het voorstel identificeert vijf barrières die met behulp van deze Nationaal Groeifondsinvestering wor-
den aangepakt: 1) onderwijs, 2) onderzoek, 3) opschaling, 4) maatschappelijke integratie en 5) innovatie. Via de op 
deze barrières gerichte activiteiten beogen de indieners een volwaarding Nederlands ecosysteem uit te bouwen 
rondom CA-technologie. Het voorstel sluit aan bij de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen van het verduur-
zamen van de voedselketen en gaat daarbij uit van een sterke wereldwijde stijging in de toekomstige vraag naar 
(duurzaam) voedsel. De Nederlandse landbouwsector is volgens de indieners goed gepositioneerd om deze tran-
sitie van traditionele dierlijke landbouw naar CA succesvol uit te voeren. Zo bestaat er een gunstig vestigingsklimaat 
met de benodigde technische en economische activiteiten waarin al enkele CA-startups in Nederland op een suc-
cesvolle wijze private investeringen aantrekken.   
 
De totale investering is € 613 miljoen. Daarvan wordt € 252 miljoen tot € 382 miljoen10 aangevraagd bij het Groei-
fonds. 

 
7  Bijdrage Groeifonds afhankelijk van go/no-go momenten voor pilotboerderijen en CMO faciliteit (p.40). 
8  Inschatting indieners n.a.v. vragen Groeifondscommissie. 
9  Inschatting indieners n.a.v. vragen Groeifondscommissie. 
10  Bijdrage Groeifonds afhankelijk van go/no-go momenten voor pilotboerderijen en CMO faciliteit (p. 40). 
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CropXR 
Het voorstel van CropXR beoogt een verbetering van plantenveredelingsmethoden tot stand te brengen via het 
ontwikkelen van een virtueel instituut. Dit virtueel instituut (ecosysteem) zal zich richten op plantenveredelingsme-
thoden die resulteren in extra-weerbare gewassen (Crop-eXtra Resilient). De wereldwijde vraag naar zulke gewas-
sen zal volgens de indieners toenemen doordat de vraag naar voedsel stijgt en de productieomstandigheden moei-
lijker worden, denk hierbij aan de impact van de duurzaamheidsagenda, klimaatverandering en effecten op oogsten 
en nieuwe ziekten en plagen. Nederland is volgens de indieners goed gepositioneerd omdat toonaangevende ken-
nis en bedrijvigheid op dit terrein zich al in Nederland bevinden. Het voorstel bestaat uit vijf programmalijnen en 
het overkoepelende CropXR instituut: 
● Plant-XR betreft fundamenteel onderzoek (experimenten) om met behulp van bio-informatica en kunstmatige 

intelligentie verbeterde plantenveredelingsmethoden te ontdekken. In Plant-XR Satellieten wordt binnen het 
CropXR instituut gewerkt om de succesvolle of meest veelbelovende methoden commercieel te ontwikkelen;  

● Data-XR voorziet in de noodzakelijke data-infrastructuur, met name om data-analyse, -opslag, -bewerking, -
integratie en toegang te optimaliseren; 

● Agro-XR richt zich op de kennis en het ontwikkelen van teelteigenschappen voor veredeling om zo te komen 
tot optimale inpassing van gewassen in nieuwe productiesystemen; 

● Edu-XR is gericht op kennisontwikkeling en het opleiden van het menselijk kapitaal in deze sector; 
● Crop-XR vormt de overkoepelende organisatie en ondersteuning van het virtueel instituut.  

 
De totale investering is € 82 miljoen. Daarvan wordt € 42 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

Groeiplan Watertechnologie 
Het Groeiplan Watertechnologie richt zich op innovaties in watertechnologie. Daarmee worden de volgende doelen 
nagestreefd (p. 6): 
1. Economische groei: verdere ontwikkeling en (export)groei van de watertechnologiesector en van veel water 

verbruikende sectoren door middel van versnelde innovatie en uitrol van watertechnologie;  
2. Een hoogwaardig voorzieningsniveau van water. Het voorstel noemt dit een essentiële voorwaarde in het ves-

tigingsklimaat voor ondernemen en wonen; 
3. Een gezonde leefomgeving voor plant, dier en mens; 
4. Circulaire economie: water wordt zoveel mogelijk hergebruikt en uit afvalwater worden zoveel mogelijk mate-

rialen en energie teruggewonnen. 
 
Om deze doelen te bereiken bevat het plan vier programma’s: 
● Circa 140 R&D en I-projecten; 
● Circa 40 Pilot & Demonstratieprojecten; 
● Circa 30 Infrastructuurprojecten in regio Oost (‘Full scale implementatie’); 
● Entrepreneurship & Business Development. Hierin worden “ondernemerschap gestimuleerd en internationali-

sering (versterken export) gefaciliteerd.” 
 
Het grootste deel van de beoogde investeringen gaat naar de infrastructuurprojecten in programma 3. In de meeste 
gevallen betreft dit ‘waterfabrieken’. Dit zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties die water leveren ten behoeve van drink-
waterbedrijven, industrie, landbouw en natuur. 
 
Daarnaast zijn er vier ‘werkpakketten’ die door alle programma’s heen een rol spelen: 
a. Oplossen barrières in maatschappelijke acceptatie, vergroten waarde en impact; 
b. Oplossen barrières in wet- en regelgeving en stimulerend beleid; 
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c. Versterken arbeidspotentieel watertechnologie;  
d. Coördinatie. 
 
De totale investering is € 857,1 miljoen. Daarvan wordt € 395 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

NL2120, het groene verdienvermogen  
Het voorstel “NL2120, het groene verdienvermogen” streeft naar kennis en innovatie over “natuurlijke oplossingen” 
voor maatschappelijke problemen: omgaan met klimaatverandering, herstel van biodiversiteit, verduurzamen van 
voedsel- en energieproductie, leefbaarheid van stedelijk gebied. Daarmee wordt volgens het voorstel tevens het 
verdienvermogen versterkt. Met natuurlijke oplossingen wordt bedoeld dat het landschap zodanig wordt ingericht 
dat de natuur zich kan herstellen.  
 
Om dit te bereiken zijn vier ‘programmadoelen’ geformuleerd: 
● Ontwikkelen van een kennisbasis en oplossen van kennisleemtes op gebied van transities en de werking en 

effectiviteit van natuurlijke oplossingen op technisch, sociaaleconomisch en institutioneel gebied; 
● Monitoren wat de impact van de praktijkprojecten is op de milieugebruiksruimte en de langetermijndoelen 

voor klimaatadaptatie en -mitigatie, biodiversiteit en stikstof, om zo de effectiviteit van de concepten te de-
monstreren; 

● Opdoen van praktijkervaring met technische, sociaaleconomische en institutionele aspecten van natuurlijke 
oplossingen en transitieconcepten, identificeren van factoren die daarvoor van belang zijn in projecten en 
doorrekenen van de economische kansen voor een landschap en op nationaal niveau; 

● Faciliteren en communiceren van leerprocessen over de ontwikkeling van nieuw verdienvermogen en brede 
welvaart via landschapstransities op basis van natuurlijke oplossingen en verdere verspreiding van de opge-
dane kennis tussen projecten, landschappen, landelijk en internationaal. 

 
Om deze doelen te bereiken voorziet het voorstel de volgende activiteiten: 
● Een kennisprogramma over natuurlijke oplossingen en landschapstransities; 
● Gebiedsprojecten in vijf landschappen; 
● Gebiedsleren en co-creatie: een proces van sociaal leren, collectieve systeemanalyse, transdisciplinair samen-

werken en co-creatie, onderwijs en communicatie. 
 
Het voorstel geeft aan dat de totale vereiste investering € 621 miljoen bedraagt waarvan € 333 miljoen wordt aan-
gevraagd bij het Groeifonds. Daarnaast wordt gevraagd om een Groeifondsreservering van € 125 miljoen voor 
kustprojecten. 

Switch 2 Sustainable Food System 
Switch2SFS beoogt de omschakeling naar een duurzamer voedselsysteem te faciliteren. Daarbij is de ambitie om 
de uitstoot van broeikasgassen uit het voedselproductiesysteem in 2050 terug te brengen naar (netto) nul. Hiervoor 
dienen voor 2032 effectieve oplossingen ontwikkeld te worden middels deze Groeifondsinvestering. Het voorstel 
kent drie thema’s – zogenoemde omschakelingen of switches: 1) ontwikkeling klimaatvriendelijke voedselbronnen, 
2) radicaal nieuwe verwerkingsmethoden en 3) klimaatvriendelijke ketens. Onder de drie thema’s vallen binnen acht 
actielijnen verschillende activiteiten zoals, bijvoorbeeld, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling van 
voedsel uit reststromen. Daarnaast is er een thema Ecosysteemontwikkeling waarbij de nadruk ligt op ondernemer-
schap en talentontwikkeling.  
 
De totale investering is € 485 miljoen. Daarvan wordt € 319,5 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS 23 

 

Werklandschappen van de toekomst  
Het doel van het voorstel Werklandschappen van de toekomst is om bedrijventerreinen groen, gezond en klimaat-
bestendig te maken. Volgens het voorstel draagt dit bij aan een aantrekkelijke werkomgeving, beperking van hitte- 
en wateroverlast, de energietransitie, een circulaire samenleving, meer woningbouw, biodiversiteit en een beter 
vestigingsklimaat voor bedrijven. Het voorstel beoogt om uiteindelijk minimaal duizend bedrijfsterreinen te ver-
groenen.  
 
Om deze doelen te bereiken worden de volgende stappen gezet: 
● Fase 1 ‘slim experimenteren’: 

● Bestaand onderzoek en showcases verzamelen en onder de aandacht brengen; 
● Vier ‘Living labs’ waarin de aanpak wordt getest en onderzocht. Ook studenten worden hierbij betrokken; 

● Fase 2 ‘beproeven en configureren’: 
● Minimaal 25 ‘ambassadeursterreinen’ waarin een integrale groenvisie wordt ontwikkeld en de te verwach-

ten kosten en baten in kaart worden gebracht; 
● Een onderzoeks- en monitoringtraject; 

● Fase 3 ‘opschalen en versnellen’: 
● 150 bedrijventerreinen en gemeenten krijgen een voucher (totaal € 30.000) waarmee ze hun eigen 

groenvisie en financieringsplan kunnen ontwikkelen; 
● Een communicatie- en marketingcampagne voor de groensector; 
● Een open source handboek; 
● Verankering van de groene inrichting van bedrijventerreinen in beleid en regelgeving. 

 
De totale investering is € 77,6 miljoen. Daarvan wordt € 49,0 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

3.3 Bbp-effecten landbouw en leefomgeving 

Overzichtstabel bbp-effecten 
Tabel 3.3 geeft een overzicht (over de onderbouwing) van de bbp-effecten van alle zes de voorstellen in dit thema. 
Twee van de zes voorstellen (Cellulaire agricultuur en CropXR) rapporteren een onrealistisch hoge bbp-impact, 
Switch 2 Sustainable Food Systems rapporteert een minder waarschijnlijke bbp-impact en de overige drie voorstel-
len (Groeiplan Watertechnologie, NL2120 en Werklandschappen van de toekomst) rapporteren een bbp-effect dat 
in een orde van grootte ligt die te verwachten is gegeven de omvang van de investering. 

Cellulaire agricultuur 
De indieners van Cellulaire agricultuur (CA) verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 9.700 mil-
joen en € 14.100 miljoen in 2050 (p. 83). Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 47.100 
miljoen en € 68.300 miljoen tot en met 2050. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van 
de informatie uit het voorstel. Volgens de indieners is het bbp-effect met name een gevolg van de groei van Neder-
landse CA-producten op de binnenlandse en Europese markt en de licensering van CA-technologie. De indieners 
stellen dat de door dit voorstel te ontstane CA-markt een hogere toegevoegde waarde levert dan traditionele land-
bouw en productie van vlees en zuivelproducten. Het bbp-effect is bottom-up opgebouwd als het verschil tussen 
de omzet en de waarde van de intermediaire goederen en diensten van de omzet, inclusief afschrijvingen.   



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS 24 

 

Tabel 3.3 Overzichtstabel bbp-effecten landbouw en leefomgeving 

 Cellulaire agri-
cultuur 

CropXR Groeiplan Wa-
tertechnologie 

NL2120, het 
groene ver-
dienvermogen 

Switch 2 
Sustainable 
Food Systems 

Werkland-
schappen van 
de toekomst 

Bbp-effect 
volgens 
het voor-
stel11 

• Jaarlijks 
(2050): 
€ 9.700 mln. 
tot € 14.100 
mln. (p. 83) 

• Cumulatief: 
€ 47.100 mln. 
tot € 68.300 
mln. (SEO E) 

• Jaarlijks 
(2050): 
€ 1.100 mln. 
tot € 2.100 
mln. 

• Cumulatief: 
€ 9.900 mln. 
tot € 18.900 
mln. (SEO E) 

• Jaarlijks, 2050: 
Onduidelijk 

• Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 1.235 
mln.  

Jaarlijks, 2050:  
€ 341 mln. tot 
€ 450 mln. 
Cumulatief, ge-
disconteerd:  
€ 3.613 mln. 

• Jaarlijks 
(2050): € 416 
mln. tot 
€ 1.120 mln. 
(p. 102-103) 

• Cumulatief: 
€ 3.500 mln. 
tot € 9.700 
mln. (p. 102-
103) 

Jaarlijks, 2050: 
€ 6 mln. tot € 61 
mln. 
Cumulatief, ge-
disconteerd: 
€ 114 mln. tot 
€ 842 mln.12 

Mechanis-
men bbp-
effect ge-
schetst 
door indie-
ners 

Door voorstel 
kan een 
nieuwe, grotere 
CA-markt ont-
staan.  
CA-markt en 
het bijbeho-
rend ecosys-
teem heeft ho-
gere toege-
voegde waarde 
dan conventio-
nele vlees en 
zuivelproducten 

Door Groei-
fonds meer fun-
damenteel on-
derzoek wat uit-
eindelijk leidt 
tot meer intel-
lectuele eigen-
domsrechten 
en introductie 
van innovatieve 
vermarktbare 
materialen  

Meer publieke 
investeringen 
leiden tot extra 
bbp-groei. Dit 
effect wordt ge-
schat met een 
multiplier van 
Deledi et al. 
(2019) 

• Extra groei-
ruimte bouw 
en landbouw 

• Minder kli-
maatschade 

• Beter vesti-
gingsklimaat 

• Export Delta-
technologie 

• Groen zorgt 
voor minder 
ziekteverzuim 

• Meer biodiver-
siteit is goed 
voor bbp 

• Verkoop van 
kennis (paten-
ten), systemen 
en technolo-
gie 

• Toename (in-
ternationaal) 
marktaandeel 
in productie 
van grondstof-
fen en tussen- 
en eindpro-
ducten 

• Extra omzet 
groensector 

• Lager ziekte-
verzuim en ho-
gere arbeids-
productiviteit 
bij bedrijven 
op groene ter-
reinen 

• Minder pro-
ductieverlies 
door water-
overlast 

• Beter vesti-
gingsklimaat 

Impliciete 
multi-
plier13 

Onrealistisch 
77-111 

Onrealistisch  
121-230  

1,4 
(1235/857,1) 

5,8 
(3613/621) 

Minder waar-
schijnlijk (boven 
de 10) 7-21 

1,5 tot (onwaar-
schijnlijk) 10,9 
(114/77,6 resp. 
842/77,6) 

Oordeel 
SEO over 
bbp-effect 

Sterk overschat, 
met minimaal 
factor 13 

Sterk overschat.  
Geen bijstelling 
mogelijk gege-
ven beperkte 
onderbouwing 
bbp-effect  

Niet goed on-
derbouwd en 
waarschijnlijk te 
hoog 

Overschat, niet 
goed onder-
bouwd en zeer 
onzeker 

Overschat  Overschat met 
minstens een 
factor 2 tot 1514 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is sterk overschat. Het Groeifondsvoorstel behelst zo’n 10 procent van alle noodzakelijke investerin-
gen, terwijl de volledige effecten worden toegeschreven aan het voorstel. Verdringing van de bestaande voedsel-
productie is onterecht niet meegenomen. Door de toegevoegde waarde van CA-productie als uitgangspunt te ne-
men voor het bbp-effect wordt aangenomen dat de productiecapaciteit zonder CA-productie niet zou bestaan of 

 
11  Jaarlijks effect in 2050 en cumulatief effect tot en met 2050 gedisconteerd met 2,9 procent. Eventuele interpolatie of 

extrapolatie SEO aangegeven met (SEO I) & (SEO E). 
12  Ongedisconteerd € 160 miljoen tot € 1.333 miljoen. (propositie p. 75). Gedisconteerd door SEO. 
13  SEO beschouwt waarden boven 10 als onwaarschijnlijk hoog en waarden boven 20 als onrealistisch hoog. 
14  Volgens SEO maximaal € 50 mln. (cumulatief, gedisconteerd). Dit impliceert een multiplier van maximaal 0,7).  
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opereren. Het is realistischer om het verschil in toegevoegde waarde tussen CA-productie en traditionele vlees- en 
zuivelproductie als uitgangspunt te nemen. SEO beoordeelt de impliciete multiplier als onrealistisch hoog: 77-111.   
Naast de genoemde additionaliteit – de verdringing van bestaande voedselproductie – valt het op dat het bbp-
effect wordt beredeneerd vanuit de aanbodkant.15 Het uitgangspunt is dat de Nederlandse producent erin slaagt 
om koploper te worden en dat de marktvraag voor deze productie er inderdaad is. Het wordt uit het voorstel echter 
niet duidelijk of het aanbod tegen de genoemde prijzen kan worden afgezet over de gehele looptijd van het voor-
stel. De vraagkant heeft ook te maken met substitutie, bij een kiloprijs van CA in 2025 van € 125 is een grote afzet-
markt minder realistisch, en zelfs als de prijsdaling doorzet naar € 7 in 2050 zal er nog steeds veel concurrentie zijn 
van andere voedselsoorten.  
 
In het meest waarschijnlijke geval vervangen de activiteiten rondom CA de traditionele activiteiten – ongeacht of 
deze activiteiten binnen of buiten Nederland plaatsvinden. Ook een verdere specialisatie van Nederlandse boeren 
naar CA betekent dat ze minder traditioneel produceren. Door te kijken naar de geclaimde toename van arbeids-
productiviteit is er een inschatting te maken van welk deel van het effect een daadwerkelijk bbp-effect betreft en 
welk deel verdringing betreft. Het voorstel (p. 83) stelt dat de arbeidsproductiviteit 1,3 tot 7,5 keer efficiënter is dan 
bij traditionele landbouw. Stel dat alle CA-groei komt door verdringing traditionele landbouw, dan is de overschat-
ting gelijk aan het verschil tussen de productiviteit in de situatie met het voorstel minus de productiviteit zonder het 
voorstel. De overschatting is dus gelijk aan X*ToegevoegdeWaarde / (X*ToegevoegdeWaarde minus Toegevoeg-
deWaarde), hierbij is X gelijk aan de geclaimde efficiencyfactor, in dit geval de 1,3 tot 7,5 keer hogere arbeidspro-
ductiviteit. Bij 1,3 efficiënter is de overschatting 1,3/0,3 ongeveer 4,5 keer. Als de producent van CA 7,5 keer effici-
enter is, is de overschatting een stuk kleiner met een factor 1,15. Het midden (4,4 keer efficiënter) betreft dan dus 
een overschatting van circa 1,3. 
 
Naast deze overschatting van circa 1,3 op basis van het argument van additionaliteit, is er nog een belangrijke factor 
waarom het voorstel het bbp-effect overschat. Het voorstel benoemt (onder andere op p. 5) dat er met de eenmalige 
investering uit het Groeifonds € 4,7 miljard aan extra kapitaal gemobiliseerd moet worden. De bbp-effecten van CA 
beschrijven echter een (succesvolle) wereld conditioneel op de additionele € 4,7 miljard. Het is daarom niet realis-
tisch om alle bbp-effecten toe te schrijven aan de investering van € 252 miljoen tot € 382 miljoen uit het Groeifonds. 
Ook zonder dit voorstel zal een deel van dit kapitaal in de toekomst worden aangewend voor CA en daarmee ook 
een deel van het bbp-effect tot stand brengen. Grofweg voorziet de investering uit het Groeifonds in het benodigde 
kapitaal met een 1 op 10 verhouding (€ 382 miljoen gedeeld door € 5 miljard).  
 
De conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect sterk is overschat met minimaal een factor van 1,3 * 
10 = 13. 

CropXR 
De indieners van CropXR verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 1.100 miljoen en € 2.100 
miljoen in 2050 (p. 76). Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 9.900 miljoen en € 
18.900 miljoen tot en met 2050. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van de informatie 
uit het voorstel. Het beoogde effect van deze investering is een versteviging in de fundamentele kennis en valorisa-
tie van plantenveredelingsmethoden. Deze versteviging resulteert volgens de indieners in een stijging van de 

 
15  Overigens hanteert het voorstel bij het kwantificeren van maatschappelijke kosten en baten wel het principe van verdrin-

ging. De CA-technologie leidt in die analyse namelijk wereldwijd tot een absolute daling in de uitstoot van broeikasgas-
sen. Als het niet-verdringingsargument op de analyse van maatschappelijke kosten en baten wordt gehanteerd, zou dit 
moeten leiden tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen aangezien er dan sprake is van een (veel) grotere 
Nederlandse landbouwsector.  
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exportwaarden en deze stijging van export vormt de belangrijkste pijler van het bbp-effect. De kwantitatieve in-
schatting van het bbp-effect is gebaseerd op een vergelijking en extrapolatie van de resultaten uit de eerdere FES- 
investering in dezelfde sector.  

Oordeel SEO 
De werkwijze om het bbp-effect te identificeren op basis van een voorgaande investering is potentieel een bruik-
bare aanpak. Zoals de indieners terecht opmerken geven resultaten uit het verleden geen garantie, maar kunnen 
ze wel inzicht bieden in de wijze waarop investeringen in deze sector doorwerken in de economie.  
 
Een probleem bij de door de indieners gehanteerde werkwijze is dat om te extrapoleren er wel voldoende inzicht 
moet zijn over het (causale) effect van de voorgaande investering. Dit ontbreekt in het voorstel. Hierdoor schiet de 
onderbouwing van het bbp-effect tekort en biedt het te weinig aanknopingspunten om een aanpassing door te 
rekenen. Daarbij komt dat de verhouding tussen het bbp-effect en de initiële investering – de multiplier – met een 
waarde tussen de 121 en 230 onrealistisch hoog ligt, oftewel het bbp-effect is sterk overschat.  
 
Het effect tussen de FES-investering en stijging van export wordt door de indieners middels verschillende grafieken 
getoond, waarbij gesproken wordt over een ‘markante correlatie’.16 Een correlatie is onvoldoende om vervolgens 
een extrapolatie naar de Groeifondsinvestering uit te voeren. Op basis van de onderliggende data is het mogelijk 
haalbaar om via econometrische methoden een treatment effect vast te stellen, wat in ieder geval preciezer zal zijn 
en een minder grote overschatting. Door enkel de visuele inspectie van grafieken te hanteren, is het bbp-effect 
gebaseerd op een (mogelijk toevallige) trendbreuk in de tijd waarbij de positieve correlatie tussen de export van 
Nederland en de wereldmarkt (bijvoorbeeld door toename bevolking) wordt toegeschreven aan het Groeifonds-
voorstel. Daarnaast is niet in alle grafieken een duidelijk patroon zichtbaar en is het niet onderbouwd waarom de 
genoemde andere landen een goede controlegroep zouden vormen. Voor specifiek Figuur 12 (p. 73) geldt dat de 
sterke stijging in de Nederlandse export ook deels verklaard kan worden doordat in dezelfde jaren de International 
Seed Federation de productgroeperingen heeft gewijzigd. Dit soort trendbreuken vertroebelen de analyse waar-
door gegeven de gepresenteerde informatie het uiteindelijk niet is vast te stellen of er sprake is van, en zo ja hoe 
groot, een causale impact van de FES-investering. Tot slot maken de indieners een willekeurige en verder niet on-
derbouwde aanname dat de helft van de exporteffecten toe te rekenen is aan het Groeifondsvoorstel.    

Groeiplan Watertechnologie 
De indieners van het Groeiplan Watertechnologie verwachten een bbp-effect van in totaal € 1,235 miljard (cumula-
tief, gedisconteerd). Dit effect wordt geschat met een multiplier van Deledi et al. (2019). Dit is een toepassing van 
de ‘productiefunctiebenadering’. Daarbij wordt een verband geschat tussen de omvang van de overheidsinveste-
ringen en het bbp. De overheidsinvesteringen zijn een input in de productiefunctie, het bbp vormt de output.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect dat het voorstel presenteert is 1,4 maal zo groot als de investering. Dit is op zichzelf beschouwd geen 
onrealistische verhouding. 
 
De productiefunctiebenadering is in de economische literatuur over infrastructuurprojecten sterk bekritiseerd, om 
drie redenen:17 

 
16  In de toelichting van indieners n.a.v. vragen Groeifondscommissie. 
17  Zie bijvoorbeeld het tekstkader “Returns on infrastructure investment - too good to be true?” in World Bank (1994), p. 15. 
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● De gevonden verbanden gelden voor de totale overheidsinvesteringen of totale categorieën van overheidsin-
vesteringen (in het voorstel worden de categorieën R&D, toegepaste R&D en consumptieve overheidsinveste-
ringen onderscheiden). Voor afzonderlijke investeringen kan het effect veel groter of juist veel kleiner zijn; 

● Veelal is in analyses o.b.v. de productiefunctiebenadering niet duidelijk of het gevonden verband het effect 
van overheidsinvesteringen op het bbp aangeeft, of het effect van het bbp op overheidsinvesteringen; 

● Voor infrastructuurprojecten zijn betere methoden beschikbaar zoals effecten schatten met gedragsmodellen 
of kengetallen. Het voorstel bevat ook berekeningen met kengetallen (‘bottom-up schatting’, p. 113-116), 
maar stelt dat sommige effecten moeilijk te kwantificeren zijn en baseert het totale bbp-effect op de produc-
tiefunctiebenadering. 

 
Om deze redenen werd in eerdere MKBA-richtlijnen voor infrastructuurprojecten geconcludeerd: “De macro-pro-
ductie benadering is dus niet geschikt voor evaluatie van de indirecte welvaartseffecten van een specifiek project.” 
(Eijgenraam et al., 2000). 
 
Op basis hiervan concluderen we dat de methode van Deledi et al. (2016) voor infrastructuurprojecten inferieur is 
aan andere methoden.18 Dat geldt ook voor het Groeiplan Watertechnologie, want dat is meer een infraproject dan 
een R&D-project. 68 procent van de projectkosten betreft infrastructuur, 30 procent R&D en innovatie (berekend 
o.b.v. p. 92, tabel 10 in het voorstel). 
 
Bij het berekenen van maatschappelijke effecten worden de baten met een kwart vermenigvuldigd omdat een groot 
deel van de baten ook zonder het voorstel zou ontstaan (‘voorzichtigheidsafslag’). Bij het bbp-effect wordt deze 
correctie echter niet toegepast. Dit leidt waarschijnlijk tot overschatting van het bbp-effect. 
 
De conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect niet goed onderbouwd is, en waarschijnlijk te hoog. 

NL2120, het groene verdienvermogen  
In het voorstel wordt een bbp-effect gepresenteerd van € 3.613 miljoen (cumulatief, gedisconteerd). Structurele 
bbp-effecten van het NL2120-programma (zie Theory of Change en activiteiten in 2.4) zijn te onderscheiden in vijf 
categorieën: 
● De vermindering van stikstofemissies die uit het voorstel voortkomt wordt gebruikt om extra groei van de 

bouw en de veehouderij mogelijk te maken; 
● Lagere emissies van broeikasgassen leiden tot reductie van klimaatgerelateerde schade; 
● Verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven; 
● Meer export door bedrijven in de Nederlandse deltatechnologiesector; 
● Een gezondere leefomgeving leidt tot minder ziekteverzuim en daarmee een toename van de arbeidsproduc-

tiviteit. 

Oordeel SEO 
Het voorstel (p. 67-68) gaat ervan uit dat 1 procent van de bouwactiviteiten en 2,5 procent van de veehouderijbe-
drijven tot 2050 in hun groei worden beperkt door stikstofbeleid en CO2-reducties. Deze percentages worden niet 
onderbouwd. Het is onzeker of de huidige groeibeperkingen nog tientallen jaren zullen duren. Het voorstel gaat uit 
van een vaste ‘milieugebruiksruimte’. De ruimte voor groei van sectoren wordt echter uiteindelijk bepaald door 

 
18  Het Groeiplan Watertechnologie is meer een infrastructuurproject dan een R&D-project. 68 procent van de projectkosten 

betreft infrastructuur, 30 procent R&D en innovatie (berekend o.b.v. propositie p. 92, tabel 10).  
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politieke keuzes, in een afweging tussen milieukwaliteit en economische belangen. Dit maakt dit effect zeer onzeker, 
met name op lange termijn. 
 
Het voorstel (p. 69) veronderstelt o.b.v. één onderzoek (Kahn et al., 2019) dat een intensief klimaatbeleid leidt tot 
een 0,95 procent hoger bbp in Nederland in 2050.19 Vervolgens wordt verondersteld dat 1 procent van dit effect 
wordt bereikt door NL2120. Dit percentage wordt niet onderbouwd. Het voorstel gaat voorbij aan het feit dat dit 
bbp-effect van 0,95 procent een effect is van mondiaal klimaatbeleid. Nederlands beleid vormt daarvan slechts een 
klein deel en NL2120 vormt een klein deel van het Nederlandse beleid. Als bijvoorbeeld het aandeel van Nederland 
in de mondiale emissiereducties 1 procent is, en bovendien 1 procent van de Nederlandse emissiereductie wordt 
bereikt door NL2120, is het aandeel van NL2120 in de mondiale emissiereductie – en dus ook in het bbp-effect voor 
Nederland - niet 1 procent maar 1 procent × 1 procent = 0,01 procent. In dit voorbeeld wordt het bbp-effect van 
lagere emissies broeikasgassen dus met een factor honderd overschat. Dit bbp-effect vormt ruim 30 procent van 
het totale bbp-effect dat het voorstel claimt.20 
 
Er wordt ook een bbp-effect berekend door extra export van ‘deltatechnologie’ (p. 70). Extra productie in die sector 
vereist extra echter werknemers die uit andere sectoren komen, waardoor de toegevoegde waarde in die andere 
sectoren daalt. Dat effect is in het voorstel niet meegenomen. Ook dit leidt tot overschatting van het bbp-effect. 
 
Het is aannemelijk dat er – zoals het voorstel aangeeft - een positief effect is van meer groen op het ziekteverzuim 
en daarmee op de arbeidsproductiviteit en het bbp. De berekening van dit effect in het voorstel is echter gebaseerd 
op niet-onderbouwde veronderstellingen. In het voorstel (p. 70) wordt aangenomen dat de hoeveelheid groen in 
de stad door NL2120 tot 2050 niet met 9,5 procent toeneemt maar met 10 procent. Het is niet duidelijk of dit plau-
sibel is. Dat maakt dit onderdeel van het veronderstelde bbp-effect onzeker en niet goed onderbouwd. 
 
Hieruit moet worden geconcludeerd dat het totale bbp-effect in het voorstel is overschat, niet goed onderbouwd 
wordt en zeer onzeker is. 

Switch 2 Sustainable Food System 
De indieners van Switch 2 verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 416 en € 1.120 miljoen in 
2050. Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 3.500 miljoen en € 9.700 miljoen tot en 
met 2050. De indieners zien € 3.500 miljoen als de ondergrens en € 9.700 miljoen als een bovengrens, met een 
gemiddelde van € 7.100 miljoen. De belangrijkste genoemde oorzaken voor dit bbp-effect zijn de verkoop/export 
van kennis, systemen en technologie in combinatie met een toename van het wereldwijde marktaandeel van Ne-
derlandse ondernemingen in de productie van grondstoffen, intermediaire en finale producten. De kwantitatieve 
onderbouwing van het bbp-effect volgt een bottom-up aanpak.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect lijkt overschat. De verhouding tussen het bbp-effect en de initiële investering – de multiplier – is met 
een waarde van 15 hoog en minder waarschijnlijk. De bandbreedte van de multiplier ligt tussen de 7 en 21. De 
oorzaak van de hoge inschatting is niet gemakkelijk te verklaren. De indieners hanteren een heldere redenering, 
voorkomen dubbeltellingen, kijken naar het aandeel van het Groeifonds in de totale investeringsbehoefte en focus-
sen op de additionele bijdrage. De hoge inschatting van het bbp-effect lijkt daarom vooral te worden veroorzaakt 

 
19  Voorstel p. 69, tabel 11. Het verschil tussen “RCP 2,6” (klimaatdoelen Parijs worden gehaald) en “RCP 8,5” (zonder succes-

vol klimaatbeleid) is 0,53 min (-0,42) is 0,95 procent. De cijfers 0,53 en -0,42 zijn overigens niet vindbaar in de publicatie 
van Kahn (er staat een link in naar cijfers per land, maar die werkt niet). 

20  In 2050. Berekend o.b.v. tabel 9, p. 67 van het voorstel. 
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door optimistische groeiscenario’s van de wereldhandel in agrofood-producten en het aandeel dat Nederland 
daarin kan realiseren. Dit onderzoek hebben de indieners laten uitvoeren door RolandBerger, in dit rapport worden 
voor de verschillende deelmarkten/-producten jaarlijkse groeipercentages van boven de 10 procent gehanteerd, 
oplopend tot 20 procent, en dat zonder een afvlakking. Een conservatievere inschatting van de ontwikkeling van de 
wereldmarkt in combinatie met de door de indieners gehanteerde aanpak om het bbp-effect te becijferen leidt 
waarschijnlijk ook tot een meer realistische inschatting van het uiteindelijke bbp-effect. Tot slot vormt het vermark-
ten van de te ontwikkelen technologieën geen onderdeel van het voorstel, terwijl daar wel het bbp-effect op geba-
seerd is. Dit betekent dat de indieners op een extra dimensie – namelijk het commerciële succes – sterke aannames 
maken over activiteiten die niet tot het voorstel behoren.   

Werklandschappen van de toekomst  
Volgens het voorstel is het bbp-effect in 2050 € 6 miljoen tot € 61 miljoen per jaar. Cumulatief en gedisconteerd 
gaat het om € 114 miljoen tot € 842 miljoen.21 Dit betreft effecten van extra omzet in de groensector voor het ver-
groenen van alle 3.400 bedrijventerreinen in Nederland. 
 
Voor extra omzet in de groensector zijn werknemers nodig. Dit kan ten koste gaan van het aantal werknemers en 
van de productie (bbp) in andere sectoren. Het voorstel erkent dit en verwijst naar een door SEO ontwikkelde me-
thode die daar rekening mee houdt. Aan een studie van SEO en CE Delft (2012) ontleent de studie een kengetal: 
van het oorspronkelijke aantal ‘bruto banen’ blijft na correctie 26 procent ‘netto banen’ over. Dit kengetal wordt in 
het voorstel gebruikt om het bruto werkgelegenheidseffect van het voorstel om te zetten in een netto effect. 

Oordeel SEO 
De verhouding tussen het bbp-effect en de investering is 1,5 tot 10,9. SEO acht de laagste waarde (1,5) op zichzelf 
beschouwd niet onrealistisch, maar ziet de hoogste waarde (10,9) als onwaarschijnlijk. 
 
In de berekening van het bbp-effect is in de scenario’s Middel en Hoog aangenomen dat – uitsluitend door dit 
voorstel – een groot deel van de bedrijfsterreinen in Nederland in 2050 vergroend zijn. Het is de vraag of onderzoek, 
onderwijs, demonstratieprojecten en vouchers zo’n groot effect hebben. Daarnaast is het plausibel dat ook zonder 
deze investering een deel van deze bedrijventerreinen wordt vergroend. Die terreinen kunnen niet als effect van 
het voorstel worden beschouwd. Tegen deze achtergrond is het scenario Laag waarschijnlijker dan de scenario’s 
Middel en Hoog. 
 
Het kengetal dat het voorstel gebruikt om bruto werkgelegenheidseffecten in de groensector om te zetten in netto 
effecten, is ontleend aan een studie naar de bouwsector in een periode van laagconjunctuur met een hoge werk-
loosheid (SEO en CE Delft, 2012). Bij een normale of gunstige conjunctuur valt dit kengetal, en daarmee het netto 
werkgelegenheidseffect en daarmee het bbp-effect, lager uit. Met andere woorden: het bbp-effect in het voorstel 
is alleen correct als de groensector tot 2050 permanent in een laagconjunctuur verkeert. Dat is zeer implausibel, 
want laag- en hoogconjunctuur zijn tijdelijke verschijnselen die elkaar afwisselen. 
 
De conclusie is dat het voorstel het bbp-effect overschat. Als we uitgaan van het scenario Laag, en – tentatief - het 
bbp-effect daarvan halveren omdat een te hoog kengetal is gebruikt, zou een gecorrigeerde schatting van het bbp-
effect gelijk zijn aan maximaal € 50 miljoen (cumulatief, gedisconteerd). Dit is ongeveer 70 procent van de investe-
ring. 

 
21  Ongedisconteerd 160 tot 1333 (door SEO berekend o.b.v. de tabel op p. 75 van het voorstel). Gedisconteerd door SEO. 
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3.4 Maatschappelijke kosten en baten landbouw en leefom-
geving 

Overzichtstabel MKBA 
Tabel 3.4 geeft het overzicht van de beoordeling van de zes voorstellen op de onderbouwing van de analyse van 
maatschappelijke kosten en baten. Het voorstel Werklandschappen van de toekomst heeft een integrale maat-
schappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. De overige voorstellen hebben zo’n analyse helemaal niet (CropXR) 
of slechts voor deelonderwerpen (de overige vier voorstellen) uitgevoerd.  

Tabel 3.4 Overzichtstabel kosten en baten voorstellen landbouw en leefomgeving 

 Cellulaire agricultuur CropXR Groeiplan Water-
technologie 

NL2120, het 
groene ver-
dienvermogen 

Switch 2 
Sustainable 
Food Sys-
tems 

Werkland-
schappen 
van de toe-
komst 

Baten-kos-
tenverhou-
ding en/of 
netto ba-
ten vol-
gens het 
voorstel 

Geen MKBA uitgevoerd 
(niet verplicht). Deelon-
derwerpen van MKBA 
benoemd, uitgewerkt en 
deels becijferd 

Geen 
MKBA 
uitge-
voerd 
(niet ver-
plicht) 

Geen integrale 
MKBA. Alleen ba-
ten van enkele refe-
rentieprojecten 

Geen integrale 
MKBA, alleen 
van enkele 
voorbeeldpro-
jecten 

Geen MKBA 
uitgevoerd 
(niet ver-
plicht). Deel-
onderwer-
pen van 
MKBA be-
noemd en 
deels becij-
ferd 

Netto baten 
€ 2,4 mln. tot 
€ 44,1 mln. 

Oordeel 
SEO over 
MKBA 

Het is onduidelijk hoe 
de baten zich verhouden 
tot de kosten. Baten gel-
den op wereldwijde 
schaal, onduidelijk hoe 
dit zich verhoudt tot 
maatschappelijke baten 
in Nederland 
 

N.v.t. Het is onduidelijk 
hoe de baten zich 
verhouden tot de 
kosten 

Het is onduide-
lijk hoe de ba-
ten zich verhou-
den tot de kos-
ten 

Onvol-
doende in-
formatie be-
schikbaar 
voor totale 
afweging, 
baten waar-
schijnlijk 
(sterk) over-
schat 

De baten zijn 
overschat en 
onzeker  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Cellulaire agricultuur 
Het voorstel bevat geen inschatting van de totale maatschappelijke kosten en baten. In plaats daarvan wordt een 
inschatting gegeven van de wereldwijde impact die CA-agricultuur (als resultaat van het Groeifondsvoorstel) kan 
hebben op uitstoot van broeikasgassen, uitstoot van stikstof, landgebruik, waterverbruik, minder ziekten, minder 
antibioticagebruik, minder zoönosen en minder dieetgerelateerde ziekten. Enkele van de effecten zijn gemonetari-
seerd waaruit de indieners concluderen dat CA-producten tot € 14 maatschappelijke baten per kilo vlees kunnen 
opleveren enkel kijkend naar de lagere uitstoot van broeikasgassen. Het is onduidelijk welk aandeel van deze € 14 
in Nederland wordt behaald.   

Oordeel SEO 
Op basis van de door de indieners gepresenteerde inzichten is het niet mogelijk om de maatschappelijke kosten 
en baten voor Nederland vast te stellen. Aangezien dezelfde methoden en aannames worden gebruikt voor het 
kwantificeren van de maatschappelijke baten als voor het bbp-effect, gelden dezelfde kanttekeningen zoals 
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genoemd bij de beoordeling van het bbp-effect. De belangrijkste hiervan is het onterecht toewijzen van een groot 
deel van mogelijke bbp-effecten en maatschappelijke baten aan een relatief kleine investering vanuit het Nationaal 
Groeifonds. Hierbij gaat het al snel om een overschatting van een factor tien. Daarnaast valt het op dat er in de 
analyse van het bbp-effect en de maatschappelijke baten een belangrijke veronderstelling anders wordt gehan-
teerd. Bij het vaststellen van het bbp-effect is een belangrijke aanname dat er geen verdringing is met traditionele 
landbouw (in Nederland), terwijl bij de maatschappelijke baten deze aanname van geen verdringing losgelaten lijkt. 
Zonder verdringing van traditionele landbouw is immers een daling in de uitstoot van onder andere broeikasgassen 
onverklaarbaar.   
 
SEO concludeert hieruit dat het onduidelijk is of de maatschappelijke baten de kosten overtreffen omdat het on-
derzoek naar maatschappelijke baten onvolledig en op Nederland gericht is. De baten die wel zijn onderzocht, zijn 
waarschijnlijk overschat omdat deze onterecht volledig aan het voorstel worden toegekend.  

CropXR 
Het voorstel bevat geen inschatting van de maatschappelijke kosten en baten van CropXR. De maatschappelijke 
effecten worden partieel en kwalitatief beschreven, waarbij concrete posten of mechanismen hierbij niet worden 
genoemd. Als reden voor het ontbreken van zo’n analyse stellen de indieners dat: “Wanneer, waar, hoe en in welke 
mate zulke impacts gaan optreden, binnen en buiten Nederland, is hier en nu nog niet te kwantificeren met een 
redelijke mate van betrouwbaarheid.” (p. 79).    

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen. Het argument “redelijke mate van 
betrouwbaarheid” betreft met name de kwantitatieve invulling van de maatschappelijke kosten en baten. Een kwa-
litatieve invulling – het benoemen van de effecten en/of mechanismen – van de maatschappelijke kosten en baten 
zou op basis van het voorstel wel mogelijk (moeten) zijn. Tot slot kan de vraag gesteld worden waarom de “redelijke 
mate van betrouwbaarheid” de analyse van het bbp-effect niet in de weg zit, maar wél voor het geven van inzicht in 
de maatschappelijke kosten en baten. 

Groeiplan Watertechnologie 
Het voorstel bevat geen schatting van de totale maatschappelijke baten van het Groeiplan Watertechnologie. In 
plaats daarvan wordt een vooral kwalitatieve beschrijving gegeven, met hier en daar een kwantificering van een 
CO2-baten van een onderdeel van het plan. In het voorstel wordt deze keuze als volgt verdedigd: “Het groeiplan 
betreft een programma waarin … ca. 46 concrete investeringsprojecten zijn opgenomen. Een MKBA voor een pro-
gramma is moeilijk op te stellen omdat onderdelen van het programma met elkaar interageren. Daarmee is de cau-
sale relatie voor een programma minder scherp te definiëren dan bij een enkel project.” Bijlage 7 (getiteld “BBP- en 
MKBA-analyses”) bij het voorstel (p. 22) geeft nog een reden waarom er geen volledige MKBA is uitgevoerd: omdat 
het niet om mobiliteitsinfrastructuur gaat.  
 
Het voorstel (p. 131) presenteert vier toekomstscenario’s en stelt dat de CO2-baten van de onderzochte projecten 
een kantelpunt kennen waarboven deze baten de investeringen overtreffen. 

Oordeel SEO 
De argumenten die het plan aanvoert om geen MKBA uit te voeren snijden geen hout: 
● De mogelijkheid dat er interactie tussen de projecten bestaat, betekent inderdaad dat het lastig kan zijn om 

de kosten en baten van het pakket investeringen in beeld te krijgen. Maar MKBA’s van de afzonderlijke 
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projecten zijn wel mogelijk.22 Daar hadden vervolgens voorbeelden bij kunnen worden gegeven van moge-
lijke extra baten door synergie (of verlies van baten door concurrentie tussen projecten); 

● Een volledige MKBA is ook bij andere infrastructuur dan mobiliteitsinfrastructuur goed mogelijk. Er worden 
ook buiten het mobiliteitsdomein veel MKBA’s uitgevoerd. 

 
De CO2-baten overtreffen de investering alleen bij een zeer hoge waardering van CO2, bij twee van de drie referen-
tieprojecten. In het derde project (“Fosfaat”) zijn de kosten zelfs bij deze hoge waardering groter dan de CO2-baten. 
Bij meer gebruikelijke waarderingen zijn de CO2-baten kleiner dan de investeringen. De hoge waardering is afkom-
stig uit het tweegradenscenario. De minder hoge CO2-prijzen van de scenario’s WLO Laag en Hoog zouden de basis 
moeten zijn voor conclusies. Voor MKBA’s raadt het CPB aan de prijzen uit het tweegradenscenario alleen te ge-
bruiken in gevoeligheidsanalyses.  
 
SEO concludeert hieruit dat het onduidelijk is of de baten de kosten overtreffen omdat het onderzoek naar maat-
schappelijke baten zeer onvolledig is. De baten die wel zijn onderzocht, zijn overschat.  

NL2120, het groene verdienvermogen  
Maatschappelijke baten worden in het voorstel wel beschreven maar niet gekwantificeerd. Daarnaast wordt verwe-
zen naar diverse MKBA’s van natuurprojecten. Eén van die MKBA’s (Friese Venen) is als bijlage bij het voorstel ge-
voegd. 

Oordeel SEO 
Het is onbekend of de baten de kosten overtreffen omdat het voorstel de maatschappelijke baten alleen voor voor-
beeldprojecten kwantificeert, maar niet voor het voorstel als geheel. Bij de MKBA die is uitgevoerd van het voor-
beeldproject Friese Venen kunnen diverse kanttekeningen worden geplaatst. Deze kanttekeningen zijn weergege-
ven in Box 3.1. Ze zijn in een tekstbox geplaatst omdat de MKBA Friese Venen niet gaat over het investeringsvoorstel 
NL2120 als geheel, maar over een specifiek project. 

Switch 2 Sustainable Food Systems 
Het voorstel bevat geen inschatting van de totale maatschappelijke kosten en baten. Het voorstel benoemt wel zes 
verschillende posten van maatschappelijke baten: 1) reductie uitstoot broeikasgassen, 2) via gezonder dieet toe-
name DALYs, 3) afname gebruik grondstoffen, 4) voorkomen en verminderen voedselverspilling, 5) toename agro-
voedselproductie en daardoor impact SDG bestrijding honger en 6) verminderd landgebruik waardoor meer natuur 
en biodiversiteit. De baten genoemd onder 1) en 2) worden in het voorstel verder uitgewerkt en in de Nederlandse 
context geplaatst, de overige vier niet.  

Oordeel SEO 
De uitwerking van de twee baten (uitstoot broeikasgassen en DALYs) geven aanleiding om te veronderstellen dat 
er maatschappelijke baten zijn. Doordat het voorstel geen inschatting van de totale maatschappelijke kosten en 
baten rapporteert, is het niet vast te stellen of de maatschappelijke baten de kosten in Nederland overtreffen. Bij de 
toewijzing van de maatschappelijke baten van een verminderde uitstoot en DALYs nemen de indieners aan dat deze 
specifieke investering een groot aandeel heeft in de te behalen effecten. Over het veranderende dieetpatroon van 
de Nederlandse bevolking neemt het voorstel bijvoorbeeld aan dat 75 procent van de dieetgerelateerde emissie-
reductie toe te rekenen is aan de innovaties waar Switch2SFS op inzet. Dit cijfer is verder niet onderbouwd en lijkt 

 
22  Men zou hier tegenin kunnen brengen dat het uitvoeren van 46 project MKBA’s leidt tot hoge onderzoekskosten. Deze 

onderzoekskosten vallen echter in het niet bij de kosten van het Groeiplan Watertechnologie zelf. 



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS 33 

 

een vrij optimistische inschatting waardoor een overschatting van het effect voor de hand ligt. Daarbij komt dat als 
75 procent toe te rekenen is aan de innovaties waar Switch2SFS op inzet, deze innovaties zelf niet voor honderd 
procent toe te rekenen zijn aan het voorstel. De gepresenteerde maatschappelijke baten zijn daardoor hoogstwaar-
schijnlijk een (grote) overschatting.  

Box 3.1 Kanttekeningen MKBA Friese venen 

De MKBA Friese venen 
Het deelproject Friese Venen betreft waterpeilverhoging in het Friese Veenweidegebied. Dit remt bodemdaling 
af en leidt tot vermeden klimaatschade door bodememissies, woningbouwbaten door de creatie van stikstof-
ruimte en baten van behoud van het cultuurhistorisch landschap. De MKBA van dit project stelt dat de maatschap-
pelijke baten van het project 6,9 tot 7,8 maal zo hoog zijn als de kosten.  
 
Opmerkingen SEO bij de MKBA: 
● De gemaakte veronderstellingen worden uitvoerig onderbouwd en er worden diverse gevoeligheidsanaly-

ses uitgevoerd; 
● In de MKBA wordt (net als in de bbp-berekening van NL2120) verondersteld dat de stikstofruimte (voor wo-

ningbouw, verkeer, landbouw) op lange termijn constant blijft. Dit is een twijfelachtige veronderstelling. ‘De 
politiek’ kan besluiten om de ruimte op termijn te vergroten, gegeven de druk van woningbouw, verkeer en 
landbouw. Bovendien kan de ruimte op termijn worden vergroot door bedrijfslocaties en ontsluitingswe-
gen op grotere afstand van natuurgebieden te realiseren; 

● De MKBA beschouwt verandering van winsten van bouwbedrijven als een positief welvaartseffect. Dat is 
mogelijk een overschatting want het welvaartseffect betreft het producentensurplus. Het producentensur-
plus is de winst verminderd met een reguliere beloning voor kapitaalverschaffers;  

● De MKBA Friese Venen neemt als woningbouwbaten alleen extra winst voor bouwbedrijven mee (p. 14, 
28). De overwinsten die ontstaan als landbouwgrond van bestemming verandert, ontbreken. Dit leidt tot 
onderschatting van deze baten; 

● De conclusie luidt dat deze MKBA op hoofdlijnen goed is uitgevoerd, maar op belangrijke onderdelen kan 
worden verbeterd. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Werklandschappen van de toekomst  
Volgens de indieners zijn de netto baten tenminste € 2,4 miljoen tot 44,1 miljoen Het grootste deel van de baten 
betreft vermeden waterschade door meer capaciteit van groen en wadi’s.23 De kosten en baten zijn berekend met 
behulp van kengetallen uit diverse bronnen. 

Oordeel SEO 
Positief is dat in de MKBA alleen de gesubsidieerde bedrijventerreinen zijn meegeteld. Bij de berekening van het 
bbp-effect (zie hoofdstuk 3) werden ook effecten bij niet-gesubsidieerde bedrijventerreinen meegeteld, zonder 
duidelijke onderbouwing. 
 
In de hoogste schatting van de netto baten (€ 44,1 miljoen) is een deel van de kosten weggelaten. Daardoor is de 
laagste schatting (€ 2,4 miljoen) relevanter. Dit betreft Investeringskosten kennis, innovatie & organisatie. Het weg-
laten van deze kosten wordt verdedigd door te wijzen op niet-gekwantificeerde baten (PM-posten). Weglaten van 

 
23  Wadi staat voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Het gaat om groene greppels die regenwater bergen en zuiveren. 
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investeringskosten is alleen gerechtvaardigd als de niet-gekwantificeerde baten gelijk zijn aan de weggelaten in-
vesteringskosten. Deze impliciete veronderstelling wordt in het voorstel niet onderbouwd. 
 
Het is plausibel dat ook zonder deze investering een deel van de bedrijventerreinen wordt vergroend. Die terreinen 
kunnen niet als effect van het voorstel worden beschouwd. Als we tentatief aannemen dat de helft van de baten ook 
zonder dit voorstel zou worden bereikt, zijn de netto baten negatief. 
 
Daar staat tegenover dat sommige baten niet in geld zijn uitgedrukt (PM-posten). Daardoor is onzeker of de baten 
opwegen tegen de kosten. 
 
De conclusie is dat de baten zijn overschat. Het is onzeker of de baten opwegen tegen de kosten. 

3.5 Overige aspecten landbouw en leefomgeving 

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
Bij de meeste voorstellen binnen dit thema is er een duidelijke rol voor de rijksoverheid, vanwege externe effecten. 
Een uitzondering is het voorstel Werklandschappen van de toekomst. De baten van dit voorstel komen vooral te-
recht bij bedrijven, en externe effecten treden vooral op binnen gemeenten. Bij het voorstel CropXR is het twijfel-
achtig of er een duidelijke rol voor de rijksoverheid ligt voor het gehele voorstel. Deels bevat dit voorstel funda-
menteel onderzoek waarbij dit de externe effecten van kennis-spillovers betreft, maar deels gaat het ook om activi-
teiten die dicht bij de markt staan. Voor deze laatste activiteiten is het minder evident dat de private baten onvol-
doende zijn om de noodzakelijke activiteiten te financieren. De maatschappelijke bredere baten (voedselvoorzie-
ning etc.) zullen ook deels in de prijs van de diensten en producten terugkomen waardoor het op voorhand ondui-
delijk is hoe groot het gat is tussen de private en externe baten.  
 
Een laatste overweging bij de voorstellen die landbouw en voedselgebruik betreffen is dat de indieners – de ene 
nadrukkelijker dan de andere – wijzen op een ongelijk (inter)nationaal speelveld met traditionele voedselproductie. 
Met andere woorden, de traditionele landbouw/voedselproductie beprijst onvoldoende de eigen externe kosten, 
zoals de uitstoot van broeikasgassen, en wordt vaak ook ondersteund met overheidssubsidies. Vanuit welvaartsper-
spectief is het subsidiëren van een substituut (niet-traditionele landbouw) om het effect van markt- en overheidsfalen 
op aanpalende markten te mitigeren niet optimaal, maar maximaal second best. First-best is het direct belasten dan 
wel subsidiëren van negatieve respectievelijk positieve externe effecten. Deze voorstellen laten zien dat ander be-
leid op aanpalende markten mogelijk ook een sleutel is voor het bevorderen van innovatie. 

Beleidstheorie 
De kwaliteit van de uitwerking van de beleidstheorie wisselt sterk tussen de voorstellen in dit thema. Eén voorstel 
(Cellulaire Agricultuur) bevat geen beleidstheorie. In een ander voorstel beschrijft de beleidstheorie alleen zeer 
globale categorieën van effecten (CROP-XR). In sommige voorstellen ontbreken pijlen (d.w.z. oorzakelijke verban-
den) tussen de inputs, outputs en outcomes (Groeiplan Watertechnologie, Werklandschappen van de toekomst). 
Maar in twee andere voorstellen is de beleidstheorie juist goed uitgewerkt (NL2120 het groene verdienvermogen, 
Switch 2 Sustainable Food Systems). 

Overzichtstabel overige aspecten 
Tabel 3.5 vat de economische legitimiteit en andere aspecten van de voorstellen samen. 
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Tabel 3.5 Overzichtstabel overige aspecten landbouw en leefomgeving 

 Cellulaire agri-
cultuur 

CropXR Groeiplan Wa-
tertechnologie 

NL2120, het 
groene ver-
dienvermogen 

Switch 2 Sustai-
nable Food 
Systems 

Werkland-
schappen 
van de toe-
komst 

Marktfalen?  Ja Twijfelachtig  Ja Ja Ja 
 

Twijfelachtig, 
de baten zijn 
vooral pri-
vaat. 

Risico’s • Ontwikkeling 
sector en wet-
geving.  

• Prijsdaling van 
CA producten 
moeten wel 
snel en sterk 
dalen.  

• Redenering al-
leen via aan-
bodkant, hoe 
zit het met 
vraagzijde en 
substituten  

• Verande-
rende wet-
geving  

• Realisatie 
doelstellin-
gen Farm to 
Fork  

• Voordeel ex-
tra-weerbare 
gewassen af-
hankelijk van 
impact kli-
maatveran-
deringen  

• Geen go-no 
go moment 
tussen Pi-
lot/demonstra-
tie en volle-
dige imple-
mentatie kan 
leiden tot ver-
spilling  

• Minder private 
bijdragen dan 
verwacht 

• Toekomstig 
stikstofbeleid 

• Procesrisico 
door complexi-
teit van het 
programma 

•  Gebrek aan 
vertrouwen bij 
deelnemers 

• Onzekerheid 
over nieuwe 
verdienmodel-
len 

• Effecten moei-
lijk meetbaar 

• Snelheid en 
omvang effec-
ten klimaatver-
andering.  

• Innovaties en 
concurrentie 
buitenland.  

• Grootte en 
snelheid van 
omschakeling 
van retailers en 
consumenten.  

• Beschikbaar-
heid van men-
selijk kapitaal  

• Verwachte 
cofinancie-
ring komt 
niet of min-
der tot 
stand  

• Onvol-
doende ex-
tra werkne-
mers te vin-
den voor de 
groensector 

• Minder kan-
didaat be-
drijventer-
reinen dan 
verwacht 

• Businessca-
ses vallen 
tegen 

Gevoelig-
heidsanaly-
ses  

Ja, conservatief 
en ambitieus  

Ja, band-
breedte (laag 
en hoog 

Nee Nee Ja, lage, mid-
den, en hoge 
marktontwikke-
ling in toege-
voegde waarde  

Ja (Laag, Mid-
den, Hoog) 

Meten ef-
fecten 

Bottom-up en 
top-down 

Top-down – 
via extrapole-
ren trend-
breuk FES  

Top-down  Top-down  Top-down en 
bottom-up 
(maar deze wor-
den bij elkaar 
opgeteld) 

Top-down  

Mate 
waarin bbp-
effect be-
twistbaar is 
door substi-
tutie & con-
currentie 

• Succes andere 
landen  

• Voldoende 
draagvlak voor 
CA productie 
en producten 
door concur-
rentie conven-
tionele pro-
ducten? 

Ook andere 
landen zijn ac-
tief en kunnen 
succesvol zijn  

Deels betwist-
baar door inter-
nationale con-
currentie 

Niet betwistbaar • Draagvlak con-
sument nieuwe 
agrofood-pro-
ducten  

• ROI lager van 
nieuwe agro-
food-pro-
ducten indien 
aandeel CO2-
emissies door-
belasting tra-
ger plaatsvindt 
dan verwacht.   

• Concurrentie 
buitenland 

Niet betwist-
baar 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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4 Gezondheid en zorg 
Onder dit thema vallen vier voorstellen. De voorstellen richten zich op technologie 
en/of innovatie binnen de life sciences & health sector, zoals biotechnologie en me-
dicijnontwikkeling. Drie voorstellen hebben een brede focus en één voorstel richt 
zich specifiek op oncologie. De bbp-effecten zijn in alle voorstellen overschat. 

Overzichtstabel 
Tabel 4.1 vat de beoordeling van SEO over de kwaliteit van de onderbouwing van de economische effecten (bbp 
en/of maatschappelijke kosten baten) samen voor de vier voorstellen in dit thema. Voor elk van deze vier voorstellen 
geldt dat het bbp-effect overschat tot sterk overschat is. De secties 4.3 en 4.4 geven een verdere toelichting op 
respectievelijk het bbp-effect en de bevindingen over de analyse van de maatschappelijke kosten en baten.  

Tabel 4.1 Totaalbeeld voorstellen gezondheid en zorg 

 Biotech Booster MedtechNL Oncode-pact PharmaNL 

Kwaliteit onderbouwing 
economische effecten 
(bbp en/of MKBA) 

Sterk overschat, 
additionaliteit 
overschat 

Overschat, aanna-
mes additionaliteit 
twijfelachtig 

Overschat, ad-
ditionaliteit 
overschat 

Sterk overschat, duidelijke on-
derbouwing (kwantitatieve) aan-
names ontbreekt 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

4.2 Omschrijving voorstellen gezondheid en zorg 

Overzichtstabel investeringen 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de voorgestelde investering voor elk van de vier voorstellen die hieronder verder 
worden toegelicht. De tabel toont onder andere de verdeling van de totale investering tussen het Groeifonds, an-
dere publieke partijen, private partijen en in-kind bijdragen. 

Biotech Booster 
Het voorstel Biotech Booster beoogt om de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van biotech-
nologie in Nederland te verhogen. Volgens de indieners versterkt dit het Nederlandse biotech ecosysteem waar-
door sneller nieuwe waardevolle innovaties ontstaan die zowel economische en maatschappelijke impact hebben. 
Het programma kent twee grote onderdelen (trusted communities en biotech innovation program) en een kleiner 
onderdeel (scale-out). Trusted communities staat aan begin van de valorisatieketen waarbij het faciliteren van sa-
menwerking tussen onderzoekers centraal staat om kansrijke proposities te ontwikkelen. In het biotech innovation 
program worden uit deze pool van kansrijke proposities de meest kansrijke ideeën geselecteerd. De geselecteerde 
proposities krijgen de tijd en middelen – inclusief begeleiding door een panel van een twintigtal ervaren (en suc-
cesvolle) ondernemers – om verder te ontwikkelen tot een proof of concept welke te vermarkten is. In scale-out 
krijgen de succesvol ontwikkelde proof-of-concepts begeleiding bij het vermarkten. Op deze bedrijfsmatige wijze 
beoogt Biotech Booster het probleem aan te pakken dat wetenschappelijke innovaties niet resulteren in economi-
sche en/of maatschappelijke toepassingen.  
 
De totale investering is € 395 miljoen. Daarvan wordt € 246 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 
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Tabel 4.2 Overzichtstabel investeringen gezondheid en zorg 

 Biotech Booster MedtechNL Oncode-pact PharmaNL 

Totale investe-
ring 

€ 395 mln. waarvan 
(p.78):  
• € 246 mln. Groeifonds 
• € 13 mln. privaat  
• € 111 mln. publiek 
• waarvan € 121 mln. in-

kind (p.82)24  
• € 26 mln. exit deal 

203125  
 

€ 1.500 mln. (p. 12) waar-
van: 
• € 598 mln. Groeifonds 
• € 427 mln. privaat (417 

in-kind) 
• € 299 mln. publiek (286 

in-kind) 
• € 193 mln. gebruikers 

(verdienmodel) 

€ 662 mln. waarvan: 
• € 325 mln. Groeifonds  
• € 132 mln. privaat 
• € 140 mln. publiek 

projecten/gebruikers 
€ 65 mln. 

• Waarvan € 218 mln. in-
kind26  

€ 760 mln. waarvan:  
• Groeifonds € 399 

mln. 
• € 180 mln. privaat27  
• € 180 mln. publiek  
• waarvan € 166 mln. 

in-kind 

Investerings-
periode 

10 jaar, 2022-2031 9 jaar, 2022 t/m 2030 9 jaar, 2022-2030 9 jaar, 2022-2030 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

MedtechNL 
Dit voorstel beoogt nieuwe zorgconcepten en medische technologie (medtech) te ontwikkelen voor de Neder-
landse markt en erbuiten om de kwaliteit, bemensbaarheid en betaalbaarheid van gezondheid en zorg te verbete-
ren. Daartoe richt het nationale consortium MedTechNL zich op drie pijlers:  
● Preventie en vroege diagnose. Mensen helpen om langer gezond te blijven, door vroege diagnose; 
● Behandelen met minimale schadelast. Mensen korter in het ziekenhuis houden door minder of niet-invasieve 

(dag)behandelingen die weinig tot geen schade veroorzaken en mensen in staat te stellen om snel thuis te 
herstellen;   

● Monitoren en behandelen in de eigen leefomgeving. Mensen helpen om thuis en onder eigen regie zorg te 
ontvangen, effectief te herstellen en zo zelfstandig mogelijk met een chronische aandoening door het leven te 
gaan. 

 
Het voorstel beoogt volgens de indieners een ecosysteem op te bouwen bestaande uit acht zelfstandige elementen 
(transitiecentra) en drie overkoepelende lijnen (centrale lijnen). Binnen de acht transitiecentra – onder andere beeld-
gestuurde nucleaire therapieën en remote patiënt management – lopen de verschillende te ontplooien en te on-
dersteunen activiteiten uiteen van het organiseren van ronde tafels met alle partijen om tot een vraaggestuurde 
invulling van innovaties te komen tot het opzetten van innovatielabs voor het ontwikkelen van innovaties voor een 
minimaal invasieve interventiekamer. De drie centrale lijnen zijn ondersteunend en gericht op 1) systeemtransitie, 
2) ontwikkelen data architectuur en 3) het opschalen van innovaties.  
 
De totale investering is € 1.500 miljoen. Daarvan wordt € 598 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

Oncode-pact 
Het voorstel Oncode-PACT is gericht op het goedkoper ontwikkelen, versnellen en verbeteren van het preklinische 
ontwikkelproces voor kandidaat-kankermedicijnen.  

 
24  Dit zijn de in-kind bijdragen tot en met 2031. 
25  Tabel 8 (p. 82) is onduidelijk vanaf 2031. Het lijkt erop alsof de exit deals impliciet in de tabel zijn opgenomen. Er is geen 

verdere onderbouwing van de waarde van de exit deals (p. 82). 
26  Inschatting verkregen door indieners n.a.v. vragen Groeifondscommissie. 
27  Inschatting verkregen door indieners n.a.v. vragen Groeifondscommissie. 
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De indieners beogen een preklinische ontwikkelmachine te bouwen aan de hand van vier pijlers. De eerste pijler 
integreert en ontsluit bestaande kennis in het Nederlandse ecosysteem. De tweede pijler zorgt dat deze geïnte-
greerde kennis op te schalen is en toegankelijk wordt gemaakt voor alle partijen binnen het ecosysteem. Dit vertaalt 
zich naar het creëren van additionele capaciteit van (reeds) bestaande kennis door meer onderzoeksfaciliteiten, 
meer onderzoekers en meer samenwerking tussen publieke en private instanties te faciliteren en te organiseren. In 
de derde pijler wordt er gewerkt aan nieuwe kennis. Doelstelling van deze nieuwe kennis is om het preklinische 
ontwikkelproces te versnellen en het aantal onzekerheden in dit proces te verkleinen. De laatste pijler is gericht op 
het demonstreren dat het geïnnoveerde preklinische ontwikkelproces werkt en inderdaad kan leiden tot veelbelo-
vende toepassingen.  
 
De totale investering is € 662 miljoen. Daarvan wordt € 325 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

PharmaNL 
Het voorstel PharmaNL beoogt farmaceutische R&D- en innovatieprojecten op zodanige wijze financiële en inten-
sieve operationele ondersteuning te bieden dat het duurzaam ontwikkelen van medicijnen voor zeldzame en com-
plexe ziektes mogelijk wordt en dat Nederland voor generieke geneesmiddelen minder afhankelijk wordt van bui-
tenlandse producten (met name Azië). Het voorstel focust op het versterken van het ecosysteem – inclusief innovatie 
– van de Nederlandse farmaceutische sector door een deelbare R&D-infrastructuur te faciliteren en daarnaast in te 
zetten op incubatorfaciliteiten en ready-to-go (R&D)- vestigingsplaatsen. Het programma bestaat uit de volgende 
vijf programmalijnen: 
● Dutch Innovative Medicines Accelerator (DIMA), een subsidieprogramma voor medicijnen en medicijnpro-

ductietechnologie ontwikkeltrajecten;  
● Shared development infrastructuur, een uitbreiding en versterking van de shared research infrastructuur voor 

medicijnontwikkeling en medicijnproductietechnologie innovaties waarbij gedeelde toegang belangrijk is;  
● Incubator versterking, een versterking van de capaciteit en kwaliteit van ondersteuning van incubator-voorzie-

ningen; 
● Ready-to-go vestigingsplaatsen, waardoor succesvolle innovatieve bedrijven daadwerkelijk zich kunnen vesti-

gen en de vestiging geen barrière meer vormt;  
● Human capital groei, het investeren in het menselijk kapitaal en daarmee het arbeidspotentieel verhogen via 

allerlei typen onderwijs (waaronder life-long learning).   
 
De totale investering is € 760 miljoen. Daarvan wordt € 399 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 

4.3 Bbp-effecten gezondheid en zorg 

Overzichtstabel bbp-effecten 
Tabel 4.3 geeft een overzicht (over de onderbouwing) van de bbp-effecten van alle vier de voorstellen in dit thema. 
Voor elk van de vier voorstellen geldt dat de bbp-effecten te hoog zijn ingeschat. Biotech Booster en PharmaNL 
presenteren een onrealistisch hoge bbp-impact, terwijl Oncode-pact een minder waarschijnlijke bbp-impact rap-
porteert. MedtechNL rapporteert een bbp-effect dat in een orde van grootte ligt die te verwachten is gegeven de 
omvang van de investering, maar overschat het effect door de additionaliteit van de arbeidsproductiviteit te hoog 
in te schatten.  
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Tabel 4.3 Overzichtstabel bbp-effecten voorstellen gezondheid en zorg 

 Biotech Booster MedtechNL Oncode-pact PharmaNL 

Bbp-effect vol-
gens het voor-
stel28  

• Jaarlijks (2050): 
€ 485 mln. tot 
€ 825 mln. 

• Cumulatief: € 6.280 
mln. tot € 10.176 
mln. (p.96) 
 

• Jaarlijks (2042): 
€ 1.400 mln. (p. 186). 
Indieners geen scena-
rio’s of bandbreedte 

• Cumulatief (tot en met 
2042): € 4.600 mln. 
(SEO E) 
 

• Jaarlijks (2050)29:  
€ 1.000 mln. tot € 1.400 mln. 
(p. 133)30 

• Cumulatief: € 7.200 mln. tot 
€ 10.700 mln.31 (SEO E) 

 

• Jaarlijks (205032): 
€ 1.000 mln. tot 
€ 1.500 mln. (p. 18 
& 133)  

• Cumulatief: 
€ 16.000 mln. tot 
€ 22.000 mln. (SEO 
E) 

 

Mechanismen 
bbp-effect ge-
schetst door in-
dieners 

• Kansrijke biotech 
ideeën worden be-
ter begeleid en on-
dersteund wat tot 
meer succesvolle 
ondernemingen 
leidt 

• Zorgconcepten en in-
novatieve medische 
technologie voor be-
tere kwaliteit en be-
taalbaarheid zorg en 
daardoor betere inzet 
productiefactor arbeid  

• Knelpunten oplossen in eco-
systeem door preklinische 
ontwikkelproces sneller, se-
lectiever en efficiënter te 
maken vergroot dat de kans 
op succesvol kankermedi-
cijn en verlaagt het de kos-
ten 

• Vergroot succes far-
maceutische R&D- 
en innovatiepro-
jecten wat tot meer 
werkgelegenheid 
en toegevoegde 
waarde leidt 

Impliciete multi-
plier33  

• Onrealistisch  
• 16- 26 

 

• 3  
 

• Minder waarschijnlijk 
• 11-16 

• Onrealistisch 
• 20-28 

Oordeel SEO 
over bbp-effect 

• Sterk overschat met 
minimaal factor 2  

• Overschatting circa 
factor 1,6 

• Overschatting met circa fac-
tor 2 

• Overschatting van 
minimaal een factor 
3 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Biotech Booster 
De indieners van Biotech Booster verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 485 miljoen en € 835 
miljoen in 2050. Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 6.280 miljoen en € 10.176 
miljoen tot en met 2050. De ondergrens van deze effecten wordt door de indieners als een ‘laag’ scenario be-
schouwd waarin de scale-out projecten een langzaam groeipad volgen waardoor de additionele werkgelegenheid 
lager is. De bovengrens is het verwachte scenario waarin alle scale-out projecten snel doorgroeien. Het bbp-effect 
is volgens de indieners de som van incidentele effecten van de investeringen in Biotech Booster – werkgelegenheid 
en investeringen in lopende Biotech Booster projecten – en structurele werkgelegenheidseffecten van de 

 
28  Jaarlijks effect in 2050 en cumulatief effect tot en met 2050 gedisconteerd met 2,9 procent. Eventuele interpolatie of 

extrapolatie SEO aangegeven met (SEO I) & (SEO E). 
29  In het voorstel zijn de jaarlijkse bbp-effecten van 2032, 2042 en 2052 weergegeven. Wij rapporteren hier het jaarlijkse 

effect vanaf 2042. Het jaarlijkse effect vanaf 2052 is € 100 miljoen hoger (p. 133). In tabel 5.2.5. staan de jaarlijkse effecten 
zonder correctie nulscenario. Het bbp-effect in het nulscenario bedraagt volgens de indieners € 126 miljoen (p. 125). Dit 
bedrag is in mindering gebracht op het jaarlijkse effect. 

30  Op p. 125 van het voorstel wordt vermeld dat het gecorrigeerde netto bbp-effect jaarlijks in 2052 € 900 miljoen bedraagt 
als er gecorrigeerd wordt voor verdringing werkgelegenheid. In de rest van het voorstel wordt gerekend met € 1.400 
miljoen. 

31  Het cumulatief effect is bepaald via extrapolatie tot 2052 op basis van de jaarlijkse effecten tot en met 2052. Vervolgens 
zijn de jaarlijkse effecten van 2051 en 2052 in mindering gebracht. 

32  Op p.18 in het voorstel staat dat de bijdrage aan het bbp € 4.800 miljoen is voor de periode 2022 tot 2030 en daarna € 
1.250 miljoen per jaar gemiddeld. Echter op p. 133 staat dat een monetarisering van het structurele bbp-effect voor de 
jaren 2040 en 2050 niet mogelijk is. Voor het cumulatief effect hanteren wij de gegevens op p. 18 waarbij wij als onder-
grens € 1.000 miljoen en als bovengrens €1.500 miljoen bbp-effect per jaar hanteren voor de periode 2030 tot 2050.  

33 SEO beschouwt waarden boven de 10 als minder waarschijnlijk hoog en waarden boven de 20 als onrealistisch hoog. 
Cumulatieve gedisconteerde bbp-effecten gedeeld door totale investering. 
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succesvolle scale-outs. Aan de hand van de sommatie van deze werkgelegenheidseffecten wordt vervolgens via de 
input-outputmethodiek een totaal bbp-effect gekwantificeerd. Hierbij is het directe werkgelegenheidseffect ver-
taald in een omzeteffect, toegevoegde waarde en in een totaal effect door ook rekening te houden met indirecte 
en afgeleide effecten (multipliers).  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is sterk overschat. SEO beoordeelt de impliciete multiplier – de verhouding tussen het cumulatief 
bbp-effect en de initiële investering – met tussen de 16 en 26 als onrealistisch hoog. De overschatting is met name 
een resultaat van de aanname dat de gecreëerde banen extra werkgelegenheid betreffen. Deze aanname is niet 
correct, de werknemers die door dit voorstel komen te werken in de Biotechsector komen ergens anders uit de 
arbeidsmarkt vandaan waar ze ook al een toegevoegde waarde hadden. Het argument van de indieners dat additi-
onele werkgelegenheid reëel is omdat het om een kleine en jonge sector gaat met veel ruimte voor groei is daarom 
onjuist. Om het bbp-effect te kunnen vaststellen is de verandering van productiviteit van arbeid en kapitaal de lei-
dende factor, en niet het aantal FTE dat wordt ingezet in deze specifieke sector.  
 
Op basis van de in het voorstel gepresenteerde cijfers en doorrekeningen is het voor SEO enkel mogelijk om op 
een grove wijze het bbp-effect nader bij te stellen. Essentiële informatie over de verandering in arbeidsproductiviteit 
mist. De indieners hinten wel op een stijging van arbeidsproductiviteit als gevolg van de (succesvolle) innovaties 
vanuit Biotech Booster, maar becijferen dit verder niet. Ter illustratie maken we de alternatieve aanname dat de 
werknemer in Biotech Booster een gemiddelde werknemer in Nederland is. Dit is een conservatieve aanname aan-
gezien het vooral over hoogopgeleide werknemers zal gaan met een initieel hogere dan gemiddelde arbeidspro-
ductiviteit. Nederland kende in 2020 zo’n 7,7 miljoen ingezette arbeidsjaren34 en een totale bruto toegevoegde 
waarde van € 800 miljard, oftewel gemiddeld zo’n €100 duizend per FTE. De indieners gaan uit van een samenge-
stelde toegevoegde waarde per FTE van zo’n € 210 duizend per FTE in de Biotechsector.35 Dit betekent dat voor 
elke FTE het voorstel de impact met minimaal een factor 2 wordt overschat door aan te nemen dat een FTE additi-
oneel is en niet ergens anders uit de arbeidsmarkt komt. Naast deze overschatting van additionaliteit is er waar-
schijnlijk ook nog sprake van een overschatting door uit te gaan van een nulscenario waarin geen van de innovaties 
succesvol de markt bereikt. Dit is onwaarschijnlijk, maar verder niet op een kwantitatieve manier te duiden op basis 
van de beschikbare informatie.  
 
De conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect sterk is overschat. Op basis van bovenstaande be-
rekeningen aangaande de argumentatie rondom de arbeidsmarkt gaat het minimaal om een factor 2. 

MedtechNL 
De indieners van MedtechNL verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal € 1.400 miljoen in 2042. Dit resulteert 
in een cumulatief gedisconteerd effect van € 4.600 miljoen tot en met 2042. Het cumulatief effect is door SEO be-
paald middels extrapolatie van de informatie uit het voorstel. Het bbp-effect is volgens de indieners vooral een 
resultaat van een toename in (arbeids)productiviteit in de medtech sector als aanwijsbaar gevolg van dit voorstel. 
Het bbp-effect wordt verder ondersteund door (een aanname over) een stijging van het wereldwijde marktaandeel 
van Nederlandse bedrijven in deze sector. Om het bbp-effect te kwantificeren telt het voorstel de volgende drie 
elementen op: 
● 15 procent van de additionele werkgelegenheid bestaat uit het aantrekken van internationaal talent; 

 
34  Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegen-

heid-in-banen-werkzame-personen-arbeidsjaren-en-gewerkte-uren  
35  Zie Tabel 15 in het voorstel (pagina 95).  

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheid-in-banen-werkzame-personen-arbeidsjaren-en-gewerkte-uren
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheid-in-banen-werkzame-personen-arbeidsjaren-en-gewerkte-uren
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● doordat de werknemers naar de medtech sector switchen neemt hun arbeidsproductiviteit toe, dit verschil in 
arbeidsproductiviteit genereert een bbp-effect; 

● door de ontstane nieuwe toepassingen neemt de arbeidsproductiviteit in de zorgsector toe, ook hier wordt 
het verschil van arbeidsproductiviteit meegenomen als bbp-effect.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is overschat. De kwantitatieve onderbouwing van het bbp-effect in het voorstel is summier. Bij veel 
tussenstappen is het niet duidelijk hoe tot een getalsmatige invulling is gekomen. De keuze om naar het verschil in 
arbeidsproductiviteit te kijken is reëel. Echter, het verschil in arbeidsproductiviteit zelf wordt in het voorstel verder 
onvoldoende onderbouwd en/of toegelicht. Dit maakt het in de beoordelingsfase moeilijk om tot een realistisch 
bijgesteld bbp-effect te komen.  
 
De belangrijkste redenen voor de inschatting dat het voorstel het bbp-effect overschat zijn: 1) het nulscenario is 
pessimistisch ingeschat, met name de aanname dat elke geïnvesteerde euro met het voorstel een factor 2 effectie-
ver is dan zonder het voorstel, 2) indirecte effecten volledig worden toegeschreven aan het voorstel, en 3) de pro-
ductiviteitsclaim binnen de gezondheidszorg als geheel niet voldoende is uitgewerkt, zowel in toewijsbaarheid aan 
het voorstel als de kwantificering.  
 
Voor alle drie genoemde redenen is de keuze voor realistischere aannames arbitrair. Om een gevoel te krijgen van 
de gevoeligheid van het bbp-effect, nemen we ter illustratie aan dat een euro investering gelijk effect sorteert met 
of zonder het voorstel, indirecte effecten niet zijn toe te wijzen aan het voorstel en dat de claim van de gezondheids-
zorgeffecten voor de helft toewijsbaar is aan het voorstel. Onder deze aannames kent de inschatting van de indie-
ners een overschattingsfactor van circa 1,6.36  
 
De orde van grootte van de impliciete multiplier is 3, dit ligt binnen de bandbreedte van wat aannemelijk is. De 
conclusie is dat het door de indieners verwachte bbp-effect is overschat. Op basis van bovenstaande illustratieve 
berekening met andere, mogelijk meer realistische aannames, gaat het om een overschattingsfactor in de order 
van grootte van 1,6.  

Oncode-pact 
De indieners van Oncode-pact verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 1.000 miljoen en € 1.400 
miljoen in 2050.37 Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 7.200 miljoen en € 10.700 
miljoen tot en met 2050. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van de informatie uit het 
voorstel.38 Het bbp-effect komt volgens de indieners tot stand door een toename van medicijnontwikkeling in Ne-
derland, het in Nederland produceren en het exporteren van deze ontwikkelde kankermedicijnen. De bbp-effecten 

 
36  De berekening is als volgt. Het internationaal talent genereert € 364 miljoen inclusief indirecte effecten, enkel kijkend naar 

de directe effecten is dit (364*(2,4/4,1))= € 213 miljoen. De hogere arbeidsproductiviteit binnen medtech is gelijk aan € 
528 miljoen. Voor de effecten op medewerkers in de gezondheidssector nemen we de helft van de geclaimde € 491 
miljoen. In totaal tellen de effecten dus op tot € 213 + € 528 + €.246 = € 987 miljoen. Van deze € 987 is niet de geclaimde 
zes procent, maar twaalf procent ook te behalen in een nulscenario. De overschattingsfactor is dus gelijk aan (€ 1.400 / 
(1-0,12)*€ 987)) = :1,6. 

37  In het voorstel zijn de jaarlijkse bbp-effecten van 2032, 2042 en 2052 weergegeven. Wij rapporteren hier het jaarlijkse 
effect vanaf 2042. Het jaarlijks effect vanaf 2052 is € 100 miljoen hoger (p. 133). In tabel 5.2.5. staan de jaarlijkse effecten 
zonder correctie nulscenario. Het bbp-effect in het nulscenario bedraagt volgens de indieners € 126 miljoen (p. 125). Dit 
bedrag is in mindering gebracht op het jaarlijkse effect. 

38  Het cumulatief effect is bepaald via extrapolatie tot 2052 op basis van de jaarlijkse effecten tot en met 2052. Vervolgens 
zijn de jaarlijkse effecten van 2051 en 2052 in mindering gebracht.  
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zijn bottom-up ingeschat waarbij het bbp-effect vooral is opgebouwd uit de toegevoegde waarde van de productie 
van nieuwe kankermedicijnen.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is overschat. Deze overschatting komt met name doordat de indieners geen rekening houden met 
de verdringing van de bestaande activiteiten. Dit uit zich onder andere in het volledig toerekenen van indirecte 
effecten (ripple effecten) op het bbp aan het voorstel. De onderbouwing van het bbp-effect is niet eenduidig. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is dat het voorstel verschillende getallen voor het bbp-effect door elkaar gebruikt. Het 
is daardoor lastig te achterhalen met welk bbp-effect in welke stap van de onderbouwing wordt gerekend. SEO 
beoordeelt de impliciete multiplier – de verhouding tussen het cumulatief bbp-effect en de initiële investering – van 
tussen de 11 en 16 als minder waarschijnlijk hoog. 
 
De indieners zijn zich bewust van het verdringingseffect, benoemen dit en geven ook een berekening van het bbp-
effect wat wel rekening houdt met verdringing. Deze inschatting resulteert in plaats van in een toegevoegde waarde 
in 2052 van €1.600 miljoen39 in een toegevoegde waarde van circa € 900 miljoen, oftewel een overschattingsfactor 
van circa 1,8. Opvallend genoeg is € 900 miljoen ook de inschatting van het effect onder de aanname dat enkel de 
directe effecten van dit voorstel – zoals gepresenteerd in Figuur 5.1.1 in het voorstel – worden meegeteld. Het ge-
rapporteerde effect van € 1.600 miljoen dient nog gecorrigeerd te worden voor het nulscenario waarin een toege-
voegde waarde van circa € 125 miljoen gerealiseerd kan worden. Het verschil in toegevoegde waarde is dan rond 
de € 900 miljoen minus € 125 miljoen = € 775 miljoen. De mate van overschatting ligt dan circa rond de 2.  

PharmaNL 
De indieners van PharmaNL verwachten een jaarlijks bbp-effect van in totaal tussen de € 1.000 miljoen en € 1.500 
miljoen in 2050.40 Dit resulteert in een cumulatief gedisconteerd effect van tussen de € 16.000 miljoen en € 22.000 
miljoen tot en met 2050. Het cumulatief effect is door SEO bepaald middels extrapolatie van de informatie uit het 
voorstel. Het bbp-effect is zowel via een bottom-up als een top-down benadering ingeschat. Het bbp-effect is een 
resultaat van de extra economische activiteiten (omzet) in de farmasector als gevolg van dit voorstel (onder ander 
versterking van het ecosysteem). De bottom-up approach is gebaseerd op losse inschattingen van verschillende 
KPI’s. De top-down benadering kijkt naar de mogelijke ontwikkelpaden van deze sector in de Benelux en maakt een 
inschatting van hoeveel van deze ontwikkeling is toe te schrijven aan dit specifieke voorstel.  

Oordeel SEO 
Het bbp-effect is sterk overschat. Door de beperkte onderbouwing van met name de bottom-up aanpak is het niet 
eenduidig vast te stellen wat de belangrijkste oorzaak is van deze sterke overschatting. Het is aannemelijk dat de 
aannames over de (toename in) productiviteit hierin een belangrijke rol spelen, naast onder andere aannames over 
het aantal succesvolle innovaties en de mate waarin Nederlandse bedrijven deze innovaties kunnen vermarkten via 
export.  
 
De top-down aanpak laat een andere reden zien welke kan leiden tot een overschatting. Het aandeel van de inves-
teringen vanuit dit voorstel in de totaal noodzakelijke investeringen om te komen tot de groeiscenario’s uit 

 
39  In de overzichtstabel hanteren wij het effect van 2042 dat constant is volgens de indieners tot 2052. Het jaarlijkse bbp-

effect is € 100 miljoen lager van 2042 tot 2052 dan na 2052 
40  Op p.18 in het voorstel staat dat de bijdrage aan het bbp € 4.800 miljoen is voor de periode 2022 tot 2030 en daarna 

€ 1.250 miljoen per jaar gemiddeld. Echter op p. 133 staat dat een monetarisering van het structurele bbp-effect voor de 
jaren 2040 en 2050 niet mogelijk is. Voor het cumulatief effect hanteren wij de gegevens op p. 18 waarbij wij als onder-
grens € 1.000 miljoen en als bovengrens €1.500 miljoen bbp-effect per jaar hanteren voor de periode 2030 tot 2050. 
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McKinsey&Co (2019) is naar alle waarschijnlijkheid relatief laag. En, in ieder geval beduidend lager dan vijftig pro-
cent, terwijl vijftig procent van het in McKinsey&Co (2019) gerapporteerde effect door de indieners aan het eigen 
voorstel wordt toegeschreven (€ 1.000 miljoen tot € 1.500 miljoen van de € 3.000 miljoen). Dat hier waarschijnlijk 
sprake is van een overschatting is als volgt te beredeneren. Uit McKinsey&Co (2019) volgt dat er in Nederland al 
gemiddeld € 415 miljoen per jaar geïnvesteerd wordt in deze sector. Een eenmalige Groeifondsimpuls van circa 
€ 760 miljoen is dan duidelijk minder dan de helft van de totale investeringsbehoefte. Uitgaande van tien jaar inves-
teren van jaarlijks €415 miljoen kan de eenmalige investering van € 760 miljoen een aandeel hebben van circa 15 
procent. De overschattingsfactor ligt daardoor dus op circa 50/15 ≈ 3.  
 
Voor een meer gedetailleerde en preciezere inschatting van de overschatting ontbreken de onderbouwing en ge-
gevens in het voorstel. SEO beoordeelt de impliciete multiplier – de verhouding tussen het cumulatief bbp-effect 
en de initiële investering - met tussen de 20 en 28 als onrealistisch hoog. De conclusie is dat het door de indieners 
verwachte bbp-effect sterk is overschat, met minimaal een factor 3.  

4.4 Maatschappelijke kosten en baten gezondheid en zorg 

Overzichtstabel MKBA 
Tabel 4.4 geeft het overzicht van de beoordeling van de vier voorstellen op de onderbouwing van de analyse van 
maatschappelijke kosten en baten. Geen van de voorstellen binnen dit thema heeft de maatschappelijke kosten en 
baten systematisch uitgewerkt. De voorstellen behandelen verschillende thema’s die raken aan maatschappelijke 
effecten op een beschrijvende, kwalitatieve wijze. Deze beschrijving blijft echter generiek waarbij een directe link 
tussen de (mogelijke) maatschappelijke baten en de specifieke activiteiten binnen een voorstel vaak niet gelegd 
wordt. SEO heeft vanwege het ontbreken van de maatschappelijke kosten-batenanalyses in deze voorstellen geen 
gedetailleerde beoordeling uitgevoerd. Voor de volledigheid bespreken we kort per voorstel welke elementen wél 
worden genoemd door de indieners. 

Tabel 4.4 Overzichtstabel kosten en baten voorstellen gezondheid en zorg 

 Biotech Booster MedtechNL Oncode-pact PharmaNL 

Baten-kosten-
verhouding 
en/of netto ba-
ten volgens het 
voorstel 

Geen MKBA uitge-
voerd (niet verplicht), 
enkel verwijzing naar 
maatschappelijke ef-
fecten van biotech  

Geen MKBA uitgevoerd (niet 
verplicht). Wel deelonderwer-
pen van MKBA benoemd en 
deels becijferd met focus op 
maatschappelijke (positieve) 
effecten  

Geen MKBA uitge-
voerd (niet verplicht), 
wel deelonderwerpen 
van MKBA benoemd 
en deels becijferd 

Geen MKBA uitge-
voerd (niet verplicht), 
wel deelonderwerpen 
van MKBA benoemd 

Oordeel SEO 
over MKBA 

N.v.t. 
 

N.v.t. 
 

N.v.t. 
 

N.v.t. 
 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Biotech Booster 
De indieners stellen dat het saldo van maatschappelijke kosten en baten resulteert in een positief maatschappelijk 
effect. Als belangrijkste onderdelen benoemen de indieners de effecten op duurzaamheid en gezondheid. De ter-
reinen worden enkel in algemene zin gekoppeld aan de ontwikkeling van de biotechindustrie en niet specifiek aan 
het voorstel. Het voorstel bevat geen monetarisering van de baten en kosten. De indieners geven aan dat een ver-
dere uitwerking niet mogelijk is omdat deze uitwerking afhangt van welke ideeën in het voorstel worden aangedra-
gen en meedoen met het incubatorprogramma.  
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Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen. De generieke opmerking in het voor-
stel dat biotech een oplossing biedt voor maatschappelijke problemen is onvoldoende om daaruit een positief 
saldo van dit voorstel uit te concluderen.  

MedtechNL 
De indieners geven aan dat conform de richtlijnen van inschrijven er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse is 
opgesteld. De maatschappelijke effecten zijn via een beleidstheorie kwalitatief beschreven, en daar waar mogelijk 
gekwantificeerd. De effecten zijn niet gemonetariseerd. De drie belangrijkste mechanismen van de maatschappe-
lijke effecten zijn: 1) het eerder stellen van diagnoses buiten het ziekenhuis, 2) verschuiven van complexe behande-
lingen naar dagbehandeling, en 3) zelfredzaamheid mensen/patiënten vergroten waardoor minder behandelingen 
nodig zijn.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen.  

Oncode-pact 
De indieners beschrijven de drie belangrijkste maatschappelijke effecten van het voorstel als volgt: 1) het ontwik-
kelen van nieuwe kankermedicijnen draagt bij aan extra levensjaren, 2) door in het proces eerder een selectie te 
maken tussen potentieel succesvolle en potentieel minder succesvolle medicijnen draagt dit voorstel bij aan een 
verlaging van de (toekomstige) ontwikkelkosten en ondersteunt daarmee ook het eerste effect en 3) het voorstel 
geeft invulling aan de transitie naar proefdiervrije innovatie. De genoemde maatschappelijke effecten zijn kwalitatief 
beschreven, maar niet expliciet gekoppeld aan (de acties uit) het voorstel. De effecten zijn niet gemonetariseerd.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen.  

PharmaNL 
De indieners noemen bij de maatschappelijke effecten vier hoofdthema’s: 1) bijdrage aan vitale bevolking, 2) leve-
ringszekerheid generieke medicijnen, 3) verduurzaming productie en 4) versterking van huidige ecosysteem in de 
LSH-sector. De indieners werken deze vier thema’s verder kwalitatief uit. De effecten zijn niet expliciet gekoppeld 
aan het voorstel, maar via de verschillende KPI’s geven de indieners wel een raamwerk waarbinnen deze koppeling 
(op termijn) mogelijk kan zijn. De effecten zijn niet gemonetariseerd.  

Oordeel SEO 
Een beoordeling van het saldo van maatschappelijke kosten en baten is niet van toepassing voor dit voorstel omdat 
er geen maatschappelijke kosten-batenanalyse in het voorstel is opgenomen. 
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4.5 Overige aspecten gezondheid en zorg 

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
Bij de voorstellen in dit thema is overheidsingrijpen naar het oordeel van SEO legitiem voor het gehele voorstel of 
voor delen van het voorstel. De voorstellen zijn gericht op innovatie en valorisatie in de Life Sciences & Health-
sector. Deze sector kenmerkt zich deels door het maatschappelijk belang – externe baten van gezondheid – waarbij 
geldt dat private (markt)partijen mogelijk een onvoldoende prikkel ervaren om vanuit het perspectief van welvaart 
de optimale hoeveelheid activiteiten te ontplooien. De private partijen zullen immers niet noodzakelijk de externe 
baten kunnen internaliseren. Naarmate de activiteiten in de specifieke voorstellen dichter bij de markt komen te 
staan – en dus gemakkelijker tot een commerciële propositie zijn uit te bouwen – neemt de legitimiteit voor finan-
ciering vanuit de overheid voor dat deel van de activiteiten af. Het Centraal Planbureau heeft het marktfalen in relatie 
tot de voorstellen meer diepgaand onderzocht. 
 
De onderbouwing van de legitimiteit van overheidsingrijpen in de voorstellen laat te wensen over (zie de analyse-
tabellen in de bijlage bij dit rapport). Een goede onderbouwing vereist het concreet benoemen van specifieke vor-
men van marktfalen of overheidsfalen. Diverse voorstellen noemen niet alleen soorten marktfalen, maar ook sys-
teemfalen en transitiefalen. Deze containerbegrippen worden veelal niet nader geduid en verder gelinkt aan de 
daadwerkelijke probleemanalyse of de verdere activiteiten die het voorstel beoogt.  
 
In de verschillende voorstellen wordt aangedragen dat lange, risicovolle en complexe ontwikkeltrajecten een ele-
ment vormen van marktfalen waardoor private financiering tekortschiet, de zogenoemde en veel aangehaalde Val-
ley of Death. Risico en complexiteit zijn echter inherent aan innovatievoorstellen en vallen niet per definitie onder 
de noemer marktfalen. Om de Valley of Death als een daadwerkelijk marktfalen te categoriseren zijn een verdere 
uitwerking en onderbouwing noodzakelijk. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van informatie-asymmetrie waardoor de 
kapitaalmarkten de risico’s en potentiële rendementen onjuist inschatten en op basis daarvan onvoldoende inves-
teren of dat de risico’s en looptijd niet opwegen tegen het mogelijk private rendement. Dit laatste sluit aan bij het 
verschil tussen de externe en private baten welke SEO als een belangrijk onderdeel van de legitimiteit van deze 
voorstellen ziet. Geen van de voorstellen geeft zo’n verder uitgewerkte onderbouwing.  

Beleidstheorie 
Drie voorstellen in dit thema bevatten een redelijk goede tot zeer goede beleidstheorie (MedTechNL, Oncode 
PACT, Pandemic Preparedness and Response). Het voorstel PharmaNL bevat geen beleidstheorie. In het voorstel 
Biotech Booster ontbreken oorzakelijke verbanden. 

Overzichtstabel overige aspecten 
Tabel 4.5 vat de andere aspecten van de voorstellen die bijdragen aan de inschatting van economische legitimiteit 
samen.  
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Tabel 4.5 Overzichtstabel overige aspecten voorstellen gezondheid en zorg 

 Biotech Booster MedtechNL Oncode-pact PharmaNL 

Is er sprake 
van marktfa-
len  

Ja, door type 
markt/product 

Ja, door type 
markt/product 

Ja, door type 
markt/product 

Ja, door type markt/product 

Risico’s • Houden wetten 
en regels de ont-
wikkelingen bij in 
deze sector  

• Veranderende wet-
geving mbt data en 
privacy  

• Doorontwikkeling in 
NL of in het buitenland 

• Internationale concur-
rentie. 

• Tekort aan personeel  
• Veranderende wet- en 

regelgeving zoals 
data en privacyregel-
geving   

• Durfkapitaal is meer voor handen 
in VS en UK  

• Waarom zal de vraag naar Neder-
landse medicijnen toenemen – 
bovenop exogene groei – als 
deze alsnog duurder zijn dan die 
van buitenlandse concurrenten. 

• Uitdaging instroom 60.000 werk-
nemers in sector en 10.000 werk-
nemers bij onderwijs (p. 69)  

Gevoelig-
heidsanaly-
ses  

Ja, verwacht en 
laag scenario (via 
verschillende 
groeipaden scale-
out projecten)  

Ja, 3 gevoeligheids-
analyses: omzet stijgt 
jaarlijks 10% meer, sla-
gingskans stijgt 10% 
meer en ontwikkelduur 
neemt 30% af  

Ja (p. 133), 3 gevoelig-
heidsanalyse: lager 
aantal ontwikkelproces-
sen, lagere omzet per 
medicijn, lagere omzet 
per tech. spin-out 

Ja, gebruik bandbreedte 

Meten effec-
ten 

Input-outputmo-
del en ‘verificatie’ 
via top-down 

Bottom-up (eerst toe-
gevoegde waarde en 
dat vertalen naar toe-
gevoegde waarde per 
FTE, cirkelredene-
ring?) 

Bottom-up inclusief al-
ternatieve aanpak via 
“CPB-aanpak” 

Bottom-up (onduidelijk / fragmen-
tarisch) top-down. Deze laatste is 
weinig informatief (p.142), er wordt 
verwezen naar een scenariostudie 
voor de gehele farmasector en niet 
gelinkt aan de specifieke investe-
ringen in dit voorstel   

Mate waarin 
bbp-effect 
betwistbaar 
is door sub-
stitutie & con-
currentie 

• Ook andere lan-
den zijn actief en 
kunnen succes-
vol zijn.  

• IP rechten van in-
dieners worden 
afgestaan aan 
BIP. Staan indien-
ers hiervoor 
open? 

• Ook andere landen 
zijn actief en kunnen 
succesvol zijn  

• Internationale concur-
rentie. 

• Er zijn relatief maar 
een paar zeer succes-
volle medicijnen die 
veel geld opleveren  

• Er is wereldwijde concurrentie. In 
Azië zijn de lonen vaak lager en 
productierandvoorwaarden min-
der strikt en minder kostbaar 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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5 Energie en duurzame ontwikkeling 
In dit thema zijn vier voorstellen ingediend. De bbp-effecten worden in de meeste 
voorstellen overschat. MKBA’s ontbreken of zijn onvolledig. 

Overzichtstabel  
Onderstaande tabel vat de beoordeling van SEO over de kwaliteit van de onderbouwing van de economische ef-
fecten (bbp en/of maatschappelijke kosten baten) samen voor de vier voorstellen in dit thema. Voor elk van deze 
vier voorstellen geldt dat het bbp-effect overschat tot sterk overschat is. Drie van de vier voorstellen bevatten geen 
MKBA; één voorstel bevat een onvolledige MKBA. De paragrafen 5.2 en 5.3 geven een verdere toelichting op res-
pectievelijk het bbp-effect en de bevindingen over de analyse van de maatschappelijke kosten en baten.  

Tabel 5.1  Overzichtstabel: totaalbeeld voorstellen Energie & Duurzaamheid 

 BTIC: Toekomstbe-
stendige Leefomge-
ving 

Groenvermogen II H2opZee NieuweWarmteNu! 

Kwaliteit on-
derbouwing 
economische 
effecten (bbp 
en MKBA) 

Bbp-effect sterk over-
schat, niet goed onder-
bouwd en zeer onzeker. 
Geen MKBA 

Bbp-effect sterk over-
schat en zeer onzeker. 
Geen integrale MKBA 

Ondergrens bbp-effect 
realistisch, bovengrens 
niet. Geen MKBA, CO2-
baten overschat 

Effecten sterk overschat, 
niet goed onderbouwd en 
zeer onzeker. Geen MKBA 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Onze eerste indruk van de potentie van de voorstellen is wisselend. Bij het voorstel BTIC: Toekomstbestendige 
Leefomgeving is Totaalbeeld is het onduidelijk of dit gaat werken, ook omdat de cultuur in de bouwsector een 
ongunstige factor vormt. Het voorstel Groenvermogen II heeft potentie om het bbp te verhogen, maar de kosten-
effectiviteit van de CO2-reductie is twijfelachtig. H2opZee kent een lage bbp-multiplier, maar is redelijk kosteneffec-
tief. NieuweWarmteNu! Is wellicht maatschappelijk onrendabel; dit kan worden verbeterd met een selectieve aan-
pak. 

5.2 Omschrijving voorstellen energie en duurzame ontwikke-
ling 

Overzichtstabel investeringen 
Onderstaande tabel geeft de investeringen weer die in de voorstellen worden gepresenteerd. Daarbij is tevens 
aangegeven hoe groot de gevraagde bijdrage van het Groeifonds en de verwachte bijdragen uit andere bronnen 
zijn. 
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Tabel 5.2 Overzichtstabel investeringen Energie & Duurzaamheid 

 BTIC: Toekomstbe-
stendige Leefomge-
ving 

Groenvermogen II H2opZee NieuweWarmteNu! 

Totale investe-
ring 

€ 791,5 mln. waarvan: 
• € 325 mln. Groeifonds 
• € 426,5 mln. cofinan-

ciering (verdeling pri-
vaat/publiek deels on-
duidelijk) 

€ 1250 mln. waarvan: 
• € 500 mln. Groeifonds  
• € 750 mln. cofinancie-

ring (verdeling pri-
vaat/publiek onduide-
lijk) 

€ 1895 mln. waarvan: 
• € 462 mln. Groeifonds 
• € 895 mln. privaat 
• € 345 mln. publiek 

(SDE++) 
• € 193 mln. onduidelijk 
 

€ 1794,3 mln. waarvan: 
• € 665,5 mln. Groeifonds 
• € 1128,8 mln. cofinancie-

ring (verdeling pri-
vaat/publiek onduidelijk) 

 

Investeringspe-
riode 

7 jaar, 2022-2028 6 jaar, 2022-2027 8 jaar, 2022-2029 5 jaar, 2022-2026 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Toekomstbestendige leefomgeving (BTIC) 
Het doel van dit voorstel is het realiseren van een open innovatie-ecosysteem in Ontwerp-, Bouw- en Technieksector 
(OBT). BTIC omvat meerdere projecten in diverse onderdelen van de OBT zoals de bouw van woningen, aanleg van 
bruggen en versterking van kademuren. Innovaties bestaan uit modulair bouwen, standaardisatie, industrialisatie, 
digitalisering, ontwerp voor hergebruik en materiaalinnovaties. Daarnaast ontwikkelen de projecten nieuwe busi-
nessmodellen en aanbestedingsmodellen. Samenwerking is de gemeenschappelijke noemer van de projecten. “Al-
leen in vergaande samenwerking kunnen de oplossingen worden ontwikkeld en breed worden toegepast”. Het 
voorstel omvat acht concrete activiteiten (Talking assets 2025, Toekomstbestendige assets, Eureka, Nieuwe renova-
tieketens & skills, Brainport Smart District, Ketenrenovatie biobased bouwen, Toekomstige consortia en projecten, 
en Consortium overstijgende activiteiten.  
 
De totale beoogde investering is € 791,5 miljoen. Er wordt een bijdrage van € 325 miljoen gevraagd aan het Groei-
fonds. 

Groenvermogen II: duurzame waterstofketens 
Het doel van dit voorstel is verduurzaming van energiedragers in de basischemie. In het voorstel wordt een bijdrage 
gevraagd voor het realiseren van minimaal vier installaties voor het produceren van groene waterstof van elk 
100MW “om te leren”. Deze demonstratieprojecten zijn gericht op het structureel reduceren van de kapitaalkosten 
van elektrolyse als onderdeel van duurzame elektriciteitsproductie, productie van ‘groene waterstof’ op basis van 
duurzame elektriciteit en waterstoftoepassingen in de basischemie. 
 
Het project heeft impact op het niet-energetisch gebruik van energie. Diverse chemische industrieën produceren 
producten zoals methanol en ammonia op basis van waterstof. De chemische industrie produceert in totaal een 
CO2-emissie van 51 Mton per jaar. Waterstof wordt thans vrijwel volledig geproduceerd met fossiele brandstoffen 
die CO2-uitstoot met zich meebrengen: aardgas (60 procent), olie (37 procent), kolen (3 procent) en elektriciteit (1 
procent). 
 
Voorwaarde voor de productie van groene waterstof is de beschikbaarheid van elektriciteit uit een duurzame bron. 
Voor deze productie zijn 30 tot 45 grote windturbines op zee nodig. Waterstofelektrolyse dient op hetzelfde mo-
ment te gebeuren als de opwekking van hernieuwbare energie, omdat de opgewekte elektriciteit niet eenvoudig 
kan worden opgeslagen (dat zou dure accu’s vereisen). De afstemming tussen de levering van elektriciteit en de 
productie van waterstof luistert nauw. De vier projecten zijn mede bedoeld om inzicht te verkrijgen in de wijze 
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waarop deze afstemming geoptimaliseerd kan worden. Het gaat dan om de snelheid van op- en afschalen (als er 
geen aanbod van windenergie is) en de inpassing in het elektriciteitssysteem.  
 
De indieners zien een positieve impact van de plannen op de leveringszekerheid. Door groene waterstof uit natio-
nale bronnen te gebruiken wordt voorkomen dat waterstof wordt geïmporteerd. Dit vermindert de potentiële af-
hankelijkheid van buitenlandse producenten. “De Nederlandse energievoorziening is kwetsbaar bij een te grote af-
hankelijkheid van waterstofimport en de daarmee samenhangende geopolitieke onzekerheid.”  
 
De investering waarop wordt gemikt is in totaal € 1.250 miljoen Hiervan wordt € 500 miljoen aangevraagd bij het 
Groeifonds.   

H2opZee  
De doelstelling van het voorstel H2opZee is verduurzaming van energiedragers in de basischemie en overige ener-
gie-intensieve industrieën. De aanvraag voorziet in: 
1. Aanleg van extra windparken op zee (300-500MW); 
2. Bouw van productiecapaciteit voor groene waterstof op zee (elektrolysers, ook 300-500MW); en 
3. Aanleg van een transportleiding voor waterstof (via nieuwe aanleg of ombouw bestaande leiding). 
 
Voor de productie van groene waterstof is de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit cruciaal. Het voorstel 
speelt hierop in door aanleg van extra capaciteit voor het opwekken van windenergie. De plannen dragen volgens 
de indieners positief bij aan de leveringszekerheid doordat import van waterstof uit landen met een geopolitiek 
risico wordt vermeden. Het voorstel noemt Australië en het Midden-Oosten als voorbeelden van mogelijke leveran-
ciers van waterstof. Een bijgevoegde figuur geeft een overzicht van locatie-specifieke kosten van groene waterstof. 
Dit zijn mogelijk landen waaruit import van groene waterstof mogelijk is.  
 
Het voorstel kiest ervoor om waterstof op zee te produceren. Het bouwen van installaties op zee is weliswaar duur-
der dan op land, maar daar staat tegenover dat het transport van waterstof door leidingen goedkoper is dan het 
transport van elektriciteit.  
 
In totaal gaat het om een investering van € 1.895 miljoen. De bijdrage van het Groeifonds is in het voorstel € 462 
miljoen. 

NieuweWarmteNu!  
Het doel van NieuweWarmteNu! is om de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de glastuinbouw te ver-
snellen. Een bijdrage vanuit het Groeifonds wordt gevraagd voor de bouw van 32 duurzame collectieve warmte-
systemen en de demonstratie van acht aanvullende innovaties. Dat leidt volgens het voorstel tot de verduurzaming 
van ruim 100.000 woningen en 680 ha glastuinbouw.  
 
Het voorstel geeft aan dat de investering in totaal € 1.794,3 miljoen is, waarvan € 665,5 miljoen wordt gevraagd aan 
het Groeifonds. 
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5.3 Bbp-effecten energie en duurzame ontwikkeling 

Overzichtstabel bbp-effecten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht (over de onderbouwing) van de bbp-effecten van de vier voorstellen in dit 
thema. Voor elk van de voorstellen geldt dat de bbp-effecten (veel) te hoog zijn ingeschat. BTIC: Toekomstbesten-
dige Leefomgeving en Groenvermogen II presenteren een onrealistisch hoge bbp-impact in verhouding tot de in-
vestering. Bij H2opZee is de ondergrens van de gepresenteerde bandbreedte aannemelijk, maar de bovengrens is 
te hoog. NieuweWarmteNu! presenteert effecten die te hoog zijn, en onzeker. 

Tabel 5.3 Overzichtstabel bbp-effecten voorstellen Energie & Duurzaamheid 

 BTIC: Toekomstbe-
stendige Leefomge-
ving 

Groenvermogen II H2opZee NieuweWarmteNu! 

Bbp-effect vol-
gens het voor-
stel 

• Jaarlijks, 2050: 
€ 3.300 mln. 

• Cumulatief, gedis-
conteerd: € 39.209 
mln.  

Jaarlijks, 2050:  
Minstens € 16.900 mln.41 
Cumulatief, gediscon-
teerd: minstens 
€ 169.000 mln. (ruwe 
schatting SEO)42 

Jaarlijks, 2050: € 30 mln. 
tot € 1.300 mln. 
Cumulatief, gediscon-
teerd: € 458 mln. tot 
€ 10.393 mln.43 

Jaarlijks, 2050: € 1.126 
mln. 
Cumulatief, gediscon-
teerd: € 6.752 mln.44 

Mechanismen 
bbp-effect ge-
schetst door 
indieners 

Innovaties leiden tot 
arbeidsbesparing en 
extra productie 

• Behoud energie-inten-
sieve industrie 

• Productie van klimaat-
neutrale waterstof en 
groene chemie 

• Productie van appara-
tuur gerelateerd aan 
waterstofproductie, -
transport, -opslag en -
gebruik 

Nieuwe banen in de wa-
terstofindustrie hebben 
een hogere arbeidspro-
ductiviteit 

• Minder kapitaal en 
arbeid nodig voor 
de warmtetransitie 
door inzet collec-
tieve warmtesys-
temen 

• Kostendalingen bij 
collectieve warmte-
systemen 

• Meer export 

Impliciete mul-
tiplier45 

Onrealistisch hoog: 
50 
(39209/791,5) 

Onrealistisch hoog: min-
stens 135 
(169.000/1.250) 

0,2 tot 5,5 
(458/1895 resp. 
10393/1895) 

3,8 
(6752/1794,3) 

Oordeel SEO 
over bbp-ef-
fect 

Sterk overschat, niet 
goed onderbouwd en 
zeer onzeker 

Sterk overschat en zeer 
onzeker. SEO-schatting 
ca. € 85 mln. per jaar in 
2050. Cumulatief gedis-
conteerd is dat orde-
grootte € 1.000 mln. to-
taal ( multiplier 0,8) 

Gedetailleerd en kwanti-
tatief onderbouwd. De 
ondergrens van het ge-
schatte effect is realistisch 
(cumulatief, gediscon-
teerd: € 458 mln.), de bo-
vengrens is veel te hoog 

Sterk overschat en on-
zeker 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
41  Dit betreft het behoud van de gehele Nederlandse energie-intensieve industrie. Daarnaast worden andere effecten ge-

noemd, maar daarbij worden geen kwantitatieve bbp-effecten berekend. 
42  Door het ontbreken van jaarlijkse cijfers in het voorstel kan dit cijfer slechts ruw worden geschat. In andere voorstellen is 

de gedisconteerde waarde 5 tot 15 maal zo groot als het jaarcijfer voor 2050. In ruwe schatting gaan we uit van een factor 
10. 

43  Ongedisconteerd cumulatief € 700 miljoen tot € 17.400 miljoen (propositie p.89). Gedisconteerd door SEO o.b.v. jaar-
lijkse bedragen en interpolatie. 

44  Volgens de indieners niet-gedisconteerd cumulatief € 7.500 miljoen (propositie p. 48). Gedisconteerd door SEO o.b.v. 
jaarlijkse bedragen en interpolatie. 

45  SEO beschouwt waarden boven 10 als onwaarschijnlijk hoog en waarden boven 20 als onrealistisch hoog. 
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Toekomstbestendige leefomgeving (BTIC) 
De publiek-private samenwerking en het opzetten van innovatie-infrastructuur hebben volgens de indieners vier 
effecten tot gevolg die innovatie bevorderen: goedkoper innoveren, sneller innoveren en implementeren, succes-
voller innoveren en relevanter innoveren. Dit alles leidt ertoe dat de risico’s van innoveren afnemen, succes vergroot 
wordt en dat private partijen daardoor bereid zijn meer te investeren in innovatie. 
 
Innovatie leidt in het voorstel tot structurele bbp-effecten. Daarnaast is sprake van exportkansen waardoor het struc-
turele bbp toeneemt. Deze effecten zijn kwantitatief berekend en voorzien van een kwalitatieve toelichting. In totaal 
is het structurele bbp-effect in de OBT-sector positief met meer dan € 900 miljoen per jaar in 2030 oplopend tot 
bijna € 3.000 miljoen in 2050. Deze verhoogde economische activiteit brengt ook ‘ripple-effects’ teweeg, waardoor 
in 2050 nog eens in andere delen van de economie € 1.800 miljoen aan toegevoegde waarde wordt toegevoegd.  
Circa 75 procent van de bbp-toename kan worden toegerekend aan productiviteitsgroei en circa 25 procent aan 
realisatie van exportkansen.  
 
De bbp-toename is bottom-up berekend, als optelling van de deelprojecten. Een volledig overzicht van deze bere-
kening ontbreekt. Enkele voorbeelden illustreren hoe de bbp-toename gerelateerd is aan de activiteiten. Zo zal 
Brainport Smart District volgens het voorstel een stimulans geven aan de arbeidsproductiviteit in de bouw door 
modulair bouwen. Een deelnemer aan BSD geeft aan dat hiermee de woningproductie versneld kan worden van 25 
naar 5 weken met inzet van dezelfde hoeveelheid personeel. De arbeidsproductiviteit stijgt dus. Er kunnen 6.000 
extra woningen per jaar gebouwd worden. 50 procent van deze stijging ‘verdwijnt’ door prijsverlaging. De stijging 
van de toegevoegde waarde is € 300 miljoen (€ 180k per woning). Er ontstaat een ripple effect van € 75 miljoen. 
Ook zijn er indirecte effecten door een stijging van omzet van toeleveranciers (totaal € 50 miljoen extra bbp). De 
exportkansen zijn ingeschat op soortgelijke casusbeschrijvingen. 
 
De effecten zijn berekend ten opzichte van een nulscenario. De aanname van het nulscenario is dat de geschetste 
innovaties niet optreden. De innovatiebereid in de sector wordt door de aanvragers als zeer laag ingeschat: “inno-
vatie in de OBT-sector zit al jaren op slot”. Circa 0,5 procent van de omzet wordt thans geïnvesteerd in innovatie. 
De additionaliteit is daarom hoog. Bij de productiviteitseffecten is verondersteld dat de mate van additionaliteit 75 
procent bedraagt, bij de exportkansen is de additionaliteit 50 procent. 
 
Alle bbp-effecten worden in het voorstel geacht structureel te zijn. Er zijn daarom geen incidentele bbp-effecten 
ingeboekt.  

Oordeel SEO 
De berekening van het structurele bbp-effect is niet te controleren, omdat de onderbouwing casuïstisch is. In de 
voorbeelden die worden genoemd is de stijging van de arbeidsproductiviteit heroïsch te noemen. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de hierboven genoemde versnelling van de woningproductie van 25 tot 5 weken met inzet van dezelfde 
hoeveel werknemers. Daar komen nog innovatie-effecten elders bovenop evenals exportkansen. De analyse be-
toogt dat de wereldwijde markt voor duurzame bouwtoepassingen groeit, maar verklaart niet waarom in de analyse 
is verondersteld dat export een steeds groter aandeel heeft in het structurele bbp-effect.  
 
Het structurele bbp-effect in 2050 is veel te hoog ingeschat. Een jaarlijks effect van € 3.300 miljoen komt neer op 
een cumulatief gedisconteerd effect van € 39.000 miljoen. Dit zou betekenen dat het effect bijna 50 maal zo groot 
is als de investering. SEO vindt dit onrealistisch hoog. Voor een deel betreft het effecten van consortia en activiteiten 
die nog gevormd moeten worden binnen BTIC. Voor de effecten na 2030 betreft het effecten van vervolgactiviteiten 
waarvan de invulling onbekend is. Het voorstel geeft aan dat de innovatie zonder BTIC op een veel lager plan zal 



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS 52 

 

liggen. “Dit komt doordat de bottlenecks voor innovatie blijven bestaan: innovatie is nog steeds beperkt tot individu-
ele projecten, de kloof naar grootschalig toepassen is te groot, normen, beleidsinstrumenten en aanbestedingsin-
strumenten stimuleren innovatie onvoldoende en er is schaarste aan kennis en talent. Onze inschatting suggereert 
dat de impact tot een factor 20 lager zou liggen in dit geval ten opzichte van wanneer het voorstel wél wordt uitge-
voerd.” (p. 67). Dit is een mate van effectiviteit die niet aansluit bij evaluaties van soortgelijke projecten. Het is mede 
hierom niet waarschijnlijk dat alle bbp-effecten structureel zullen zijn. Het is meer waarschijnlijk dat de investeringen 
een incidenteel bbp-effect zullen hebben en beperkte structurele bbp-effecten. Bovendien is het zeer de vraag of 
de projecten in het voorstel invloed zullen hebben op de gehele bouwsector. 
 
In het voorstel wordt verondersteld dat extra productie (deels) kan worden gerealiseerd door mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt en door buitenlandse werknemers. Een kenmerk van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is echter juist dat zij niet of moeilijk inzetbaar zijn. Ook is het de vraag of buitenlandse werknemers 
beschikbaar zullen zijn, en of voor hun komst voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat. 
 
Het voorstel maakt niet duidelijk waarom de bouwsector, die al heel lang een traditionele cultuur en werkwijzen 
kent, zich door de voorgestelde activiteiten sterk zou laten veranderen.  
 
De verhouding tussen het bbp-effect in het voorstel en de investering is 49,5. SEO beoordeelt dit als onrealistisch 
hoog. 
 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het bbp-effect in het voorstel sterk overschat, niet goed onderbouwd en 
zeer onzeker is. 

Groenvermogen II: duurzame waterstofketens 
De aanvraag schat in dat Groenvermogen II een positieve bijdrage levert aan het bbp op lange termijn. Deze bij-
drage kent drie onderdelen: 
● Behoud van de toegevoegde waarde in de energie-intensieve industrie, die thans nog afhankelijk is van fos-

siele energie; 
● Productie van groene waterstof en groene chemie; 
● De ontwikkeling van een industrie voor aan waterstof gerelateerde apparatuur voor productie, transport, ge-

bruik en opslag.  
Het voorstel (p.65) schat de structurele bijdrage aan het bbp van het eerste onderdeel (behoud van huidige secto-
ren) op € 16.900 miljoen per jaar, de toegevoegde waarde van deze sectoren. De structurele bijdrage aan het bbp 
van de laatste twee onderdelen wordt alleen kwalitatief beschreven. 

Oordeel SEO 
Het in het voorstel gepresenteerde bbp-effect is minstens 135 maal zo groot als de totale investering. SEO beoor-
deelt deze verhouding als onrealistisch hoog. 
 
Groenvermogen II kan in potentie een bijdrage leveren aan het lange termijn bbp. Terecht merkt het voorstel op 
dat Groenvermogen II een bijdrage levert aan het behoud van deze toegevoegde waarde en niet alleen verant-
woordelijk is voor een bbp-effect van deze omvang (p. 63). Deze voorzichtigheid zou ook tot uitdrukking moeten 
komen in de samenvattende tabel op p. 65 waar € 16.900 miljoen is opgenomen zonder de kwalificatie dat er meer 
nodig is dan Groenvermogen II op de sector te behouden voor de Nederlandse economie.  
Het effect van het behouden van deze sectoren is voor de Nederlandse economie kleiner dan de toegevoegde 
waarde van deze sectoren. Als deze sectoren (ten dele) niet behouden zouden blijven, zouden de werkenden in 
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deze sectoren op lange termijn elders werken en daar toegevoegde waarde genereren. Met andere woorden: het 
voorstel veronderstelt (impliciet) ten onrechte een langetermijnwerkgelegenheidseffect en een daarbij behorend 
effect op de toegevoegde waarde. Als we bijvoorbeeld veronderstellen dat de kans op het behoud van deze sec-
toren door het voorstel 10 procentpunt wordt verhoogd, en dat de ‘behouden’ werknemers in andere sectoren bijv. 
5 procent minder productief zijn, is het gecorrigeerde bbp-effect ca. in 2050 jaarlijks € 85 miljoen (0,1x0,05x16.900). 
 
Een andere aanscherping zou zijn om alleen het bbp-bedrag te noemen in die onderdelen van de energie-inten-
sieve sector waar waterstof thans gebruikt wordt, zoals in de productie van methanol en ammonia. Bij deze bedrijven 
is de kans het grootst dat de inzet van groene waterstof een succesvolle methode is voor verduurzaming met be-
houd van marktpositie. De beoogde leer- en schaaleffecten van Groenvermogen II spelen hierin een cruciale rol. 
Voor andere onderdelen van de industrie is dat minder duidelijk en is de kans op een positieve bijdrage aan het 
bbp geringer.  
 
Groene waterstofproductie is afhankelijk van voldoende aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Het is gezien de 
geplande toename van windenergie op zee aannemelijk dat er voldoende aanbod is tot 2030 om de 4 installaties 
te voorzien van hernieuwbare elektriciteit. 
 
Een belangrijk doel van de projecten is om de inpassing van groene waterstofproductie in het energiesysteem te 
onderzoeken. Dit doel is reëel. Het aanbod van hernieuwbare elektriciteit fluctueert. Dit zal dus ook fluctuaties ver-
oorzaken in de productie van groene waterstof. De afstemming hiervan kan in de projecten worden onderzocht. 
Daarnaast is de afstemming met de industriële processen relevant. Deze zijn meestal ‘must run’ en kunnen slecht 
worden afgestemd op een fluctuerend aanbod van waterstof. De vraag is hoe de industriële inpassing van groene 
waterstof moet worden geregeld. 
 
De analyse bespreekt geen alternatieven. Mogelijke alternatieven zijn de import van groene waterstof en de inzet 
van blauwe waterstof. Ook directe elektrificatie van industriële processen is een alternatief. Deze alternatieven zijn 
niet betrokken bij de aanvraag. De aanvragers stellen dat directe elektrificatie meestal onmogelijk is. Blauwe water-
stof kan als overgangstechnologie fungeren tegen een lagere onrendabele top. Dit zou de industrie de mogelijk-
heid geven de eerste stap te zetten naar verduurzaming, zeker in bestaande processen zoals de productie van me-
thanol en ammonia en in de raffinage.  
 
Het argument dat de leveringszekerheid nationale productie van groene waterstof vraagt overtuigt niet. Ook thans 
wordt op grote schaal waterstof geïmporteerd uit naburige landen. Zonder nadere duiding van de landen die 
groene waterstof produceren, is het geopolitieke risico niet te duiden en het beroep op leveringszekerheid dus niet 
onderbouwd. 
 
De conclusie luidt dat het bbp-effect van het behoud van bestaande sectoren in het voorstel sterk is overschat en 
zeer onzeker is. Een tentatieve berekening door SEO laat zien dat het effect daarvan orde-grootte € 85 miljoen per 
jaar zou kunnen zijn, hetgeen neerkomt op orde-grootte € 1.000 miljoen totaal (gedisconteerd). Als dit het bbp-
effect is, is de bbp-multiplier van het voorstel 0,8.  

H2opZee  
De structurele effecten op het bbp worden in het H2opZee voorstel gedetailleerd en kwantitatief onderbouwd. 
Uitgangspunt voor alle berekeningen is de verhoging van de factorproductiviteit. De veronderstelling is niet dat de 
plannen extra werkgelegenheid genereren, maar dat de nieuwe banen in de waterstofindustrie een hogere arbeids-
productiviteit zullen hebben. De onderbouwing berekent dit ‘shift share’ effect voor drie scenario’s:  
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1. het effect van de projecten van H2opZee zelf (0,5 GW); 
2. het effect als de capaciteit van de aan te leggen transportleiding volledig wordt benut (+10,5 GW); en 
3. het effect als aanjager van een grote groene-waterstof-op-zee ontwikkeling (+15,5 GW). 
 
Voor de berekening van de structurele bbp-effecten wordt in het voorstel per sector gekeken naar het productivi-
teitsverschil van werknemers uit de ‘oude’ sectoren en de werknemers in de nieuwe groene waterstof op zee pro-
ductie. De belangrijkste structurele effecten zijn: 
● de verkoop van groene waterstof (60 procent van het bbp-effect); 
● het faciliteren van de waterstofwaardeketen (20 procent); 
● wereldwijde kennisexport (15 procent); en 
● operatie en onderhoud van de door het project aangelegde infrastructuur (5 procent).  
 
Het structurele bbp-effect wordt in het voorstel geschat op € 30 miljoen tot € 1.300 miljoen per jaar, afhankelijk van 
het scenario.  

Oordeel SEO 
De berekening van de structurele bbp-effecten kent in beginsel een conservatieve inslag door alleen te rekenen 
met de effecten van productiviteitsstijgingen en niet de creatie van extra banen aan H2opZee toe te rekenen. De 
berekening van de productiviteitsstijging als ‘shift share’ effect is mechanisch uitgevoerd waardoor niet duidelijk is 
waarom de productiviteit stijgt bij uitvoering van het project. De methode houdt in dat een onderbouwde schatting 
wordt gemaakt van de omzetgroei door waterstofproductie, exploitatie transportleiding, het faciliteren van de wa-
terstofwaardeketen en de wereldwijde kennisexport. De omzetgroei is vertaald in toegevoegde waarde (TW) door 
kengetallen te nemen voor de verhouding TW/omzet in vergelijkbare sectoren. De werknemers benodigd voor de 
genoemde activiteiten zijn afkomstig uit andere sectoren dan de sector op basis waarvan de verhouding TW/omzet 
is berekend. In alle gevallen kennen de sectoren waaruit de werknemers ‘migreren’ een lagere TW per fte. De re-
sultante is een groei in de TW per fte doordat werknemers werkzaam worden in de H2opZee industrie. Dit verklaart 
de structurele bijdrage aan het bbp. 
 
Deze methode is kwetsbaar door de aanname dat werknemers altijd afkomstig zijn uit sectoren met een lagere TW 
per fte. Het lijkt niet logisch de verhouding TW/omzet te baseren op een andere sector dan de sectoren die de 
werknemers levert. Bovendien zal de productiviteitswinst lager uitvallen als de geschatte omzetgroei niet wordt 
gerealiseerd. Dit blijkt ook uit de gevoeligheidsanalyse op p. 97. Bij te weinig vraag naar groene waterstof (-20 
procent) daalt het geschatte bbp-effect met € 110 miljoen, dat is 17,4 procent van het totale effect. De geschatte 
omzetgroei is dus cruciaal voor het berekende structurele bbp-effect. Gezien de afhankelijkheid, ligt het voor de 
hand om bandbreedtes te gebruiken voor de omzetgroei. 
 
De verhouding tussen het bbp-effect dat in het voorstel wordt verwacht en de investering komt uit op 0,2 tot 5,5. 
Dit zijn op zich geen onrealistische waarden. Echter, de twee scenario’s die uitgaan van een aanjaagfunctie (scena-
rio’s 2 en 3) leveren te hoge structurele bbp-effecten op. Het is niet aannemelijk dat de omzetgroei in deze scenario’s 
volledig toegerekend kan worden aan H2opZee.  
 
Het mogelijke risico van het importeren van groene waterstof is niet onderbouwd en lijkt tevens niet-consistent. De 
aanvraag noemt het Midden-Oosten en Australië als voorbeelden van landen met geschikte condities voor de pro-
ductie van groene waterstof. Maar de energetische verliezen en overige kosten van het transport zijn hoog. Hierdoor 
zijn de kosten van groene waterstofimport uit deze landen vrijwel gelijkwaardig aan de kosten van productie in 
Nederland. Dit roept de vraag waarom de markt zonder interventie zou overgaan tot import van groene waterstof 
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uit deze landen. Daarnaast maakt de bijgevoegde informatie niet duidelijk uit welke landen die import zou moeten 
komen. De informatie betreft alleen een vergelijking van kostprijzen in diverse landen: Spanje, Marokko, EU, Saudi 
Arabië, Australië en Chili (p. 31). Dit geeft niet aan of er in deze landen groene waterstofproductie plaatsvindt (of is 
gepland) en wat het potentieel zou zijn van import uit deze landen. De claim van een positieve bijdrage aan de 
leveringszekerheid van waterstof lijkt hiermee niet onderbouwd te zijn. 
 
Als we uitgaan van de bbp-effecten volgens het voorstel, gebaseerd op scenario 1 (alleen de projecten van  
H2opZee zelf), bedraagt het structurele bbp-effect gecumuleerd en gedisconteerd (door SEO) € 458 miljoen Het 
bbp-effect is dan 20 procent van de investering. 

NieuweWarmteNu!  
Kern van NieuweWarmteNu! is versnelling van de uitrol van collectieve warmtesystemen. Hierdoor ontstaan leer- en 
schaaleffecten die op termijn de kosten van duurzame warmte reduceren. De aanvraag spreekt van productiviteits-
groei door deze lagere kosten. Substitutie-effecten en productiviteitswinsten genereren volgens de indieners op 
langere termijn extra bbp-groei die cumulatief tot en met 2050 € 7.500 miljoen zal bedragen. 
 
De aanvraag analyseert de lange termijn bbp-effecten van NieuweWarmteNu! door vergelijking met drie basispa-
den. De eerste hiervan is het basispad A dat zich ontvouwt bij uitvoering van het Klimaatakkoord. Het voorstel con-
stateert dat de uitvoering van dit akkoord nu al achterstand heeft opgelopen. Basispad B (het voorstel duidt dit aan 
als “ons basispad”) houdt hier rekening mee. In dit pad is er in 2030 al een achterstand die oploopt richting 2050. 
In dat jaar is twintig procent van het aantal woningen dat volgens het Klimaatakkoord zal worden aangesloten op 
een collectief warmtesysteem nog steeds niet voorzien van duurzame warmte. Basispad C is een tussenvariant waar-
bij in 2030 een achterstand ten opzichte van het Klimaatakkoord bestaat, die door een versnelling daarna volledig 
wordt ingelopen.  
 
NieuweWarmteNu! genereert bbp-effecten ten opzichte van deze basispaden door substitutie- en productiviteits-
effecten. Zonder NieuweWarmteNu! zal een deel van de woningen bijvoorbeeld worden aangesloten op het ver-
zwaarde elektriciteitsnet en een elektrische warmtepomp krijgen of gebruikmaken van groen gas installaties. Door 
NieuweWarmteNu! zullen deze woningen in aanmerking komen voor een goedkopere warmtenetaansluiting. De 
aanvraag stelt dat dit ‘substitutie-effect’ bijdraagt aan het bbp. “Zonder NieuweWarmteNu! zouden namelijk meer 
arbeid en kapitaal ingezet moeten worden voor de warmtetransitie met een vergelijkbaar effect in termen van woon-
comfort en emissiereductie.”  
 
Daarnaast genereert NieuweWarmteNu! volgens het voorstel kostendalingen voor collectieve warmtesystemen die 
in de basispaden niet optreden. De kostendaling gebeurt door “slim opschalen” en bestaat uit leer- en schaaleffec-
ten. Concreet gaat het om een kostendaling van cumulatief 4,8 procent per aansluiting in 2030 die oploopt naar 7,6 
procent in 2040 en 10,1 procent in 2050. Dit is in vergelijking met het basispaden B en C.  
 
De totale bbp-effecten zijn per jaar uitgedrukt en bedragen + € 118 miljoen in 2030 (t.o.v. basispad B en C), + € 498 
miljoen in 2040 (t.o.v. B en + € 460 miljoen t.o.v. C) en + € 1.086 miljoen in 2050 (t.o.v. B, en € 768 miljoen t.o.v. C). 
Netto contant bedraagt het cumulatieve effect + € 7.000 miljoen in 2050 t.o.v. basispad B, waarbij 42 procent het 
gevolg is van substitutie en 58 procent het gevolg van productiviteitsgroei.46  
 

 
46  Ten opzichte van basispad C is het cumulatieve bbp-effect netto contant € 5,9 miljard.  
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De aanvraag houdt daarnaast rekening met bbp-effecten door het vergroten van de export. Het voorbeeld van 
Denemarken laat volgens de aanvraag zien dat innovatie in warmtesystemen ook voor buitenlandse afnemers inte-
ressant is. Nederlandse partijen kunnen daarop inspringen. Voor een tentatieve berekening dient de watersector 
als voorbeeld. De exportwaarde van het watercluster is verdubbeld sinds 2000. Bij een verdubbeling van de omzet 
van de warmtebedrijven in Nederland en een exportquote die een kwart is van die van de watersector (11 procent) 
zou de export een omzet kunnen hebben van € 150 miljoen. Dit zou grof gezegd een toegevoegde waarde kunnen 
hebben van € 75 miljoen. Als de exportquote gelijk is aan die van de watersector, bedraagt de toegevoegde waarde 
in 2030 € 300 miljoen. 

Oordeel SEO 
De verhouding tussen de bbp-effecten in het voorstel en de investering (3,8) is op zichzelf beschouwd niet onrea-
listisch. SEO heeft echter ernstige kanttekeningen bij de wijze waarop het bbp-effect is berekend: 
 
Cruciaal voor de berekende bbp-effecten is de veronderstelling dat NieuweWarmteNu! lagere kosten voor duur-
zame warmte tot stand brengt. De kostendaling is berekend met het Vesta MAIS model en roept de volgende vra-
gen op. Een deel van het bbp-effect ontstaat doordat de klimaatdoelstellingen voor aansluiting van woningen op 
duurzame collectieve warmtesystemen maar gedeeltelijk worden gehaald in 2050. Dit houdt in dat teveel woningen 
gebruikmaken van een groen gas alternatief of een all electric oplossing. Dit is per saldo duurder. Hogere kosten 
voor consumenten zouden echter juist meer productie en meer bbp kunnen betekenen. De vraag is daarom of er 
extra toegevoegde waarde wordt gecreëerd.  
 
Voor de productiviteitswinst is de vergelijking met andere collectieve warmtesystemen relevant. NieuweWarmteNu! 
zorgt voor versnelling van de uitrol van warmtenetten waardoor leer- en schaaleffecten optreden. Maar als deze 
winsten mogelijk zijn met versnelling, is het niet duidelijk waarom in de andere basispaden geen gebruik wordt 
gemaakt van deze optie. Als versnelling extra bbp oplevert, betaalt de investering in versnelling zichzelf terug. De 
kernvraag is dus hoe de leer- en schaaleffecten onderbouwd zijn. Het ligt voor de hand dat bij omvangrijke investe-
ringen in innovatie en capaciteit dergelijke effecten optreden. De mate waarin is niet altijd op voorhand te beant-
woorden. De aanvraag illustreert de effecten aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden (pp. 58-59). Bovendien 
zijn leer- en schaaleffecten in de tijd begrensd. Het is niet aannemelijk dat een investering uit 2030 ook nog in 2050 
een leereffect en dus productiviteitswinst heeft. 
 
De cumulatieve bbp-groei van € 7,5 miljard die volgens het voorstel mag worden verwacht, is gedisconteerd gelijk 
aan € 6,75 miljard. Dit betreft niet alleen het effect van de Groeifondsaanvraag (‘tranche 1’), maar ook van ontwik-
kelingen die volgens het voorstel worden uitgelokt (‘tranche 2’ en ‘tranche 3’). De aanvraag voor het Groeifonds 
betreft tranche 1 van de in NieuweWarmteNu! gepresenteerde plannen. De bbp-effecten zijn gebaseerd op uitvoe-
ring van alle tranches (1, 2 en 3). De bbp-effecten zijn dus voor een breder programma dan wordt gedekt door deze 
aanvraag en dus een forse overschatting van het bbp-effect van het voorstel. 
 
Ook opvallend is dat er geen bandbreedtes worden gehanteerd in de berekening van het bbp-effect. De ontwik-
keling van de kosten is de belangrijkste driver in het bbp-effect, en kostenschattingen zijn onzeker, juist bij warmte-
systemen waarbij het deels gaat om nog te ontwikkelen technologieën. Het is niet onmogelijk dat bij tegenvallers 
de uiteindelijke kosten van collectieve warmtesystemen hoger uitvallen dan die van een groen gas variant. Hiermee 
zou het bbp-voordeel omslaan in een nadeel. Dit wordt in de aanvraag kwalitatief geduid, maar niet geanalyseerd 
in bijvoorbeeld een gevoeligheidsanalyse. 
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De bijdrage aan het bbp door toegenomen exportkansen is speculatief. Innovatie lijkt altijd een goed recept voor 
exportkansen. Dat kan ook gelden voor groen gas installaties en hybride warmtepompen. De ratio van 50 procent 
tussen toegevoegde waarde en omzet die wordt aangehouden in de tentatieve berekening, lijkt aan de hoge kant. 
10 procent is meer in overeenstemming met waardes die worden berekend aan de hand van input-/outputmodel-
len. 
 
De conclusie van de SEO-beoordeling is dat het bbp-effect sterk overschat is, en bovendien onzeker. 

5.4 Maatschappelijke kosten en baten energie en duurzame 
ontwikkeling 

Overzichtstabel MKBA 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de beoordeling van de vier voorstellen in dit thema met betrekking tot 
de onderbouwing van de analyse van maatschappelijke kosten en baten. Bij geen van de voorstellen is een integrale 
maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. In drie voorstellen worden alleen geselecteerde maatschappe-
lijke baten gepresenteerd. Het voorstel NieuweWarmteNu! beschrijft wel de maatschappelijke baten, maar niet de 
volledige kosten van het voorstel. 

Tabel 5.4 Overzichtstabel kosten en baten voorstellen Energie & Duurzaamheid 

 BTIC: Toekomstbe-
stendige Leefomge-
ving 

Groenvermogen II H2opZee NieuweWarmteNu! 

Baten-kosten-
verhouding 
en/of netto ba-
ten volgens het 
voorstel 

Geen integrale MKBA. 
Alleen enkele anekdoti-
sche baten 

Geen integrale MKBA, 
alleen enkele maat-
schappelijke effecten 

Geen integrale MKBA. 
CO2-baten € 310 mln. 
tot € 3.340 mln.  

Geen integrale MKBA 
(kosten ontbreken). 
Geen MKBA per project 
(alleen businesscases). 
Totale baten € 7200 
mln. tot € 8700 mln., 
plus ongekwantifi-
ceerde baten 

Oordeel SEO 
over MKBA 

Het is onduidelijk hoe 
de baten zich verhou-
den tot de kosten 

Onduidelijk of de pro-
positie kosteneffectief 
is. De kosteneffectiviteit 
schat SEO op € 106 tot 
€ 333 per vermeden ton 
CO2. Mogelijk kennen 
andere maatregelen 
een betere kosteneffec-
tiviteit 

De CO2-baten zijn over-
schat. SEO schat de kos-
teneffectiviteit op € 119 
tot € 129 per vermeden 
ton CO2  

De baten zijn sterk over-
schat en onzeker. Kos-
ten ontbreken.  
De indieners schatten 
de kosteneffectiviteit op 
€ 188 per ton CO2. SEO 
vindt dit een redelijke 
schatting 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Toekomstbestendige leefomgeving (BTIC) 
Er wordt in het voorstel geen saldo van maatschappelijke kosten en baten berekend. Daardoor is onduidelijk hoe 
de baten zich verhouden tot de kosten. 
 
Maatschappelijke effecten worden in het voorstel kwalitatief geduid per activiteit en bestaan onder meer uit CO2-
besparing en vermindering overige emissies (NOx), verbetering hergebruik van materialen, versnelling woning-
bouw en verbetering natuurinclusiviteit. Voor enkele van deze effecten is een kwantitatieve inschatting gemaakt. Zo 
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wordt aangevuld dat voor bruggen de jaarlijkse onderhoudskosten met € 420 miljoen verminderen (in activiteit 
Talking Assets). Biobased bouwen heeft de potentie om CO2-uitstoot binnen de productie van bouwmaterialen met 
ca. 170m kg CO2 per jaar te verminderen. Eureka vermindert CO2-uitstoot door de verduurzaming van utiliteitsge-
bouwen te versnellen, waardoor de gebouwen minder CO2 in de gebruiksfase uitstoten. Dit levert volgens het voor-
stel een CO2-besparing op van 360 miljoen kg CO2 per jaar in 2052.  

Oordeel SEO 
De onderbouwing van de maatschappelijke effecten zoals CO2-emissiereducties is anekdotisch. Bij de sociaal-eco-
nomische effecten worden ook legio effecten opgenomen die als bbp-effect moeten tellen, zoals verlaging van 
onderhoudskosten en versnelling van de woningbouwproductie. Verder houdt de analyse geen rekening met po-
tentieel tegenstelde effecten. Zo kan een positief milieueffect een negatieve impact hebben op de toegevoegde 
waarde. Een voorbeeld is klimaatadaptatie bij de vervanging en reparatie van kademuren in de gemeente Amster-
dam. Door het gebruik van nieuwe materialen en bouwtechnieken kunnen kademuren bijdragen aan een grotere 
biodiversiteit. Denk aan kademuren die een grotere verscheidenheid aan habitats bieden en zo enerzijds de biodi-
versiteit stimuleren en anderzijds de waterkwaliteit verbeteren. Het lijkt aannemelijk dat deze aanpak kostenverho-
gend is. Als dat niet zo is, dan rijst de vraag waarom de gemeente Amsterdam niet in het nulscenario voor deze 
oplossingen kiest. De analyse in het voorstel gaat volledig voorbij aan dergelijke potentieel tegengestelde effecten 
van de activiteiten van BTIC. Er worden louter positieve effecten benoemd.  
 
De conclusie is dat het onduidelijk is hoe de maatschappelijke baten zich verhouden tot de kosten.  

Groenvermogen II: duurzame waterstofketens 
Het voorstel bevat geen integrale MKBA; het presenteert alleen enkele maatschappelijke effecten. Het gebruik van 
groene waterstof leidt tot reductie van de CO2-emissies van de basischemie. De aanvragers schatten de reductie 
op 2 Mton over 9 à 10 jaar waarvan de helft al voor 2030. Daarnaast kan de luchtkwaliteit lokaal verbeteren door het 
deels vervangen van aardgas en kolen in verbrandingsprocessen en verlagen van de stikstofneerslag door verbran-
dingsprocessen, door o.a. het beschikbare aanbod van pure zuurstof te vergroten met grootschalige elektrolyse. 
De omvang van het effect op luchtkwaliteit wordt in het voorstel aangeduid als beperkt. 

Oordeel SEO 
Het CO2-effect in het voorstel is een conservatieve schatting. Bij toepassing van de standaardemissiefactoren voor 
groene en grijze waterstof zou de emissiereductie voor 10 jaar bijna 4 Mton kunnen bedragen. 
 
De kosteneffectiviteit (subsidie gedeeld door vermeden CO2) is niet gespecificeerd, maar wordt wel genoemd als 
criterium voor de selectie van de concrete projecten. Op basis van het voorstel (40 procent subsidie op de CAPEX) 
zou de kosteneffectiviteit € 40 tot 80 per ton CO2 bedragen. Er blijft echter volgens Tabel 3 (p. 45) in het voorstel 
nog een onrendabele top over. Als hiervoor aanvullende subsidie nodig is, is de kosteneffectiviteit € 106 tot € 333 
per vermeden ton CO2. Relevant is of andere projecten gericht op verduurzaming van de industrie een betere kos-
teneffectiviteit kennen. Deze vraag wordt in dit voorstel niet beantwoord. 

H2opZee  
Het voorstel presenteert geen saldo van maatschappelijke kosten en baten. De milieueffecten bestaan uit vermeden 
CO2-emissies en bijvoorbeeld de verbetering van de luchtkwaliteit doordat groene waterstof grijze waterstof ver-
vangt. Voor de productie van grijze waterstof zijn grote hoeveelheden aardgas en olie nodig. De vermeden CO2 
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bedraagt volgens het voorstel 9,9 Mton over een periode van 25 jaar. Alleen de CO2-baten worden gekwantificeerd: 
€ 310 miljoen tot € 3.340 miljoen.47  
 
H2opZee draagt volgens het voorstel ook bij aan het hergebruik van materialen door het herbestemmen van een 
bestaande gaspijpleiding. Als het hergebruik van een dergelijke leiding mogelijk blijkt, kunnen in de toekomst wel-
licht meer pijpleidingen worden hergebruikt voor waterstof. Op deze manier zijn geen nieuwe kabels (of pijpleidin-
gen) nodig en wordt de daarmee gepaard gaande milieu-impact vermeden. 
 
Ook claimt het project een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Dit effect wordt toegerekend aan het 
verminderen van emissies van CO2 en NOx, emissies die organismen verstoren. De bouw van de installaties op zee 
verstoort tijdelijk organismen op de bodem in de zee. Deze verstoring staat volgens het voorstel in geen verhouding 
tot de schade die vissersschepen dagelijks aanrichten. Doordat er niet in de directe nabijheid van de windparken 
gevist mag worden, levert het voorstel een positieve bijdrage aan de verstoring van de zeebodem. Dit zal leiden tot 
een herstel van leefgebieden voor de verschillende organismen in de Noordzee. Ook bieden de funderingen van 
de turbines en platforms ruimte voor verschillende organismen om zich eraan te bevestigen of bij te verbergen. 

Oordeel SEO 
De inschatting van de CO2-reductie in het voorstel is conform de aannames in de literatuur. De geschatte levensduur 
van de waterstofinstallaties op zee lijkt met 25 jaar aan de lange kant, waar voorstellen voor vergelijkbare installaties 
op land een kortere levensduur hanteren. Een levensduur van 15 jaar zou een reductie van 6 Mton CO2 opleveren.  
 
Bij de analyse van de CO2-effecten is geen rekening gehouden met mogelijke alternatieven. De vermeden CO2 is 
berekend op basis van een vergelijking tussen groene en grijze waterstof. Een mogelijk alternatief zou blauwe wa-
terstof kunnen zijn, zeker in de transitie naar een industrie die in toenemen mate waterstof gaat gebruiken. De pro-
ductie van blauwe waterstof kent een kleinere onrendabele top.  
 
De kosteneffectiviteit (subsidie/vermeden CO2) is niet gespecificeerd. Het voorstel betreft een aanvraag voor € 425 
miljoen subsidie. Aanvullend is naar schatting € 750 miljoen tot € 850 miljoen SDE++ subsidie nodig. Dit brengt de 
kosteneffectiviteit op € 119 tot € 129 per vermeden ton CO2. Relevant is of andere projecten gericht op verduurza-
ming van de industrie een betere kosteneffectiviteit kennen. Deze vraag wordt in dit voorstel niet beantwoord. Een 
mogelijk alternatief zou blauwe waterstof kunnen zijn.  
 
De aanvraag stelt dat de maatschappelijke effecten overwegend positief zijn. Voor de CO2-effecten geldt dat inder-
daad. Voor de overige effecten wordt geen onderbouwing gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de effecten op de 
biodiversiteit. Hier is het positieve effect afhankelijk van het weren van vissersschepen uit de gebieden waar de 
installaties op zee komen te staan. Het effect staat dus niet vast. De overheid kan dit effect waarschijnlijk op een 
directe manier realiseren door regulering. 
 
Het voorstel claimt ook een positieve bijdrage aan het hergebruik van materialen. Dit betreft het hergebruik van 
leidingen. Het voorstel laat echter na om aan te geven of er een nieuwe verbinding wordt gebruikt of dat een be-
staande leiding wordt gebruikt. Het is dus goed mogelijk dat de positieve bijdrage aan het hergebruik van materi-
alen niet plaatsvindt.  
 

 
47  Andere kosten en baten worden beschreven maar niet gekwantificeerd. 
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat het onduidelijk is of de baten groter zijn dan de kosten. De CO2-baten zijn 
overschat, maar het voorstel lijkt redelijk kosteneffectief.  

NieuweWarmteNu!  
De kosten-batentabel in het voorstel bevat alleen baten, geen kosten (p. 65). Ook voor afzonderlijke projecten bevat 
het voorstel geen MKBA’s (wel businesscases). De totale baten zijn volgens € 7,2 tot 8,7 miljard, inclusief bbp-effec-
ten. De grootste maatschappelijke baat in het voorstel is reductie van broeikasgassen, ter waarde van € 0,7 tot 1,0 
miljard. Dit betreft een verwachte CO2-reductie van 0,8 Mton in 2030 en 3,7 Mton in 2050. Daarnaast is er een 
reductie van overige broeikasgassen. 
 
Ook het verminderen van importafhankelijkheid is een maatschappelijk effect dat in het voorstel wordt genoemd. 
Als warmtesystemen een alternatief vormen voor aardgas vermindert NieuweWarmteNu! de importafhankelijkheid 
van landen zoals Rusland. De gecumuleerde besparing op het aardgasverbruik zou volgens het voorstel in 2030 1 
miljard m3 bedragen.  
 
Als (ongekwantificeerde) baat noemt het voorstel ook dat NieuweWarmteNu! bijdraagt aan versoepeling van het 
energietransitieproces. Knelpunten voor de ontwikkeling van duurzame warmte zouden worden weggenomen 
waardoor wordt geleerd hoe transities effectief kunnen zijn. Andere sectoren kunnen hiervan leren, volgens het 
voorstel.  

Oordeel SEO 
Cruciaal voor het verwachte CO2-effect is de veronderstelling dat de invoeding van warmte in de collectieve warm-
tesystemen snel verduurzaamt. In 2030 is volgens het voorstel 75 procent van de warmte in deze systemen al ver-
duurzaamd. Voor de alternatieven zoals groen gas verloopt de verduurzaming met 17 procent in 2030 aanmerkelijk 
trager. De vraag is of er voor dit alternatief ook niet een versnelling kan worden gerealiseerd. Hierdoor zou het CO2-
effect minder groot zijn. 
 
Bij het CO2-effect na 2030 moet worden opgemerkt dat dit het effect is van alle tranches van NWN!, dus ook van de 
tranches die niet worden gedekt door deze aanvraag.   
 
Bij het monetariseren van het CO2-effect zijn de ‘efficiënte CO2-prijzen’ uit het tweegradenscenario gebruikt. Deze 
prijzen zijn zeer hoog. Ook hier is een bandbreedte aan te bevelen, met de minder hoge CO2-prijzen van WLO Laag 
en Hoog. Voor MKBA’s raadt het CPB aan de prijzen uit het tweegradenscenario alleen te gebruiken in gevoelig-
heidsanalyses.  
 
De waarde van reducties van overige emissies is berekend via een vuistregel: er wordt met 20 procent van de CO2-
prijs gerekend, omdat toekomstige waardes zouden ontbreken. Een alternatieve aanpak was geweest om de hui-
dige schaduwprijzen voor de overige emissies te gebruiken en deze prijzen te laten meegroeien met het bbp (even-
tueel met een correctie). Dat de reducties van deze overige emissies een maatschappelijke baat vormen is aanne-
melijk. De omvang hiervan is afhankelijk van de invulling van de basispaden, die voor een groot deel ook deze 
emissies zullen verminderen.  
 
Het effect op de importafhankelijkheid van aardgas is aannemelijk maar beperkt van omvang. Het in het voorstel 
genoemde effect betreft ongeveer één procent van het totale Nederlandse aardgasverbruik. Bij elektriciteit lijkt dit 
argument overigens veel minder reëel, omdat Nederland fors investeert in duurzame elektriciteit, net zoals directe 
buurlanden die geen geopolitiek risico vormen. 
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Opvallend is dat er in het voorstel geen maatschappelijke kosten worden genoemd. De aanleg van warmte-infra-
structuur kan ingrijpend zijn, bijvoorbeeld doordat straten open moeten en doordat in huis verbouwingen moeten 
plaatsvinden. Bij groen gas alternatieven wordt gebruikgemaakt van bestaande infrastructuren en ontstaan deze 
kosten in mindere mate. Ook neemt de keuzevrijheid van consumenten af. In collectieve warmtesystemen zijn con-
sumenten meestal gebonden aan het warmtebedrijf. Bij elektriciteit en gas hebben consumenten de mogelijkheid 
te switchen van leverancier. Verlies van keuzevrijheid vermindert het consumentensurplus en dus de welvaart.  
 
Bij de samenvattende tabel in het voorstel (p. 64) merken wij op dat het saldo sterk is overschat, omdat: 
● De berekening van de bbp-effecten (die deel uitmaken van de baten in de tabel) alle tranches betreft (ook de 

tranches die moeten volgen op de tranche waarover de aanvraag gaat); 
● De berekening kostendalingen gelijkstelt aan productiviteitswinst, wat veronderstelt dat opbrengsten niet rea-

geren op kostenveranderingen; 
● Er geen gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de veronderstelde kostendalingen en de 

gehanteerde CO2-prijzen. De CO2-prijzen zijn relatief hoog. Dat leidt tot overschatting van deze baat en tot 
onderschatting van de onzekerheid; 

● De maatschappelijke baten van overige emissies mechanisch gelijk zijn gesteld aan 20 procent van de CO2 
prijs, waardoor ook deze baat te hoog lijkt; 

● Er geen rekening is gehouden met maatschappelijke kosten. Alle maatschappelijke effecten worden in het 
voorstel verondersteld positief te zijn. 

 
De indieners van het voorstel schatten in antwoord op een vraag de kosteneffectiviteit op € 188 per ton CO2. SEO 
vindt dit een redelijke schatting. Deze kosten zijn vrij hoog in vergelijking met de meeste andere CO2-reducerende 
maatregelen die in Nederland worden overwogen. Deze kosteneffectiviteit is een gemiddelde van een groot aantal 
projecten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben sommige projecten een betere kosteneffectiviteit, en andere pro-
jecten een slechtere kosteneffectiviteit. Een meer selectieve aanpak zou inhouden dat de meest kosteneffectieve 
projecten worden uitgevoerd en de minder kosteneffectieve projecten niet. 

5.5 Overige aspecten energie en duurzame ontwikkeling 

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
Bij de meeste voorstellen in dit thema is overheidsingrijpen naar het oordeel van SEO legitiem. Veelal gaat het om 
het verminderen van negatieve externe effecten (emissies) en/of het bereiken van positieve externe effecten (kennis 
spill-overs van R&D). Bij het voorstel Werklandschappen van de toekomst ligt een grote rol voor de rijksoverheid 
minder voor de hand. De baten van vergroening van bedrijventerreinen komen vooral ten goede aan marktpartijen 
in de vorm van een hogere vastgoedwaarde. De inrichting van bedrijventerreinen kent beperkte externe effecten 
buiten de betreffende gemeenten; daarom is onduidelijk waarom het Rijk hier een rol zou moeten hebben. 
 
De onderbouwing van de legitimiteit van overheidsingrijpen in de voorstellen laat te wensen over (zie de analyse-
tabellen in de bijlage bij dit rapport). Een goede onderbouwing vereist het concreet benoemen van specifieke vor-
men van marktfalen of overheidsfalen. 48 Diverse voorstellen noemen niet alleen soorten marktfalen, maar ook sys-
teemfalen en transitiefalen. Deze containerbegrippen worden veelal niet nader geduid. Voor zover ze wel worden 
geconcretiseerd, gaat het om vormen van marktfalen en overheidsfalen. Daardoor is niet duidelijk wat het opvoeren 
van systeemfalen en transitiefalen toevoegt aan de analyse van economische legitimiteit. Enkele voorstellen duiden 

 
48  Bijvoorbeeld externe effecten, asymmetrische informatie of marktmacht. 
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knelpunten aan als marktfalen, of verwarren beleidsdoelstellingen met marktfalen. Het Centraal Planbureau heeft 
het marktfalen in relatie tot de voorstellen meer diepgaand onderzocht. 

Beleidstheorie 
De meeste voorstellen bevatten een beleidstheorie (‘theory of change’), maar bijvoorbeeld het voorstel Groenver-
mogen II niet. De beleidstheorie is in diverse voorstellen nogal ‘creatief’ ingevuld (zie de analysetabellen in de bij-
lage bij dit rapport, laatste kolom). In het voorstel NieuweWarmteNu! ontbreken bijvoorbeeld pijlen (causale ver-
banden) tussen de inputs, outputs en outcomes, waardoor onduidelijk is hoe de effecten die de indieners verwach-
ten tot stand komen. Het voorstel NL2120, het groene verdienvermogen bevat echter wel een goede beleidsthe-
orie. 

Overzichtstabel overige aspecten 
Onderstaande tabel vat de economische legitimiteit en andere aspecten van de voorstellen samen.  

Tabel 5.5 Overzichtstabel overige aspecten voorstellen Energie & Duurzaamheid 

 BTIC: Toekomstbe-
stendige Leefomge-
ving 

Groenvermogen II H2opZee NieuweWarmteNu! 

Is er sprake van 
marktfalen?  

Ja Ja Ja Ja 

Risico’s • De cultuur in de bouw-
sector staat snelle in-
novatie in de weg. 

• Bedrijven nemen niet 
deel.  

• Geen samenwerking 
tussen partijen waar-
door geen innovatie-
systeem ontstaat 

• Gebrek aan groene 
stroom om waterstof 
mee te produceren 

• Gebrek aan coördina-
tie 

• Tempo van kostenre-
ductie bij waterstof-
productie via electro-
lyse 

• Hogere investerings-
kosten 

• Lagere waterstofpro-
ductie 

• Minder vraag naar wa-
terstof 

• Productiekosten water-
stof hoger dan de 
marktprijs 

• Goedkope import van 
waterstof 

• Milieubeperkingen 
wind op zee 

• Lagere CO2-prijs (ETS) 
• Geen goede certifice-

ring van waterstof 

• Kosten warmtesys-
temen vallen tegen 

• Kostendalingen door 
leer- en schaaleffecten 
vallen tegen 

• Deelnemers aan warm-
teprojecten haken af 

• Vertraging in de pro-
jecten 

• Geen budget bij ge-
meenten 

• Financiering van in-
pandige aanpassingen 
blijkt lastig 

Gevoeligheids-
analyses  

Nee Nee Ja. Verschillende scena-
rio’s voor de omvang 
van de waterstofproduc-
tie. Diverse gevoelig-
heidsanalyses m.b.t. on-
zekerheden 

Nee 

Meten effecten Bottom-up  Top-down  Top-down  Top-down  

Mate waarin 
bbp-effect be-
twistbaar is 
door substitu-
tie & concur-
rentie 

Deels betwistbaar door 
internationale concur-
rentie (extra export) 

Betwistbaar door con-
currentie met blauwe 
waterstof en geïmpor-
teerde groene waterstof 

Betwistbaar door inter-
nationale concurrentie: 
bij kennisexport en op 
de Nederlandse water-
stofmarkt 

Betwistbaar door con-
currentie van andere 
energiedragers en door 
internationale concur-
rentie bij export 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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6 Mobiliteit 
De positieve effecten van de zeven voorstellen in dit thema zijn in veel gevallen 
overschat. In sommige voorstellen is de onderbouwing niet navolgbaar. 

Overzichtstabel  
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de beoordeling van SEO over de kwaliteit van de onderbouwing 
van de economische effecten (bbp en/of maatschappelijke kosten/baten) voor de zeven voorstellen in het thema 
Mobiliteit. Voor vier voorstellen geldt dat de effecten overschat zijn; bij twee voorstellen is de onderbouwing niet 
navolgbaar maar zijn de effecten mogelijk ook overschat. Bij één voorstel zijn de geschatte effecten aannemelijk. 
De paragrafen 6.2 en 6.3 geven een verdere toelichting op respectievelijk het bbp-effect en de bevindingen over 
de analyse van de maatschappelijke kosten en baten.  

Tabel 6.1  Overzichtstabel: totaalbeeld voorstellen Mobiliteit 

 Digitaal 
EcoSys-
teem Mobi-
liteit en 
Smart city's 
(DEMS) 

Digitale In-
frastructuur 
en Logis-
tiek (DIL) 

Luchtvaart 
in Transitie 

Maritiem 
Masterplan 

Rail Gent-
Terneuzen 

Emissieloze 
binnen-
vaart, wa-
terstof 
elektrisch 
(RH2INE 
Kickstart 
IWT)  

Zero-emis-
sie binnen-
vaart batte-
rij-elek-
trisch (ZES) 

Kwaliteit onder-
bouwing eco-
nomische effec-
ten (bbp en/of 
MKBA) 

Sterk over-
schat 

Goed ge-
schat, om-
vang onze-
ker 

Overschat, 
onderbou-
wing onvol-
ledig 

Niet goed 
navolgbaar, 
mogelijk 
overschat, 
onzekerheid 
goed in 
beeld 

Deels niet 
navolgbaar, 
mogelijk 
overschat, 
onzekerheid 
goed in 
beeld 

Overschat, 
omvang on-
zeker 

Overschat 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Onze eerste indruk is dat diverse voorstellen potentie hebben, maar ook grote onzekerheden kennen. Dit betreft 
de voorstellen Digitaal EcoSysteem Mobiliteit en Smart city's (DEMS), Luchtvaart in Transitie en Maritiem Masterplan.  
Bij andere voorstellen is het bbp-effect klein in verhouding tot de investering. Dit geldt voor de voorstellen Rail 
Gent-Terneuzen en Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES). Het voorstel Emissieloze binnenvaart, water-
stof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT) kent risico’s en onzekerheden. Bij het voorstel Digitale Infrastructuur en Lo-
gistiek (DIL), ten slotte, is het twijfelachtig of hier een grote taak voor de overheid ligt. 

6.1 Omschrijving voorstellen mobiliteit 

Overzichtstabel investeringen 
Onderstaande tabel geeft de investeringen weer die in de mobiliteitsvoorstellen worden gepresenteerd. Daarbij is 
tevens aangegeven hoe groot de gevraagde bijdrage van het Groeifonds en de verwachte bijdragen uit andere 
bronnen zijn. 
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Tabel 6.2 Overzichtstabel investeringen mobiliteit 

  DEMS (DIL Luchtvaart 
in Transitie 

Maritiem 
Masterplan 

Rail Gent-
Terneuzen 

RH2INE 
Kickstart 
IWT)  

ZES 

Totale in-
vestering 

€ 157,2 mln 
waarvan: 
• € 140,9 

mln. Groei-
fonds 

• Overheden, 
bedrijfsle-
ven en ken-
nisinstellin-
gen co-in-
vesteren de 
rest 

€ 71,1 mln. 
waarvan: 
• € 51,1 mln. 

Groeifonds 
• € 14,6 mln. 

Privaat 
• € 5,4 mln. 

Publiek 
 

€ 1019 mln. 
waarvan: 
• € 504 mln. 

Groeifonds 
• € 344 mln. 

Privaat 
• € 171 mln. 

Publiek 
 

€ 1183,6 
mln. waar-
van: 
• € 365,6 

mln. Groei-
fonds 

• € 818 mln. 
uit andere 
bronnen 
(verdeling 
privaat/pu-
bliek ondui-
delijk) 

€ 120 mln. 
door Neder-
land49, waar-
van: 
• € 105 mln. 

Groeifonds 
• € 15 mln. 

ministerie 
van I en W 

€ 251 mln. 
waarvan: 
• € 135 mln. 

Groeifonds 
• € 115 mln. 

Privaat 

€ 114 mln. 
waarvan: 
• € 50 mln. 

Groeifonds 
• € 58 mln. 

Privaat 
• € 6 mln. Pu-

bliek 
 

Investe-
ringsperi-
ode 

5 jaar, 2022-
2026 

5 jaar, 2022-
2026 

9 jaar, 2022-
2030 

9 jaar, 2022-
2030 

6 jaar, 2025-
2030 

5 jaar, 2022-
2026 

5 jaar, 2021-
2025 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Digitaal EcoSysteem Mobiliteit en Smart city's (DEMS) 
Het voorstel Digitaal EcoSysteem Mobiliteit en Smart city's (DEMS) heeft als doelen (p. 17): 
● Het mobiliteitssysteem op basis van data meer op de veranderende en steeds wisselende mobiliteitsvraag in 

te richten, de mobiliteitsmarkt te versterken50 en het beslag dat het mobiliteitssysteem op overheidsmiddelen 
legt, te beheersen; 

● Realisatie van slimme stedelijke verduurzaming. Hiertoe draagt DEMS bij aan de woningbouwopgave?, de 
mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie, emissiereductie en de energietransitie;Als Nederland een leidende posi-
tie bemachtigen in het ontwikkelen en leveren van innovatieve data-gebaseerde oplossingen voor mobiliteit 
en slimme, duurzame verstedelijking. 
 

 Het voorstel beoogt deze doelen te bereiken door data te ontsluiten en te delen tussen publieke en private par-
tijen. Hierdoor kunnen deze partijen uit woningbouw, mobiliteit en energie onderling samenwerken aan innova-
tieve oplossingen, ook tussen deze sectoren. Het voorstel betreft drie ‘activiteitenboxen’ (p. 19): 
1. Digitale infrastructuur. Deze zorgt dat data vindbaar zijn, ontsloten worden en, waar opportuun, uitwisselbaar 

zijn. Interoperabiliteit vormt hierbij de kern; 
2. Ecosysteem activeren. Dit betreft afspraken, voorwaarden, licenties en toezicht; 
3. Use cases. Dit zijn concrete toepassingen van het systeem. Deze worden gerealiseerd via bijvoorbeeld aanbe-

stedingen of subsidies (p. 37). Voorbeelden van use cases zijn een Mobiliteitscentrale in Amsterdam die regie 
voert over de mobiliteit en “Last Mile solutions” waarin de planning van bezorging (van pakketten) aan bedrijven 
en consumenten wordt verbeterd. 

 
De totale investering is € 157,2 miljoen; de gevraagde bijdrage van het Groeifonds € 140,9 miljoen. 

 
49  België betaalt ook € 120 miljoen. 
50  Hiermee wordt gedoeld op het invoeren van een kilometerprijs (rekeningrijden). 
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Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) 
Het doel van het voorstel Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) is om vlotte digitale uitwisseling van data mogelijk 
te maken tussen partijen in logistieke ketens. IT-systemen van verschillende logistieke partijen kunnen elkaar dan 
voor standaardprocessen rechtstreeks raadplegen, zonder menselijke tussenkomst. 
 
Om dit te bereiken wordt een ‘Basis Datadelen Infrastructuur (BDI)’ gecreëerd: digitale infrastructuur waarmee data 
kunnen worden gedeeld. Met behulp hiervan worden vervolgens nieuwe ‘infradiensten’ ontwikkeld in negen ‘Living 
Labs’. Voorbeelden van Living Labs zijn een GoederenVolgSysteem en ContainerTracking. En tot slot is er een ‘di-
gital readiness’ campagne om digitale bewustwording bij bedrijven te vergroten en te zorgen dat minstens de helft 
van de Nederlandse logistieke bedrijven ‘digital ready’ is en minstens een kwart de BDI gebruikt (p. 22). 
 
De investering in DIL bedraagt in totaal € 71,1 miljoen. De bijdrage die aan het Groeifonds wordt gevraagd is € 51,1 
miljoen. 

Luchtvaart in Transitie 
Het voorstel Luchtvaart in Transitie heeft als doel om de Nederlandse luchtvaart te verduurzamen en daarmee eco-
nomische kansen te creëren voor bedrijven in aanverwante sectoren. De Nederlandse luchtvaart zou dan in 2050 
volledig klimaatneutraal zijn. Bedrijven in het Nederlandse ‘luchtvaart ecosysteem’ zouden beter gaan samenwer-
ken, er zou een ‘open innovatie-infrastructuur’ zijn en nieuwe technieken worden ontwikkeld. Daarbij gaat het met 
name om de inzet van synthetische brandstoffen en waterstof als brandstof in de luchtvaart.  
 
Om deze doelen te bereiken worden in het voorstel de volgende activiteiten voorzien (p. 16-19): 
● Een denktank (‘Flying Vision’) die voorziet in een visie met betrekking tot de roadmap naar klimaatneutraal 

2050; 
● Pilots waarin op kleine schaal synthetische vliegtuigbrandstoffen worden geproduceerd uit groene waterstof 

met behulp van duurzame elektriciteit en aan de lucht onttrokken (of afgevangen) CO2. Volgens het voorstel 
wordt het hierdoor mogelijk om schaalsprongen te maken richting commerciële productie van synthetische 
vliegtuigbrandstoffen; 

● Het bouwen van drie waterstofvliegtuigen. Deze werken via verbranding van waterstof of met een brandstof-
cel die waterstof in elektriciteit omzet; 

● Een proeftuin voor innovaties op Nederlandse luchthavens. Hiermee worden innovatieve technieken in de 
praktijk getest; 

● Onderzoeksprojecten. Dit betreft innovatieprojecten met lagere TRL. Voorbeelden zijn het effect van duur-
zame vliegtuigbrandstof op de motor, nieuwe fabricagemethoden voor thermoplasten/composieten en ana-
lyse van de onderhoudseisen van nieuwe vliegtuigconcepten; 

● Een ‘digital twin’ van de luchtvaart. Dit is een integraal digitaal model van de luchtvaartsector. Daarmee wordt 
onderzoek gedaan naar duurzame concepten en technologieën en hun effect op uitstoot en economie; 

● Ondersteunende activiteiten, zoals subsidies voor het mkb en een ‘human capital agenda’ (aantrekken, oplei-
den en behouden van talent voor de sector). 

 
In totaal gaat het om een investering van € 1.019 miljoen. Aan het Groeifonds wordt een bijdrage van € 504 miljoen 
gevraagd. 

Maritiem Masterplan 
Het doel van het voorstel Maritiem Masterplan is een emissieloze en klimaatneutrale scheepvaart. Om dit te berei-
ken beoogt het plan om de bouwkosten van schepen te reduceren met arbeidsproductiviteit verhogende 
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technologieën. Volgens het voorstel worden emissieloze schepen daardoor betaalbaar en wordt de Nederlandse 
maritieme sector koploper in de maritieme energietransitie. Concrete resultaten die de indieners van het voorstel 
verwachten (in een scenario dat zij aanduiden als optimistisch51) zijn: 
● 20 procent verlaging van de bouwkosten van emissieloze schepen; 
● 25 procent meer emissieloze schepen gebouwd in Nederland door verbeterde concurrentiepositie; 
● 5 procent toename van de werkgelegenheid in de sector52; 
● € 2.200 miljoen toename economisch verdienvermogen (€ 135 miljoen per jaar in 2040); 
● € 3.600 miljoen reductie van emissies van CO₂, NOx en fijnstof (15,4 Megaton CO₂ gecumuleerd). 
 
De activiteiten die het plan beschrijft om de doelen te bereiken zijn: 
● Gezamenlijke ontwikkeling en deling van kennis en technologie door bedrijven en overheid; 
● Emissieloze schepen bouwen. Het gaat om twintig schepen van de Rijksvloot en dertig schepen van Neder-

landse reders. Het doel is om te demonstreren dat dergelijke schepen mogelijk zijn; 
● Proeftuinen voor digitaal ontwerp en gerobotiseerde productie.  
 
Het Maritiem Masterplan betreft een investering van in totaal € 1.183,6 miljoen. De van het Groeifonds gevraagde 
bijdrage is € 365,6 miljoen. 

Rail Gent-Terneuzen  
Het doel van dit voorstel is om knelpunten weg te nemen in het goederenvervoer per spoor tussen Gent en Terneu-
zen. Die knelpunten zijn (gebrek aan) capaciteit, (on)betrouwbaarheid en (in)efficiëntie van het spoornetwerk. Het 
project zou tevens moeten leiden tot een verschuiving van goederenvervoer van de weg naar het spoor. Er wordt 
gemikt op zowel het faciliteren van economische groei als op duurzaamheid en leefbaarheid. 
 
Om deze doelen te bereiken wordt voorgesteld om naast de bestaande spoorlijn aan de westzijde van het kanaal 
Gent-Terneuzen, ook vervoer langs de oostzijde mogelijk te maken. Daarnaast bevat het voorstel diverse andere 
verbeteringen van het spoor tussen Gent en Terneuzen. Het betreft een gezamenlijk project van Nederland en Bel-
gië. Aan beide zijden van de grens vinden investeringen plaats.  
 
De totale investering is volgens het voorstel (p. 13) € 240 miljoen. De kosten worden voor de helft door Nederland 
en voor de helft door België gedragen (p. 14). De kosten voor Nederland zijn dus € 120 miljoen. “In Nederland 
zoeken het ministerie van IenW, de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en North Sea Port gezamenlijk naar 
een gepaste verdeling van die bijdrage” (p. 14). Het ministerie van IenW heeft € 15 miljoen gereserveerd (p. 14). De 
resterende € 105 miljoen wordt gevraagd aan het Groeifonds (p. 15). 

Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT) 
Zoals de titel van het voorstel aangeeft, is dit voorstel gericht op een transitie naar een emissieloze binnenvaart. 
Binnenvaartschepen varen op gasolie (dieselolie), hetgeen diverse emissies met zich meebrengt. Om deze emissies 
weg te nemen mikt het voorstel op schepen die met een elektromotor varen op waterstof. Een brandstofcel zet de 
waterstof om in elektriciteit.  
 

 
51  Het voorstel beschrijft ook een pessimistisch scenario. De verwachte effecten in het voorstel zijn gebaseerd op een on-

derzoek van Dialogic en Decisio (2021). 
52  Het voorstel (p. 89) gaat er niet vanuit dat dit een effect heeft op de structurele werkgelegenheid in Nederland. Het gaat 

enkel om een sectoraal effect. 
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Om dit doel te bereiken zullen 12 verschillende typen waterstofschepen worden gebouwd. De waterstof wordt op-
geslagen in speciaal ontwikkelde containers die bij vulstations door waterstofleveranciers gevuld worden en bij 
terminals aan boord van de schepen zullen worden gebracht. 
 
De totale investering in dit project is € 251 miljoen. Daarvan wordt € 135 miljoen aangevraagd bij het Groeifonds. 
Het grootste deel van de investering betreft de bouw van schepen. Een kleiner deel wordt ingezet voor de vouw 
van waterstof vulpunten en van waterstofcontainers. 

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES)  
Het doel van dit voorstel is om schadelijke emissies van binnenvaartschepen weg te nemen door ze op elektriciteit 
uit batterijen te laten varen.  
 
Om dit te bereiken wordt voorgesteld om met subsidie tot 2026 45 elektrische schepen, 14 laadstations en 77 
batterijcontainers (verwisselbare accu’s) te bouwen. Het voorstel veronderstelt dat daarna geen subsidie meer no-
dig is (positieve businesscase) voor een verdere ontwikkeling naar 400 schepen, 20 laadstations en 637 energie-
containers.  
 
Het voorstel geeft aan dat de totale investering € 114 miljoen is, waarvan € 50 miljoen wordt aangevraagd bij het 
Groeifonds. Ruim de helft van de investering gaat naar batterijcontainers. 

6.2 Bbp-effecten mobiliteit 

Overzichtstabel bbp-effecten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht (over de onderbouwing) van de bbp-effecten van de zeven voorstellen in 
dit thema. Voor vier de voorstellen geldt dat de bbp-effecten zijn overschat, voor twee voorstellen dat deze effecten 
mogelijk zijn overschat. In diverse gevallen is de onderbouwing van de bbp-effecten (zeer) onzeker.  
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Tabel 6.3 Overzichtstabel bbp-effecten voorstellen mobiliteit 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Digitaal EcoSysteem Mobiliteit en Smart city's (DEMS) 
Het voorstel schat het totale bbp-effect op € 9,8 miljard (gecumuleerd en gedisconteerd) (p. 82). Daarnaast zouden 
er nog onbekende baten van nog onbekende of ongekwantificeerde toepassingen zijn. De schatting van € 9,8 mil-
jard is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 
53  De baten treden op in de periode 2021-2035. 
54  Gedisconteerd: € 119 miljoen. Dit bedrag is door SEO omgerekend naar een niet-gedisconteerd bedrag. 
55  2050 wordt in het voorstel niet weergegeven (wel “na 2050”). In de lage schatting is het cumulatief gedisconteerde bbp-

effect in verhouding zeer groot vergeleken met het effect in 2040. De reden is dat de baten in dit lage scenario slechts 
relatief korte tijd optreden en in 2040 al bijna zijn verdwenen. 

56  Effecten voor Nederland (excl. België en overige EU). Door SEO berekend o.b.v. propositie p. 19 en MKBA, p. 43-44. 
Laagste resp. hoogste effect van acht projectalternatieven in een laag en hoog groeiscenario. 

57  Niet-gedisconteerd € 1.095 miljoen tot € 1.951 miljoen. Gedisconteerd door SEO. 
58  Ongedisconteerd € 35 miljoen tot € 110 miljoen. Gedisconteerd door SEO. 
59  SEO beschouwt waarden boven 10 als onwaarschijnlijk hoog en waarden boven 20 als onrealistisch hoog. 

 Digitaal Eco-
Systeem Mo-
biliteit en 
Smart city's 
(DEMS) 

Digitale In-
frastructuur 
en Logis-
tiek (DIL) 

Luchtvaart 
in Transitie 

Maritiem 
Masterplan 

Rail Gent-
Terneuzen 

 RH2INE 
Kickstart 
IWT 

ZES 

Bbp-ef-
fect vol-
gens het 
voorstel 

Jaarlijks, 
2050: ondui-
delijk. 
Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 9.800 
mln. 

Jaarlijks, 
2050:  
€ 0. In 2035: 
€ 21 mln.53 
Cumulatief, 
gediscon-
teerd:  
€ 167 mln. 

Jaarlijks, 
2050: € 273 
mln.54 
Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 
1.857 mln. 

Volgens indie-
ners: € 1 mln. 
tot 268 mln. in 
2040.55 
Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 272 
mln. tot € 
2218 mln. 

Jaarlijks, 
2050: € 3 
mln. tot € 10 
mln.  
Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 27 
mln. tot € 87 
mln.56 

Jaarlijks, 
2050: € 36 tot 
€ 65 mln. 
Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 746 
mln. tot € 
1.329 mln.57 

Jaarlijks, 
2050: € 1,2 
mln. tot € 
3,6 mln. 
Cumulatief, 
gediscon-
teerd: € 24 
mln. tot € 
75 mln.58 

Mecha-
nismen 
bbp-ef-
fect ge-
schetst 
door in-
dieners 

Kostenbe-
sparingen 
door com-
pactere wo-
ningbouw, 
minder we-
genaanleg, 
lagere kos-
ten kilome-
terprijs 

Kostenbespa-
ringen door 
efficiëntere lo-
gistiek 

Productie 
van duur-
zame vlieg-
tuigbrand-
stoffen 
Extra groei 
vliegtuigin-
dustrie 
(bouw, on-
derhoud, 
reparatie) 

• Extra vraag 
naar emissie-
loze schepen 

• Kostenbespa-
ringen bij 
emissieloze 
schepen  

Lagere 
transport-
kosten 

Extra export 
van de 
scheeps-
bouwsector 

Extra export 
van de 
scheeps-
bouwsector 

Impliciete 
multi-
plier59 

Onrealistisch 
hoog: 62 
(9800/157,2) 

2,3  
(167/71,1) 

1,8  
(1857/1019) 

0,2 tot 1,9 
(272/1183,6 
resp. 
2218/1183,6) 

0,2 tot 0,7 
(27/120 resp. 
87/120) 

3,0 tot 5,3   
(746/251 
resp. 
1329/251) 

 0,2 tot 0,7 
(24/114 
resp. 
75//114) 

Oordeel 
SEO over 
bbp-ef-
fect 

Overschat, 
mogelijk ne-
gatief, onze-
ker en ten 
dele niet 
structureel 

Goed ge-
schat, om-
vang onze-
ker. Risico 
dat het pro-
ject niet 
slaagt 

Deels over-
schat, deels 
niet helder 
onderbouwd. 
Omvang on-
zeker 

Het effect is 
zeer onzeker 
en mogelijk 
overschat 

Deels niet na-
volgbaar en 
mogelijk 
overschat 

Sterk over-
schat en zeer 
onzeker 

Overschat 
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● Verstedelijking: 
● slim inbreiden (t.o.v. traditioneel inbreiden): € 600 miljoen. Dit betreft woningbouw met een hogere 

dichtheid dan gebruikelijk (meer woningen per hectare), in stedelijke gebieden; 
● Mobiliteit: 

● besparing uitvoeringskosten betalen naar gebruik: € 4.800 miljoen. Dit betreft de kosten van de voorge-
nomen kilometerprijs. Hierop zou dankzij DEMS bespaard kunnen worden; 

● besparing aanleg asfalt: € 4.400 miljoen. Door gericht prijsbeleid, mogelijk gemaakt door DEMS, zou 
minder wegenaanleg nodig zijn. 

Oordeel SEO 
Het bbp-effect dat de indieners verwachten is 62 maal zo hoog als de investering. SEO beschouwt een dergelijke 
verhouding als onrealistisch hoog.  
 
De positieve bbp-effecten die het voorstel schetst, bestaan in belangrijke mate uit besparingen op de kosten voor 
de overheid van betalen naar gebruik en kosten van aanleg van infrastructuur. Dit zijn echter geen positieve bbp-
effecten maar besparingen op overheidsuitgaven. Als deze uitgaven dalen, daalt ook de productie van de toeleve-
rende bedrijven in de ICT-sector en de bouw, en daarmee het bbp. Afhankelijk van de besteding van de bespaarde 
middelen kan daar een positief bbp-effect tegenover staan, maar het is niet zeker of dit het negatieve bbp-effect 
volledig compenseert. De foute aanname dat kostenbesparingen positieve bbp-effecten zijn leidt tot een sterke 
overschatting van het bbp-effect. 
 
De geschetste besparing op aanlegkosten van asfalt komt niet primair voort uit DEMS maar uit betalen naar gebruik 
(kilometerprijs). Betalen naar gebruik kan ook zonder DEMS worden gerealiseerd. De geschetste besparing op uit-
voeringskosten van betalen naar gebruik betreft voor een groot deel eenmalige investeringen in het heffingssys-
teem. Dit is geen structureel effect. 
 
Het voorstel benadrukt dat DEMS een randvoorwaardelijke stap is in een keten van interventies. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat het onzeker is of deze interventies daadwerkelijk zullen volgen na implementatie van DEMS.  
 
Het voorstel veronderstelt dat meer/betere/toegankelijke data tot betere keuzes leiden m.b.t. ruimtelijke planning 
en mobiliteit. Dit wordt onderbouwd met voorbeelden (use cases). Daaruit wordt echter niet duidelijk of DEMS 
meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld de use case “Last mile solutions” laat zien dat ritten voor bezorging efficiënter kun-
nen worden uitgevoerd als betere data beschikbaar zijn. Veel van deze data zijn echter al beschikbaar (congestie, 
weersomstandigheden) en marktpartijen kunnen deze data zelf verzorgen/uitwisselen als dat voordelen oplevert. 
 
Hieruit moet worden geconcludeerd dat het bbp-effect in het voorstel sterk overschat is, mogelijk negatief is, en 
bovendien onzeker en ten dele niet structureel. 

Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) 
Volgens het voorstel verhoogt DIL het bbp jaarlijks in 2035 met € 21 miljoen. Cumulatief en gedisconteerd gaat het 
om € 167 miljoen. Het effect treedt op in de periode tot en met 2035 en is daarna nul. Deze effecten zijn ontleend 
aan een onderzoek van Ecorys (2021b). Relatief grote onderdelen van deze baten zijn vermindering van de kosten 
van ladingcriminaliteit (€ 32,8 miljoen), minder filekosten (€ 26,8 miljoen) en een besparing op transportkosten van 
luchtvracht (€ 14,9 miljoen) (Ecorys, 2021b, p 13). 
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Oordeel SEO 
Het bbp-effect is door Ecorys berekend o.b.v. diverse veronderstellingen. De veronderstellingen lijken niet onrede-
lijk, maar andere veronderstellingen zijn ook mogelijk. Bij andere veronderstellingen valt het effect anders uit. Dit 
impliceert dat de omvang van het effect onzeker is. 
 
De propositie (p. 90) geeft aan dat er een risico is dat digitalisering en data-deling beperkt blijven tot een beperkte 
groep. Het is het niet zeker dat daadwerkelijk toepasbare nieuwe services tot stand komen die ook grootschalig 
gebruikt gaan worden. 
 
Het bbp-effect is 2,3 maal zo groot als de investering. Deze verhouding is niet onrealistisch. 
 
Het totaalbeeld is dat het bbp-effect vrij goed is ingeschat maar onzeker is, en dat er een risico is dat het project 
niet slaagt. 

Luchtvaart in Transitie 
Volgens het voorstel wordt in 2050 een bbp-effect bereikt van € 119 miljoen per jaar. Cumulatief en gedisconteerd 
zou het gaan om € 1.857 miljoen (p. 138). Het bbp-effect is berekend door de toekomstige groei van de markten 
voor vliegtuigbrandstoffen, vliegtuigbouw en vliegtuigonderhoud60 in te schatten en vervolgens aannames te doen 
over het (extra) Nederlandse marktaandeel dat door Luchtvaart in Transitie wordt bereikt. Ook wordt de toege-
voegde waarde berekend van het ombouwen van vliegtuigen naar andere brandstoffen en er wordt een incidenteel 
bbp-effect geschat van R&D- en onderzoeksactiviteiten. In deze berekeningen wordt voor alle genoemde activitei-
ten een toename van de arbeidsproductiviteit met 5 procent verondersteld. 

Oordeel SEO 
De verhouding tussen het bbp-effect en de investering is 1,8. Dit is op zichzelf geen onrealistische verhouding. 
   
De rekenmethoden die het voorstel beschrijft zijn ten dele niet navolgbaar. Zo bevat de laatste kolom van tabel 55 
(p. 141) percentages per sector onder de kop “Arbeidsproductiviteit verhoging en aandeel kenniswerkers [%]”. Het 
is onduidelijk waarom de arbeidsproductiviteit verhoging exact gelijk zou (moeten) zijn aan het percentage kennis-
werkers. De veronderstellingen over de toename van het marktaandeel van Nederland in diverse markten, worden 
in het voorstel niet onderbouwd. Andere landen investeren ook. De veronderstelde extra groei van de vliegtuig-
maakindustrie in Nederland verwijst naar een analyse van GKN Fokker. Die analyse is door SEO niet gevonden. 
 
De aanname in de berekening dat zonder deze investering Nederland geen synthetische kerosine zal produceren, 
is onrealistisch. Ook zonder Luchtvaart in Transitie zal synthetische kerosine worden geproduceerd en zal Nederland 
daar een bepaald aandeel in hebben. Deze aanname leidt tot overschatting van het bbp-effect.  
 
Additioneel 15 procent extra kenniswerkers uit het buitenland in de vliegtuigmaakindustrie lijkt een hoog percen-
tage, aangezien kenniswerkers schaars zijn en andere landen ook investeren. 
 
De conclusie van SEO luidt dat dit effect is overschat, en dat de onderbouwing niet helder is. 

 
60  Maintenance, Repair & Overhaul markt. 
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Maritiem Masterplan 
Volgens het voorstel is het te verwachten bbp-effect in 204061 € 1 miljoen tot 268 miljoen per jaar. Cumulatief en 
gedisconteerd gaat het om € 272 miljoen tot € 2.218 miljoen. Dit effect bestaat voor het overgrote deel uit kosten-
besparingen bij de bouw en onderhoud van zowel elektrische als conventionele schepen. Over deze kostenreduc-
ties worden in het voorstel veronderstellingen gemaakt in een optimistisch en een pessimistisch scenario.  

Oordeel SEO 
De verhouding tussen het bbp-effect in het voorstel en de totale investering is 0,2 tot 1,9. Op zichzelf beschouwd is 
dit geen onrealistische verhouding. Daarbij gelden echter diverse kanttekeningen: 
● De veronderstelde kostenreducties bij bouw en onderhoud van schepen worden niet onderbouwd. Er wordt 

verwezen naar “gespecialiseerde werkgroepen van experts” (p. 81); 
● Er zijn nog geen toezeggingen voor het merendeel van de cofinanciering (p. 69); 
● Het is onduidelijk welke prijzen zijn verondersteld voor duurzame brandstoffen en traditionele brandstoffen 

(en evt. emissierechten); 
● Positief is dat diverse gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd. Daarin varieert het bbp-effect sterk. Daaruit 

blijkt dat dit effect zeer onzeker is. 
 
De conclusie is dat het in het voorstel gepresenteerde bbp-effect zeer onzeker is, en mogelijk overschat. 

Rail Gent-Terneuzen  
In het voorstel worden effecten62 gepresenteerd op het bruto regionaal product van regio’s in Nederland en België. 
Deze effecten zijn ontleend aan een MKBA die als bijlage bij het voorstel is gevoegd. Op basis van deze regionale 
effecten heeft SEO het effect op het Nederlandse bbp berekend.63 Dit effect is € 3 à 10 miljoen per jaar in 2050. 
Cumulatief en gedisconteerd gaat het om € 27 miljoen tot € 87 miljoen.64 

Oordeel SEO 
De verhouding tussen het bbp-effect voor Nederland en het Nederlandse deel van de investering is 0,2 tot 0,7. Op 
zichzelf beschouwd is dit geen onrealistische verhouding. 
 
De bbp-effecten worden sterk bepaald door vervoersprognoses en de capaciteitstekorten die daarin worden voor-
speld. De onderliggende vervoersprognoses zijn echter niet vindbaar. De MKBA (p. 9) geeft aan dat deze prognoses 
zijn ontleend aan een studie van Breemersch (2018). Deze studie is door SEO niet gevonden. 
 
Mogelijk is de huidige capaciteit van de spoorlijn onderschat (MKBA, p. 30) In het nulalternatief wordt de capaciteit 
geschat op 13 treinen/dagdeel, uitgaande van een maximale verwachte vertraging van 20 minuten. Als een dagdeel 
4 uur duurt, komt 13 treinen per dagdeel neer op ruim 3 treinen per uur. Dit lijkt laag. Onduidelijk is waarom een 
verwachte vertraging van meer dan 20 minuten niet acceptabel is (voor goederenvervoer). 
 

 
61  2050 wordt in het voorstel niet weergegeven (wel “na 2050”). In de lage schatting is het cumulatief gedisconteerde bbp-

effect in verhouding zeer groot vergeleken met het effect in 2040. De reden is dat de baten in dit lage scenario slechts 
relatief korte tijd optreden en in 2040 al bijna zijn verdwenen. 

62  Het voorstel duidt maatschappelijke kosten en baten aan als structurele bbp-effecten. De structurele bbp-effecten worden 
in het voorstel aangeduid als incidentele bbp-effecten. 

63  Berekend o.b.v. tabellen in het voorstel (p. 19, rechtsboven). Betreft Zeeuws-Vlaanderen plus Rest Nederland. Laagste 
resp. hoogste effect van 8 projectalternatieven in een laag en hoog groeiscenario. 

64  Door SEO berekend o.b.v. propositie p. 19 en MKBA, p. 43-44. Laagste resp. hoogste effect van 8 projectalternatieven in 
een laag en hoog groeiscenario. 
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De veronderstelde verschuiving van wegvervoer en binnenvaart naar spoor wordt niet onderbouwd. Over nieuw 
(extra) spoorvervoer als gevolg van het project stelt de MKBA (p. 49): “Hiervan veronderstellen we dat … 20% … 
afkomstig is van een modale verschuiving. Hierbij veronderstellen we dat 10% van de weg komt en 10% van binnen-
vaart.“ Deze veronderstellingen worden niet onderbouwd.   
 
De conclusie uit deze observaties is dat het bbp-effect in het voorstel deels niet navolgbaar is, en mogelijk overschat. 

Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT)  
Volgens het voorstel is het bbp-effect in 2050 € 36 tot € 65 miljoen per jaar. Cumulatief en gedisconteerd gaat het 
om € 746 miljoen tot € 1329 miljoen.65 Het bbp-effect wordt berekend als extra omzet die voortkomt uit export van 
emissieloze binnenschepen vergeleken in plaats van conventionele schepen. Doordat de kosten van emissieloze 
schepen hoger zijn, neemt de exportwaarde toe. 

Oordeel SEO 
De verhouding tussen het bbp-effect (volgens het voorstel) en de totale investering is 3,0 tot 5,3. Dit is op zichzelf 
beschouwd geen onrealistische verhouding. Daarbij gelden echter de onderstaande opmerkingen. 
 
Het bbp-effect is berekend op basis van de extra kosten van waterstofschepen ten opzichte van conventionele sche-
pen. Die extra kosten leiden tot extra omzet en toegevoegde waarde in de scheepsbouw. Bij de berekening is ver-
ondersteld dat veel dan wel alle in Nederland gebouwde binnenschepen op waterstof gaan varen – enkel als gevolg 
van het (om)bouwen van twaalf waterstofschepen, het ontwikkelen en bouwen van waterstofcontainers en de reali-
satie van vier vulstations. Dit lijkt implausibel.66 Deze aanname leidt waarschijnlijk tot een grote overschatting. 
 
Het bbp-effect wordt berekend als extra export-omzet. Dit zou echter de toegevoegde waarde moeten zijn. Het 
effect op de toegevoegde waarde is kleiner dan het effect op de omzet. Het voorstel overschat hiermee het bbp-
effect. 
 
Extra omzet in de scheepsbouw vereist extra werknemers die uit andere sectoren komen, waardoor de toege-
voegde waarde in die andere sectoren daalt. Dat effect is in de berekening van het bbp-effect niet meegenomen. 
Ook dit leidt tot overschatting van het bbp-effect. 
 
Het voorstel (p. 41) geeft aan dat de kans bestaat dat de businesscase niet positief is en dat daardoor de 12 schepen 
terug omgebouwd moeten worden naar andere voortstuwingstechnieken (d.w.z. naar traditionele en vervuilende 
dieselolie). 
 
De conclusie is dat het bbp-effect sterk is overschat en zeer onzeker is. 

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES)  
Volgens het voorstel is het bbp-effect in 2050 1,2 miljoen tot € 3,6 miljoen per jaar. Cumulatief en gedisconteerd 
(berekend door SEO) komt dit neer op € 24 miljoen tot € 75 miljoen. 

 
65  Niet-gedisconteerd 1095 tot 1951. Gedisconteerd door SEO. 
66. En het is onduidelijk of hier ook batterijschepen zijn meegeteld (propositie ZES). 
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Oordeel SEO 
De verhouding tussen het bbp-effect en de totale investering is 0,2 tot 0,7. SEO acht deze verhouding op zichzelf 
niet onrealistisch, maar plaatst er onderstaande kanttekeningen bij. 
 
Bij de berekening is verondersteld dat - uitsluitend als gevolg van het voorstel – veel dan wel alle in Nederland 
gebouwde binnenschepen elektrisch worden. Het is de vraag of dat plausibel is.67  
 
Over de werkgelegenheidseffecten stelt het voorstel terecht dat de extra werknemers die aan ZES werken zonder 
ZES op een andere plek actief zouden zijn. Dat impliceert echter ook dat op die andere plaatsen bbp verloren gaat. 
Dat negatieve bbp-effect neemt het voorstel niet mee. 
 
Hieruit moet worden geconcludeerd dat het bbp-effect in het voorstel twijfelachtig en te hoog is. 

6.3 Maatschappelijke kosten en baten mobiliteit 

Overzichtstabel MKBA 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de beoordeling van de zeven voorstellen in dit thema met betrekking 
tot de onderbouwing van de analyse van maatschappelijke kosten en baten. Bij vijf voorstellen is een integrale 
maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. In vier van deze vijf voorstellen zijn de baten (sterk) overschat. 
Alleen bij het voorstel Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) lijken de gepresenteerde kosten en baten aanneme-
lijk. Twee voorstellen presenteren alleen geselecteerde baten respectievelijk baten van een deel van het voorstel.  

 
67  En het is onduidelijk of hier ook waterstofschepen zijn meegeteld (propositie Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch 

(RH2INE Kickstart IWT)). 
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Tabel 6.4 Overzichtstabel kosten en baten van mobiliteit voorstellen 

 Digitaal Eco-
Systeem 
Mobiliteit 
en Smart ci-
ty's (DEMS) 

Digitale In-
frastructuur 
en Logistiek 
(DIL) 
 

Luchtvaart 
in Transitie 

Maritiem 
Masterplan 

Rail Gent-
Terneuzen 

RH2INE 
Kickstart 
IWT 

ZES 

Baten-kos-
tenverhou-
ding en/of 
netto ba-
ten vol-
gens het 
voorstel. 

Geen inte-
grale MKBA. 
Maatschap-
pelijke baten 
€ 11.771 
mln. 

Baten-kos-
tenverhou-
ding: 2,1. 

Geen inte-
grale MKBA. 
Baten CO2-
reductie € 
3.300 mln. 
tot € 12.200 
mln. 

Baten-kos-
tenverhou-
ding: 0,4 tot 
1,9 
Netto baten 
min € 192 
mln. tot plus 
€ 5.269 mln. 

Baten-kos-
tenverhou-
ding: 0,91 tot 
1,97 (totaal 
NL en Bel-
gië)68. 

Netto baten 
min € 255 
mln. tot plus 
€ 22 mln. 

Netto baten 
min € 193 
mln. tot plus 
€ 354 mln. 

Oordeel 
SEO over 
MKBA 

De baten zijn 
sterk over-
schat en on-
zeker  

Ongeveer 
goed. Om-
vang baten 
onzeker. Ri-
sico dat het 
project niet 
slaagt 

De CO2-baat 
is sterk over-
schat en zeer 
onzeker. De 
omvang van 
de andere 
baten is on-
bekend 

De baten zijn 
mogelijk 
overschat en 
zeer onzeker 

De baten 
zijn deels 
niet navolg-
baar. De ba-
ten-kosten-
verhouding 
is overschat 

De baten zijn 
overschat. 
De kosten 
zijn waar-
schijnlijk gro-
ter dan de 
baten  

De baten zijn 
overschat 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Digitaal EcoSysteem Mobiliteit en Smart city's (DEMS) 

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Er is in het voorstel geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van DEMS als geheel; wel van sommige 
onderdelen (bijvoorbeeld van ‘betalen naar gebruik’ (kilometerprijs), p. 96). De maatschappelijke baten worden in 
het voorstel geschat op € 11,771 miljard, inclusief bbp-effecten van € 9,8 miljard (p. 82). De bredere maatschappe-
lijke baten bestaan uit € 2,4 miljard door ‘slim inbreiden’ (hogere bouwdichtheid in steden). Deze baten betreffen 
besparingen van (kosten van) ruimte, energie en mobiliteit. Daarnaast presenteert het voorstel baten van € 0,171 
miljard door versnelling van verstedelijking met drie jaar. 

Oordeel SEO 
De maatschappelijke baten die het voorstel schetst bestaan voor het grootste deel uit het bbp-effect. In het vorige 
hoofdstuk werd geconcludeerd dat het bbp-effect in het voorstel sterk overschat is en bovendien onzeker. Deze 
opmerkingen zijn ook van toepassing op de maatschappelijke baten. 69 
 
De baten van een hogere bouwdichtheid in steden in het voorstel zijn afkomstig uit een studie van Ecorys (2021a). 
Daarin wordt bij deze uitkomsten opgemerkt: “De vraag is echter niet alleen of het ruimtelijk past, maar bovenal of 
de toekomstige bewoner het ziet zitten om in een dergelijke omgeving te wonen, werken en recreëren. Dit is en blijft 
lastig om nu al te bepalen, en moet in de praktijk worden getoetst.” Hieruit volgt dat ook deze baten onzeker zijn. 

 
68  Voor 3 van de 8 projectalternatieven zijn afzonderlijke resultaten voor Nederland berekend (MKBA, p. 59-60). In die be-

rekening zijn de resultaten voor Nederland gunstiger dan voor België. 
69  De opmerking over een mogelijk negatief bbp-effect is niet van toepassing op de maatschappelijke baten omdat een 

kostenbesparing een maatschappelijke baat is. Of de baten structureel zijn is bij de maatschappelijke baten minder rele-
vant dan bij het bbp-effect. 
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Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) 

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Volgens het voorstel zijn de maatschappelijke baten van DIL twee keer zo groot als de kosten (p. 95). De baten 
bestaan vooral uit bbp-effecten (€ 167 miljoen) en voor een klein deel uit een reductie van externe kosten (CO2, 
luchtvervuiling, ongevallen: € 9,3 miljoen). Daarnaast zijn er ongekwantificeerde baten zoals meer exportpotentieel 
en nieuwe businessmodellen. 

Oordeel SEO 
De baten zijn door Ecorys (2021b) berekend o.b.v. diverse veronderstellingen. De veronderstellingen lijken niet 
onredelijk. Bij andere veronderstellingen valt het effect anders uit. Dit impliceert dat de omvang van de baten on-
zeker is. 
 
De propositie (p. 90) geeft aan dat er een risico is dat digitalisering en data-deling beperkt blijven tot een beperkte 
groep. Het is het niet zeker dat daadwerkelijk toepasbare nieuwe services tot stand komen die ook grootschalig 
gebruikt gaan worden. 
 
Het totaalbeeld is dat de baten vrij goed zijn ingeschat maar qua omvang onzeker zijn, en dat er een risico is dat het 
project niet slaagt. 

Luchtvaart in Transitie 

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Het voorstel bevat geen maatschappelijke kosten-batenanalyse. Er worden verschillende soorten maatschappelijke 
kosten en baten genoemd. Van deze soorten wordt alleen de verwachte CO2-reductie gekwantificeerd en in baten 
(euro’s) uitgedrukt. De CO2-besparing van de baat wordt in het voorstel geschat door te veronderstellen dat zero-
emissie door het voorstel in 2050 wordt bereikt in plaats van 2070. Dit leidt volgens het voorstel tot een emissiere-
ductie van circa 110 Mton en een baat van € 3,3 tot 12,2 miljard. In het voorstel wordt opgemerkt (p. 149): “Zelfs 
wanneer slechts een deel van deze CO2 besparing aan dit programma wordt gealloceerd (er is wellicht nog meer 
nodig) blijft de besparing significant en groter dan de gevraagde investering.” 

Oordeel SEO 
De aanname in de berekening dat enkele pilots, proeftuinen en demonstratievliegtuigen zorgen dat de CO2-uitstoot 
van de Nederlandse luchtvaart 20 jaar eerder naar nul gaat, of tot een substantieel deel van dit effect leiden, wordt 
in het voorstel niet onderbouwd. Deze aanname is zeer implausibel. Aan dit voorstel mag slechts een klein deel van 
deze versnelling worden toegerekend. 
 
De CO2-baten worden in het voorstel niet gedisconteerd. Gedisconteerd zijn de baten ruim de helft kleiner.70 
 
De conclusie luidt dat de CO2-baat sterk is overschat en zeer onzeker is. De omvang van andere baten is onbekend. 

 
70  De CO2-baten treden op tussen 2030 en 2070. Uitgaande van 2050 als gemiddeld ‘batenjaar’ zouden de baten moeten 

worden gedeeld door (1+2,9 procent) tot de macht (2050-2021). Deze deelfactor is 2,29. Deling door 2,29 betekent een 
daling met 56 procent. 



ECONOMISCHE BEOORDELING TWEEDE RONDE VOORSTELLEN NATIONAAL GROEIFONDS 76 

 

Maritiem Masterplan 

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Het voorstel schat de netto maatschappelijke baten van het Maritiem Masterplan op min € 192 miljoen tot plus € 
5.269 miljoen. Dit impliceert een baten-kostenverhouding van 0,4 tot 1,9. De kosten betreffen investeringen in de 
eerste 50 schepen. De maatschappelijke baten bestaan voor een deel uit kostenbesparingen bij de bouw en on-
derhoud van zowel elektrische als conventionele schepen. Over deze kostenreducties worden in het voorstel ver-
onderstellingen gemaakt in een optimistisch en een pessimistisch scenario. Daarnaast zijn er baten van lagere emis-
sies, onder meer van CO2, en besparingen op brandstofkosten (MKBA p. 19-23). 

Oordeel SEO 
Het bbp-effect maakt in de MKBA deel uit van de maatschappelijke baten. De opmerkingen over de wijze van be-
rekenen van het bbp-effect in het vorige hoofdstuk hebben daarom ook betrekking op de maatschappelijke baten: 
● De veronderstelde kostenreducties bij bouw en onderhoud van schepen worden niet onderbouwd. Er wordt 

verwezen naar “gespecialiseerde werkgroepen van experts” (p. 81); 
● Er zijn nog geen toezeggingen voor het merendeel van de cofinanciering (p. 69); 
● Het is onduidelijk welke prijzen zijn verondersteld voor duurzame brandstoffen en traditionele brandstoffen 

(en evt. emissierechten). 
 
Positief is dat in de MKBA diverse gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd. Daarin variëren de baten sterk. Daaruit 
blijkt dat de baten zeer onzeker zijn. 
 
De conclusie is dat de maatschappelijke baten van dit voorstel sterk afhankelijk zijn van onzekere ontwikkelingen. 

Rail Gent-Terneuzen  

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Volgens het voorstel is de baten-kostenverhouding 0,91 tot 1,97. Dit betreft het totaal van Nederland en België. De 
baten-kostenverhouding voor Nederland wordt voor drie van de acht projectalternatieven berekend (MKBA, p. 59-
60). In die berekening zijn de resultaten voor Nederland gunstiger dan voor België.  

Oordeel SEO 
De opmerkingen die in hoofdstuk 3 werden gemaakt over de bbp-effecten, gelden ook voor de maatschappelijke 
baten: 
● De baten van het voorstel worden sterk bepaald door vervoersprognoses en de capaciteitstekorten die daarin 

worden voorspeld. De onderliggende vervoersprognoses zijn echter niet vindbaar. De MKBA (p. 9) geeft aan 
dat deze prognoses zijn ontleend aan een studie van Breemersch (2018). Deze studie is door SEO niet ge-
vonden; 

● Mogelijk is de huidige capaciteit van de spoorlijn onderschat (MKBA, p. 30) In het nulalternatief wordt de ca-
paciteit geschat op 13 treinen/dagdeel, uitgaande van een maximale verwachte vertraging van 20 minuten. 
Als een dagdeel 4 uur duurt, komt 13 treinen per dagdeel neer op ruim 3 treinen per uur. Dit lijkt laag. Ondui-
delijk is waarom een verwachte vertraging van meer dan 20 minuten niet acceptabel is (voor goederenver-
voer); 

● De veronderstelde verschuiving van wegvervoer en binnenvaart naar spoor wordt niet onderbouwd. Over 
nieuw (extra) spoorvervoer als gevolg van het project stelt de MKBA (p. 49): “Hiervan veronderstellen we dat 
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… 20% … afkomstig is van een modale verschuiving. Hierbij veronderstellen we dat 10% van de weg komt en 
10% van binnenvaart.“ Deze veronderstellingen worden niet onderbouwd.   

 
Bij het disconteren van de kosten wordt in de MKBA een te hoge discontovoet toegepast. De MKBA (p. 11) gebruikt 
voor alle kosten en baten een disconteringsvoet van 3 procent. De in NL voorgeschreven discontovoeten voor 
MKBA’s verschillen hiervan (zie Werkgroep discontovoet 2020 (2020)) Het verschil is het grootst bij de investerings-
kosten; daarvoor geldt in Nederland een discontovoet van 1,6 procent. Door een discontovoet van 3 procent voor 
de investeringskosten te gebruiken, onderschat de MKBA de gedisconteerde kosten.  
 
De conclusie is dat de baten deels niet navolgbaar zijn, en mogelijk overschat. De kosten zijn onderschat. Dit leidt 
tot overschatting van de baten-kostenverhouding. 

Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT)  

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Het voorstel schat de netto maatschappelijke baten op min € 255 miljoen tot plus € 22 miljoen. Dit betreft de meer-
kosten van de te subsidiëren 12 schepen versus de baten van minder emissies door deze 12 schepen. De netto 
baten zijn in twee van de drie scenario’s negatief. De scenario’s verschillen alleen wat betreft de waardering (prijs) 
van emissies.  
 
Naast de kosten en baten van de 12 schepen presenteert de propositie (p. 51) baten van lagere emissies (CO2, NOx, 
PM10) die ontstaan als in 2050 26 procent of meer van de Europese binnenvaartvloot op waterstof vaart. 

Oordeel SEO 
De netto baten in het voorstel betreffen de te subsidiëren 12 schepen. Deze netto baten zijn in twee van de drie 
scenario’s negatief. Alleen in het Hoogscenario zijn de netto baten positief. In het Hoogscenario wordt uitgegaan 
van een zeer hoge waardering van CO2-reducties.71 Dit bepaalt de positieve uitkomst in dit scenario. 
 
Ook in de berekening van baten van het overschakelen van een groot deel van de Europese vloot op emissieloze 
schepen wordt uitgegaan van zeer hoge CO2-prijzen. De emissiebaten komen dan uit op € 2 tot 13 miljard. De 
kosten hiervan (bijvoorbeeld subsidies om meerkosten van waterstofschepen te dekken) worden in de propositie 
niet vermeld. Het is bovendien niet plausibel dat het bouwen van 12 schepen, containers en vulstations leidt tot 
omschakeling van een flink deel van de Europese binnenvaart. 
 
De conclusie is dat de baten zijn overschat. De kans is groot dat de kosten groter zijn dan de baten. 

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES)  

Maatschappelijke effecten volgens het voorstel 
Volgens de indieners van het voorstel zijn de netto baten minus € 193 miljoen tot plus € 354 miljoen. Dit heeft 
betrekking op de (om)bouw en het gebruik van 45 elektrische schepen. De grootste kostenpost betreft elektriciteit 
om de batterijen op te laden. Daarnaast zijn er investeringskosten om de schepen te bouwen of om te bouwen en 

 
71  PBL en CPB schrijven voor de gangbare WLO-scenario’s Laag en Hoog minder hoge CO2 prijzen voor. Het voorstel ge-

bruikt het gemiddelde van Laag en Hoog in het Laagscenario. In het Hoogscenario wordt een zeer hoge waarde gebruikt 
die CPB/PBL niet aanbevelen voor Laag en Hoog, maar alleen voor een aanvullende gevoeligheidsanalyse. Zie CPB/PBL 
(2016).  
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onderhoudskosten van batterijen en docking-stations waar de batterijen worden opgeladen. De grootste batenpost 
betreft vermeden CO2-emissies. Andere grote baten komen voort uit minder stikstofemissies en uit bespaarde gas-
olie (dieselolie).  
Op basis van deze uitkomst wordt in het voorstel geconcludeerd (p. 40): “In alle scenario’s is de balans positief. In 
alle gevallen leidt bovenstaande analyse derhalve tot de conclusie dat het project ZES maatschappelijk wenselijk is.” 

Oordeel SEO 
De stelling (o.b.v. de MKBA) dat ZES in alle gevallen maatschappelijk wenselijk is, is onjuist. De kosten-batentabel 
op p. 40 van het voorstel laat twee positieve saldi zien en een negatief saldo.  
 
De CO2 baten zijn berekend met een zeer hoge CO2 prijs, uit het ‘tweegradenscenario’ (p. 41). De gangbare CO2 -
prijzen zijn echter veel lager.72 Dit leidt tot een sterke overschatting van deze grote batenpost. 
 
De waardering van fijnstof is een gemiddelde voor Nederland. Fijnstof veroorzaakt vooral problemen in stedelijk 
gebied. Voor waterwegen lijkt deze prijs (te) hoog. Aangezien dit een kleine post is in de MKBA, is de invloed hiervan 
op het eindsaldo beperkt. 
 
De conclusie luidt dat de baten in het voorstel worden overschat. 

6.4 Overige aspecten mobiliteit 

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
Bij de meeste voorstellen in het Thema Mobiliteit is overheidsingrijpen naar het oordeel van SEO legitiem (zie on-
derstaande tabel). Veelal gaat het om het verminderen van negatieve externe effecten (emissies) en/of het bereiken 
van positieve externe effecten (kennis spill-overs van R&D). Bij het voorstel Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) 
ligt overheidsingrijpen – althans in de vorm van investeringen en subsidies van het Rijk – vanuit een economisch 
perspectief minder voor de hand. Dit voorstel betreft verbeteringen in logistieke ketens waarvan de baten vooral 
ten goede komen aan logistieke bedrijven. 
 
De onderbouwing van de legitimiteit van overheidsingrijpen in de voorstellen laat te wensen over (zie de analyse-
tabellen in de bijlage bij dit rapport). Een goede onderbouwing vereist het concreet benoemen van specifieke vor-
men van marktfalen of overheidsfalen.73 Diverse voorstellen duiden alle knelpunten aan als marktfalen, of verwarren 
beleidsdoelstellingen met marktfalen. Het Centraal Planbureau heeft het marktfalen in relatie tot de voorstellen 
meer diepgaand onderzocht. 

Beleidstheorie 
De meeste voorstellen bevatten een beleidstheorie (‘theory of change’), maar bijvoorbeeld het voorstel Rail Gent-
Terneuzen niet. De beleidstheorie is in diverse voorstellen nogal ‘creatief’ ingevuld (zie de analysetabellen in de 
bijlage bij dit rapport, laatste kolom). In meerdere voorstellen ontbreken bijvoorbeeld pijlen (causale verbanden) 

 
72  PBL en CPB schrijven voor de gangbare WLO-scenario’s Laag en Hoog minder hoge CO2-prijzen voor. In het voorstel 

worden zeer hoge waarden gebruikt die CPB/PBL niet aanbevelen voor de basisanalyse, maar alleen voor een aanvul-
lende gevoeligheidsanalyse. Zie CPB/PBL (2016).  

73  Bijvoorbeeld externe effecten, asymmetrische informatie of marktmacht. 
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tussen de inputs, outputs en outcomes, waardoor onduidelijk is hoe de effecten die de indieners verwachten tot 
stand komen.74 Er zijn echter ook diverse voorstellen met een goede beleidstheorie zoals het Maritiem Masterplan. 

Overzichtstabel overige aspecten 
Onderstaande tabel vat de economische legitimiteit en andere aspecten van de voorstellen samen.  

 
74  Bijvoorbeeld de voorstellen Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT) en Zero-emissie binnen-

vaart batterij-elektrisch (ZES). 
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Tabel 6.5 Overzichtstabel overige aspecten Mobiliteitsvoorstellen 

 DEMS DIL Luchtvaart 
in Transitie 

Maritiem 
Masterplan 

Rail Gent-
Terneuzen 

RH2INE 
Kickstart 
IWT  

ZES 

Is er 
sprake 
van 
marktfa-
len? 

Ja Twijfelachtig Ja Ja. Ja Ja Ja 

Risico’s • Compacter 
bouwen niet 
aantrekkelijk 
voor bewo-
ners 

• Wegen wor-
den toch 
aangelegd 

• Betalen naar 
gebruik gaat 
niet door 

• Betalen naar 
gebruik ge-
bruikt an-
dere tech-
niek 

• Digitalisering 
en datadeling 
blijven moge-
lijk beperkt tot 
een beperkte 
groep bedrij-
ven. 

• Het is niet ze-
ker dat toe-
pasbare 
nieuwe servi-
ces tot stand 
komen die 
ook groot-
schalig ge-
bruikt gaan 
worden 

• Mogelijk 
sluiten 
producten 
van de 
vliegtuig-
industrie 
niet aan 
bij de 
vraag 

• Onvol-
doende 
aanslui-
ting van 
overheids-
beleid en 
van keu-
zes van 
Schiphol 
bij het 
voorstel 

• Het succes 
van het pro-
ject hangt 
sterk af van 
de mate 
waarin een 
effectief in-
ternationaal 
klimaatbe-
leid wordt 
gevoerd. 

• Concurrentie 
door andere 
landen 

• Hogere 
aanlegkos-
ten 

• Kleinere 
effecten 
op vervoer 
over de 
weg 

 

• Bouw van 
12 schepen 
verandert 
niet alle an-
dere bin-
nenschepen 

• Inzet extra 
werknemers 
in scheeps-
bouw gaat 
ten koste 
van andere 
sectoren 

• Standaard 
interface 
niet geac-
cepteerd 
door markt 

• Andere 
technolo-
gieën blij-
ken succes-
voller 

• Onvol-
doende ca-
paciteit 
elektrici-
teitsnetwerk 

Gevoe-
lig-
heids-
analyses 

Nee Ja. Extrapolatie 
van baten naar 
andere bedrij-
ven; andere 
tijdshorizon; 
ander aantal 
DIL-services 

Nee Ja, voor een 
groot aantal 
veronderstel-
lingen in de 
berekening 
van effecten 

Ja, 12 stuks. 
O.a. hogere 
en lagere 
aanlegkos-
ten, andere 
transport-
effecten, 
disconto-
voet 

Ja, slechts 1 
(over moge-
lijke extra ba-
ten) 

Nee. Wel di-
verse scena-
rio’s doorge-
rekend 

Meten 
effecten 

Top-down  Bottom-up  Top-down  Top-down Top-down Top-down Top-down  

Mate 
waarin 
bbp-ef-
fect be-
twist-
baar is 
door 
substi-
tutie & 
concur-
rentie 

Deels betwist-
baar (betreft 
uitvoeringskos-
ten kilometer-
prijs) 

Niet duidelijk. 
Mogelijk ko-
men efficiency-
verbeteringen 
deels zonder 
deze over-
heidsbijdrage 
tot stand 

Betwist-
baar. Het 
effect 
hangt af 
van Ne-
derlands 
succes in 
internatio-
naal con-
curre-
rende 
markten 

Betwistbaar.  
De propositie 
heeft weinig 
oog voor 
soortgelijk 
beleid in an-
dere landen 

Deels be-
twistbaar 
door concur-
rentie van 
vrachtvervoer 
over de weg  

Deels be-
twistbaar 
door concur-
rentie van an-
dere tech-
nieken. 

Deels be-
twistbaar 
door concur-
rentie van an-
dere tech-
nieken 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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7 Conclusies 
De effecten in de voorstellen zijn in de meeste gevallen niet goed onderbouwd, en 
doorgaans overschat. Sommige voorstellen verdienen nader onderzoek, enkele 
voorstellen kunnen worden verbeterd door meer selectiviteit en nog andere voor-
stellen hebben ernstige nadelen. Bij de meeste voorstellen is er een duidelijke rol 
voor de (rijks)overheid, maar er zijn ook uitzonderingen. 

Geschatte effecten in de voorstellen 
De bbp-effecten worden in de meeste voorstellen (sterk) overschat. Diverse voorstellen kennen een onrealistische 
verhouding tussen het bbp-effect en de investering. Een voorbeeld is het voorstel Werklandschappen van de toe-
komst. Het bbp-effect is daarin € 114 miljoen tot € 842 miljoen (cumulatief, gedisconteerd). Op basis van tentatieve 
correcties schat SEO het effect op € 50 miljoen. Een ander voorbeeld betreft het voorstel Cellulaire Agricultuur 
waarbij SEO inschat dat het bbp-effect met minimaal een factor 13 is overschat. In deze voorstellen konden hero-
ische veronderstellingen door SEO worden aangepast. Niet bij alle voorstellen waarbij SEO het bbp-effect als over-
schat beoordeelt, is het mogelijk om een inschatting te geven van deze overschattingsfactor. In voorkomende ge-
vallen bevat het voorstel te weinig informatie over de opbouw van het bbp-effect om kwantitatief aan te geven welke 
aannames leiden tot de overschatting. SEO maakt gebruik van de impliciete multiplier – het cumulatief gediscon-
teerd bbp-effect zoals voorgesteld door de indieners gedeeld door de investering – om te beoordelen of er sprake 
is van een overschatting. Zo wordt in sommige voorstellen slechts een casuïstische onderbouwing gegeven, door 
enkele voorbeelden te presenteren. 
 
Er zijn ook enkele voorstellen die het bbp-effect niet lijken te overschatten. Voorbeelden hiervan zijn Digitale Infra-
structuur en Logistiek (DIL), H2OpZee en Zelfdenkende Moleculaire Systemen. Het voorstel Digitale Infrastructuur 
en Logistiek (DIL) schat het bbp-effect goed, maar het effect is ook onzeker. Bij het project H2OpZee wordt een 
grote bandbreedte gepresenteerd voor het bbp-effect. De ondergrens van die bandbreedte vormt een aanneme-
lijke schatting, de hogere uitkomsten niet. Het voorstel Zelfdenkende Moleculaire Systemen onderbouwt het bbp-
effect helder en methodologisch goed verdedigbaar. Naar het oordeel van SEO is er bij de berekening in dit voor-
stel in verschillende elementen zowel sprake van een overschatting als een onderschatting van het effect welke in 
grote lijnen waarschijnlijk tegen elkaar zijn weg te strepen. 
 
De onderbouwing van de bbp-effecten is veelal onvolledig. In diverse voorstellen is niet navolgbaar hoe deze ef-
fecten zijn berekend. Voorbeelden zijn de voorstellen Luchtvaart in Transitie, Rail Gent-Terneuzen, BTIC: Toekomst-
bestendige Leefomgeving, PhotonDelta, Biotech Booster en PharmaNL.  
  
De maatschappelijke baten worden in diverse voorstellen overschat. Voorbeelden zijn het voorstel Digitaal EcoSys-
teem Mobiliteit en Smart city's (DEMS), Luchtvaart in Transitie, H2opZee en Werklandschappen van de toekomst. In 
diverse gevallen wordt een te hoge waardering (monetarisering) van CO2-effecten gebruikt waardoor de baten van 
minder emissies te hoog uitvallen.  
 
In een deel van de voorstellen worden geen totale maatschappelijke baten berekend van het integrale voorstel. Er 
worden dan alleen CO2-baten berekend (bijv. Luchtvaart in Transitie, H2OpZee), anekdotisch enkele onderdelen 
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beschreven (bijv. BTIC: Toekomstbestendige Leefomgeving) of voorbeelden gegeven van specifieke projecten 
(bijv. Groeiplan Watertechnologie en NL2120, het groene verdienvermogen).  
 
Daarnaast valt op dat in diverse voorstellen andere veronderstellingen worden gehanteerd bij het berekenen van 
maatschappelijke baten dan bij het bbp-effect, bijvoorbeeld bij Cellulaire Agricultuur. Zo wordt soms een voorzich-
tigheidsafslag of andere reductie toegepast bij de ene berekening, maar bij de andere berekening niet. 
 
Tot slot houdt slechts een deel van de voorstellen rekening met onzekerheid bij het schatten van effecten. In deze 
gevallen wordt er slechts één getal gepresenteerd, of het effect van slechts één onzekere factor meegenomen. De 
effecten zijn echter afhankelijk van een groot aantal onzekere factoren, zoals de economische groei, groei van spe-
cifieke markten, marktaandelen en comparatieve voordelen.  

Het belang van effectschattingen 
De vraag aan indieners om een inschatting van bbp-effecten en bij een deel van de projecten ook van de maat-
schappelijke baten te maken, biedt – ondanks de veelal gebrekkige kwaliteit van deze schattingen – een belangrijke 
meerwaarde voor zowel de indieners als in de beoordeling. Voor de beantwoording is het namelijk noodzakelijk 
om expliciet te maken welke (economische) argumentatie de verwachte effecten onderbouwt en hoe het voorstel 
samenhangt met bijvoorbeeld exogene (markt)ontwikkelingen. Het (vragen om het) kwantificeren van de effecten, 
zoals bijvoorbeeld het bbp-effect, biedt daarmee dus een raamwerk voor een consistente analyse van de effecten 
en is daardoor dus ook van belang bij de beoordeling van de voorstellen.   

Legitimiteit van overheidsingrijpen 
Bij de meeste voorstellen is er een duidelijke rol voor de (rijks)overheid als (mede)financier, maar er zijn ook uitzon-
deringen. 75 Veelal gaat het om het verminderen van negatieve externe effecten (emissies) en/of het bereiken van 
positieve externe effecten (kennis spill-overs van R&D). Er zijn twee voorstellen waar overheidsingrijpen – althans in 
de vorm van investeringen en subsidies van het Rijk – vanuit een economisch perspectief minder voor de hand ligt: 
● Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL). Dit betreft verbeteringen in logistieke ketens waarvan de baten 

vooral ten goede komen aan logistieke bedrijven; 
● Werklandschappen van de toekomst. De baten van vergroening van bedrijventerreinen komen vooral ten 

goede aan marktpartijen in de vorm van een hogere vastgoedwaarde. De inrichting van bedrijventerreinen 
kent beperkte externe effecten buiten de betreffende gemeenten; daarom is onduidelijk waarom het Rijk hier 
een rol in heeft. 

 
De onderbouwing van de legitimiteit van overheidsingrijpen in de voorstellen laat te wensen over (zie de analyse-
tabellen in de bijlagen bij dit rapport). Een goede onderbouwing vereist het concreet benoemen van specifieke 
vormen van marktfalen of overheidsfalen. Veel voorstellen noemen niet alleen soorten marktfalen, maar ook sys-
teemfalen en transitiefalen. Deze containerbegrippen worden veelal niet nader geduid. Voor zover ze wel worden 
geconcretiseerd, gaat het om vormen van marktfalen en overheidsfalen. Daardoor is niet duidelijk wat het opvoeren 
van systeemfalen en transitiefalen toevoegt aan de analyse van economische legitimiteit. 

 
75  Het Centraal Planbureau heeft een meer diepgaande analyse van de economische legitimiteit van de voorstellen uitge-

voerd. Het oordeel van SEO is mede op die analyse gebaseerd. 
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Beleidstheorie 
De meeste voorstellen bevatten een beleidstheorie (‘theory of change’), maar bijvoorbeeld de voorstellen Groen-
vermogen II, PharmaNL en Rail Gent-Terneuzen niet. De beleidstheorie is in diverse voorstellen nogal ‘creatief’ in-
gevuld (zie de analysetabellen in de bijlagen bij dit rapport, laatste kolom). In meerdere voorstellen ontbreken bij-
voorbeeld pijlen (causale verbanden) tussen de inputs, outputs en outcomes, waardoor onduidelijk is hoe de effec-
ten die de indieners verwachten tot stand komen.76 Er zijn echter ook diverse voorstellen met een goede beleids-
theorie zoals het voorstel Zelfdenkende Moleculaire Systemen, het Maritiem Masterplan en NL2120, het groene 
verdienvermogen. Het verdient aanbeveling om het potentieel van de beleidstheorie als structurerend en informe-
rend instrument in een volgende ronde van aanvragen beter te benutten. Dit kan bijvoorbeeld door expliciete eisen 
te formuleren en/of indieners meer ondersteuning te bieden bij het opstellen van de beleidstheorie. 

De potentie van de voorstellen  
De gehanteerde onderzoeksmethoden stellen ons in een deel van de voorstellen in staat om een gecorrigeerd bbp-
effect of gecorrigeerde maatschappelijke baten te schatten. Er zijn echter ook voorstellen waarbij de toegepaste 
methoden ongeschikt zijn, ook voor een gecorrigeerde schatting.  
 
Binnen de voorstellen met betrekking tot fysieke investeringen zijn vijf typen te onderscheiden: 
● Voorstellen die mogelijk potentie hebben, maar de gebrekkige onderbouwing van effecten maakt een goed 

oordeel niet mogelijk. Nader onderzoek is hierbij gewenst. Dit betreft de voorstellen Digitaal EcoSysteem Mo-
biliteit en Smart city's (DEMS), Luchtvaart in Transitie, Maritiem Masterplan en Groeiplan Watertechnologie; 

● Voorstellen waarvan duidelijk is dat het bbp-effect relatief klein is vergeleken met de investering, namelijk Rail 
Gent-Terneuzen, Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES), H2opZee en NL2120, het groene verdien-
vermogen;  

● Voorstellen die wellicht maatschappelijk onrendabel of niet kosteneffectief zijn: Groenvermogen II en Nieuwe-
WarmteNu! 

● Voorstellen waar geen grote rol voor de (rijks)overheid ligt, namelijk Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL) 
en Werklandschappen van de toekomst; 

● Voorstellen waar grote risico’s lijken te bestaan dat de effecten niet of beperkt worden gerealiseerd: BTIC: 
Toekomstbestendige Leefomgeving en Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT). 

 
Sommige voorstellen kunnen worden verbeterd door een meer selectieve aanpak te kiezen. Zo vragen enkele voor-
stellen naast een bijdrage aan proeftuinen en demonstratieprojecten ook om (mede)financiering van een meer vol-
ledige implementatie van het plan. Dit geldt voor de voorstellen Groeiplan Watertechnologie en Werklandschap-
pen van de toekomst. In deze gevallen lijkt een aanvraag voor alleen proeftuinen of demonstratieprojecten meer 
voor de hand te liggen. Immers, als deze eerste fasen niet goed uitpakken, is verdere implementatie wellicht niet 
gewenst. Ook kunnen proeftuinen en demonstratieprojecten informatie opleveren over de benodigde financiële 
middelen voor volledige implementatie. Selectiviteit kan ook worden gerealiseerd door binnen een voorstel de 
meest kansrijke onderdelen of projecten te kiezen. Zo bevat het voorstel NieuweWarmteNu! een groot aantal warm-
teprojecten. Van elk project is een businesscase gemaakt, maar geen MKBA. Door MKBA’s op projectniveau te ma-
ken en de projecten te selecteren die het meest rendabel zijn, kan de kosteneffectiviteit worden vergroot. Selectivi-
teit geldt ook voor het voorstel Duurzame Materialen. Dit voorstel is onderverdeeld naar verschillende materialen. 

 
76  Dit betreft de voorstellen Duurzame MaterialenNL, Groeiplan Watertechnologie, Werklandschappen van de toekomst, 

Biotech Booster, NieuweWarmteNu!, Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT) en Zero-emissie 
binnenvaart batterij-elektrisch (ZES).  
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Dit roept vragen op: is investering voor alle materialen nodig, hoe scoren de specifieke materialen qua investering 
en verwachte deel-impact, en leidt deze mate van verdeling (en dus niet kiezen) niet tot veel te lage investeringen 
per materiaalsoort waardoor er alsnog geen significante doorbraken te verwachten zijn? Voor het voorstel NXTGEN 
HIGHTECH is het bbp-effect op lange termijn voor een zevental investeringsgebieden bepaald (p. 193, Tabel 49). 
De grootte van de impliciete multipliers varieert sterk tussen deze investeringsgebieden. Wellicht ook voor dit voor-
stel kan de kosteneffectiviteit worden vergroot door investeringsgebieden te selecteren die het meest rendabel zijn.  
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Bijlage A Analysetabellen 
Deze bijlage bevat een samenvatting van de SEO-analyse per voorstel.  
 

Hightech en materia-
len 

Bbp-effect77  MKBA Economische 
legitimiteit 

Overige observaties 

Agri Based Chemicals Volgens indieners: 
Jaarlijks, 2050: € 1.000 
mln. tot 2.700 mln. 
Cumulatief, gedisconteerd 
(2,9%): € 15.800 mln. tot 
€ 32.200 mln. (SEO E). 
 
Oordeel SEO:  
Het bbp-effect is sterk 
overschat. Minimaal met 
een factor 1,5. Belangrijke 
aannames niet onder-
bouwd. Overschat omdat: 
• Impliciete multiplier on-

realistisch: 20-40. 
• Stapeling aannames dat 

Nederland marktaan-
deel behaalt van 25%.  

• Voorstel houdt geen re-
kening met verdrin-
gingseffecten op andere 
markten. 

• Het opvoeren van additi-
onele multipliers is onte-
recht (hoofdkwartier € 
139 mln., overheid € 111 
mln. en private investe-
ringen in chemische in-
dustrie € 412 mln.). 

• Maatstaf toegevoegde 
waarde klopt niet bij 
landbouw. Wordt gere-
kend met omzet i.p.v. 
omzet. Toegevoegde 
waarde volgens Natio-
nale rekening is 1/3.  

• Overschatting minstens 
factor 1,5 te hoog (€ 139 
mln. + € 111 mln. + 
€ 142 mln. + (1- 1/3) * 
€ 189 mln.). 

Volgens indie-
ners: Geen MKBA 
uitgevoerd (niet 
verplicht). Deel-
onderwerpen van 
MKBA benoemd. 
 
Oordeel SEO:  
N.v.t.  
 

Er is een rol 
voor de over-
heid 
• Niet-be-

prijsde ex-
terne effecten 
van substitu-
ten (fossiele 
plastics) leidt 
tot marktfa-
len. Onduide-
lijk of dit is op 
te lossen met 
investering 
zoals beoogd 
met dit voor-
stel (hoog-
stens second-
best).  

• Financiering 
hoog risico 
en lange ont-
wikkelingstij-
den is op 
zichzelf geen 
marktfalen. 
Inherent aan 
kennis en ka-
pitaalinten-
sieve secto-
ren. 

 

 Er zijn diverse risico’s: 
• Beschikbaarheid vol-

doende landbouwareaal.  
• Biobased plastics is nu een 

kleine markt. Massa om 
kostprijs te verlagen is een 
hele uitdaging (p. 12).  
Massa is nodig om kost-
prijs biobased producten 
vergelijkbaar te maken met 
fossiele kostprijs en CO2- 
belasting voor fossiele pro-
ducten. 

• Samenhang overige Groei-
fondsvoorstellen waarbij 
traditionele landbouw(pro-
ducten) als deel van het 
probleem wordt gezien, 
terwijl dit voorstel juist 
weer een boost geeft, wel 
met andere eindgebruiker. 

• Veranderende wetgeving 
voor non-food toepassin-
gen van melkzuur voor bij-
voorbeeld grondstof voor 
PLA (p.26).  

• Ketentransitie vereist agri-, 
chemie- en materialensec-
tor.  

• Ontwikkeling wereldmarkt-
prijs suikers bepalend voor 
businesscase (p.26). 

• De beleidstheorie is niet 
goed uitgewerkt. De figuur 
bevat geen concrete in-
puts, outputs en outcomes 
(p. 122). 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 2022) 

 
 
 
 
 
 

 
77   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
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Hightech en materia-
len 

Bbp-effect  MKBA Economische legiti-
miteit 

Overige observaties 

Zelfdenkende Molecu-
laire Systemen 

Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2050: € 13 
mln. tot 23 mln.  
Cumulatief, gediscon-
teerd (2,9%): € 295 
mln. tot € 605 mln. 
 
Oordeel SEO:  
Het bbp-effect aanne-
melijk in zelfde orde 
grootte.   
Deels overschatting: 
• Onderschatting 

bbp-effect zonder 
voorsteI. Gebouwen 
waren anders ook 
wel verhuurd en we-
tenschappers (sala-
riskosten) waren 
ook ingezet. 

• In-kind bijdrage zou 
ook zonder dit voor-
stel toegevoegde 
waarde leveren. 

 
Deels onderschatting: 
• Niet voor alle secto-

ren zijn de (moge-
lijke) effecten in 
kaart gebracht. 

Volgens indieners:  
Geen MKBA uitge-
voerd (niet verplicht). 
Enkele maatschappe-
lijke effecten summier 
opgesomd. 
 
Oordeel SEO:  
• N.v.t. 

  
 

Twijfelachtig. 
• Toetredingsbarrières 
kunnen wel een 
marktfalen zijn. 
• De vraag is of het 
ontbreken van Ro-
botLab een marktfa-
len is.  
• Vraag is ook of elk in-
vesterend bedrijf een 
infrastructuur zou 
moeten bouwen. In-
kopen kan ook.  
• RobotLab zou qua 
omvang investering 
waarschijnlijk ook 
zonder Groeifonds 
gefinancierd kunnen 
worden uit andere 
publieke middelen.  
• Twijfelachtig of coör-
dinatieproblemen 
hier als marktfalen te 
bestempelen zijn 
• Risico’s zijn geen 
marktfalen.  

 

 Er zijn diverse risico’s: 
• Is er voldoende 

vraag naar een Ro-
botLab in binnen- 
en buitenland die 
bijdragen aan het 
verdienvermogen 
(licenties).  

• Ook andere landen 
zouden gelijke voor-
stellen kunnen uit-
voeren. 

• De beleidstheorie is 
zeer goed uitge-
werkt, met een 
groot aantal out-
puts, outcomes en 
(verwachte) oorza-
kelijke verbanden 
(bijlage 1, p. 8). 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 2022) 
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Hightech en materi-
alen 

Bbp-effect78  MKBA Economi-
sche legiti-
miteit 

Overige observaties 

Duurzame Materialen  Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2050: € 3.700 mln. Indieners 
geen scenario’s of bandbreedte. 
Cumulatief, gedisconteerd (2,9%): 
€ 18.200 mln.79 (SEO E o.b.v. p. 105 
en 106). Verdeling per materiaal.80  
 
Oordeel SEO:  
Bbp-effect overschat met name door 
aannames over additionaliteit. Over-
schatting minimaal factor 3,5. Over-
schat omdat: 
• Impliciete multiplier van 13 minder 

waarschijnlijk.   
• Gerapporteerde bbp-effect houdt 

geen rekening met door indieners 
omschreven nulscenario (6,5 pro-
cent van het bbp-effect)   

• (p. 113) Berekende effect is geen 
additionele toegevoegde waarde, 
deze nieuwe activiteiten zullen deels 
bestaande of andere activiteiten ver-
dringen. Voorstel suggereert dat 
met een aandeel van 30 tot 50 pro-
cent gewerkt kan worden om netto 
(additionele) effecten te bepalen. 

• Verhoogde arbeidsproductiviteit is 
zeer fors (minimaal 50 procent). 

• Groot aandeel via nieuwe buiten-
landse werknemers (> 20 procent).  

• Economische impact vooral wordt 
gestuurd op aanbodzijde (p. 110) 
waarbij de verwachte omzet te hoog 
lijkt ingeschat. 

• Multiplier (ripple-effect) komt uit 
Schotse studie en lijkt met 1.3-1.4 
aan de hoge kant. Dit zijn indirecte 
effecten, waarvan additionaliteit dis-
cutabel is (p. 113) 

• Uitgaande van 30 procent additio-
nele effecten waarvan 6,5 procent 
toewijsbaar aan nulscenario, is bbp-
effect met minimaal factor 3,5 over-
schat. 

Volgens 
indie-
ners:  
Geen 
MKBA 
uitge-
voerd 
(niet ver-
plicht). 
Deelon-
derwer-
pen van  
MKBA 
be-
noemd. 
Oordeel 
SEO:  

• N.v.t. 
 

Ja.  
Externe ef-
fecten zijn 
niet be-
prijsd bij 
niet duur-
zame ma-
terialen. 
Dat is een 
vorm van 
marktfalen, 
waarbij het 
de vraag is 
of een sub-
sidie/over-
heidsinves-
tering in 
de aanpa-
lende 
markt dan 
het juiste 
instrument 
is. First-
best is het 
direct be-
lasten dan 
wel subsi-
diëren van 
negatieve 
respectie-
velijk posi-
tieve ex-
terne effec-
ten. 
 
Hoger ri-
sico en ka-
pitaal in-
tensief is 
geen 
marktfalen.  

• In voorstel worden verschil-
lende getallen genoemd be-
treffende de bbp-impact, dit 
maakt beoordeling lastig (€ 3,9 
mld. op p.5 en € 3,7mld. op 
p.7, op p. 105 € 4 mld. en op p. 
106 € 3,5 mld.) 

• Voorstel is onderverdeeld naar 
verschillende materialen (o.a. 
p.93), dit roept vragen op: is in-
vestering voor alle materialen 
nodig, hoe scoren de speci-
fieke materialen qua investe-
ring en verwachte deel-impact, 
en leidt deze mate van verde-
ling (en dus niet kiezen) niet tot 
veel te lage investeringen per 
materiaalsoort waardoor er als-
nog geen significante doorbra-
ken te verwachten zijn? Op p. 
84 suggereren indieners dat 
een integrale aanpak hele 
voorstel noodzakelijk is, 
waarom? 

• (p. 107) In de beleidstheorie 
zijn geen pijlen (oorzakelijke 
verbanden) getekend tussen 
de afzonderlijke activiteiten, 
outputs, outcomes en impacts. 
Hierdoor is niet goed duidelijk 
hoe de effecten tot stand ko-
men. 

Er zijn diverse risico’s: 
• (P.106) Wet en regelgeving. 
• (p. 85) Vergunningen 
• Toename werkgelegenheid 

door sterke toename talenten 
uit buitenland.  

• Volume nodig voor duurzame 
materialen om kostprijs com-
petitief te maken met niet 
duurzame materialen. (p. 84) 
Trage opschaling, minder toe-
passingen, minder startups. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
78   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
79  Bbp-effecten zijn weergeven voor 2032, 2042 en 2052 op p.105 en 106. Nulscenario is 6 procent. Voor deze jaren is voor 

bbp-effect het nulscenario in mindering gebracht en zijn gedisconteerd met discontovoet 2,9 procent. Door interpolatie 
zijn ontbrekende jaren ingeschat. Vervolgens cumulatief effect bepaald. 

80  Een bbp-effect per materiaal is niet weergegeven in het voorstel. Om toch een hele grove inschatting te krijgen van het 
belang van de afzonderlijke materialen bepalen wij het investeringsaandeel van deze materialen. Op p. 93 staat het kas-
stroomoverzicht per materiaal. Door de totale investering van elk materiaal te nemen en deze te delen door de totale 
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Hightech 
en materi-
alen 

Bbp-effect  MKBA Economische 
legitimiteit 

Overige observaties 

Einstein 
Telescope 

Volgens indieners:  
Cumulatief (zonder datum), gediscon-
teerd (2,9%): € 2.700 mln. Indieners geen 
scenario’s of bandbreedte. 
 
Oordeel SEO:  
Bbp-effect waarschijnlijk/aannemelijk in 
zelfde orde grootte: 
• De indieners baseren zich op een ben-

chmark met CERN en hebben inzicht 
gegeven in een daarvoor berekende 
‘returncoëfficiënt’. Deze coëfficiënt lijkt 
met name een impact op bestedingen 
te meten. SEO kan op basis van de ver-
schafte informatie niet beoordelen hoe 
deze coëfficiënt berekend is en, be-
langrijker, hoe deze zich verhoudt tot 
een impact op het bbp.  

• Gerapporteerde effect is mogelijk ver-
dringing in plaats van additioneel, het is 
onduidelijk of er naar de verandering in 
productiviteit van de productiefactoren 
(arbeid en kapitaal) wordt gekeken 
(overschatting?). 

• Een impliciete multiplier van 3. 

Volgens indie-
ners: Geen 
MKBA uitge-
voerd (niet 
verplicht).  
 
Oordeel SEO:  
• N.v.t.  
 

 Ja. 
• Fundamen-

teel onder-
zoek zonder 
directe com-
merciële toe-
passingen 

• Overheidsbij-
drage is 
noodzakelijk 
om mee te 
dingen in Eu-
ropese con-
currentie om 
Einstein Tele-
scope in Ne-
derland te 
plaatsen  

 

• Input-outputmodel (Bij-
lage, p.16) is minder ge-
schikt voor langetermijn- 
analyse. Aanname is dat de 
structuur van de economie 
nu, gelijk blijft in de verre 
toekomst.  

• Het overgrote deel van de 
investering in Nederland 
dient gedragen te worden 
door het Groeifonds – waar 
zijn de andere (overheids)-
investeerders?  

• De beleidstheorie (p. 77; 
aangeduid als ‘doelen-
boom’) is vrij goed uitge-
werkt. De veelheid aan (el-
kaar kruisende) pijlen leidt 
daarbij tot een minder 
overzichtelijk beeld. 

 
 Er zijn diverse risico’s: 

• Het wel of niet vinden van 
een geschikte locatie (en 
NIMBY-effecten), is dat Ne-
derland of net buiten Ne-
derland. 

• Kosten en risico’s ontman-
teling telescoop zijn ondui-
delijk. 

• Hoe zeker zijn bijdragen 
andere lidstaten? 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
investeringen in de drie demonstrators (energie materialen, constructie materialen en plastic) kan het investeringsaandeel 
van elk materiaal in het voorstel berekend worden. De investeringsaandelen per materiaal zijn: Perovskiet 5 procent, PV 
3 procent, Batterij 6 procent, Coatings 3 procent, Asfalt 7 procent, Staal 11 procent, Hernieuwbaar composiet 6 procent, 
Multimaterialen 9 procent en Plastic 50 procent 
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Hightech en 
materialen 

Bbp-effect81  MKBA Economische 
legitimiteit 

Overige observaties 

NXTGEN HIGH-
TECH 

Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2040: € 10.700 mln. tot 
€ 15.900 mln. (p. 193). Geen inschat-
ting na 2040. 
Cumulatief, gedisconteerd (2,9%): 
€ 55.200 mln. tot € 82.600 mln. (SEO 
E).82 
 
Oordeel SEO:  
Sterk overschat, met minimaal factor 
3,5. Additionaliteit en mate succes 
overschat door aannames. Overschat 
omdat: 
• Impliciete multiplier onrealistisch: 

48-72. 
• De potentiële omzet/inkomsten 

zijn berekend onder de aanname 
dat alle domeinen succesvol zijn 
(p. 191, figuur 17). 

• Ook zonder dit voorstel zouden 
bbp-effecten plaatsvinden. De exo-
gene groei van 3 á 4,4 procent op 
jaarbasis is niet meegenomen in 
bbp-effect zonder voorstel. Dat is 
een overschatting van (13,3 / (13,3 
- 2,5)=) 1,2. 

• Bij input-output analyse dient niet 
het indirecte effect meegenomen 
te worden bij het bbp-effect. 30 
procent van het totale effect is 
geen direct effect. Overschatting 
bbp-effect (1 / 0,7=) 1,4. 

• Gerapporteerde potentiële omzet 
is combinatie van groei wereld-
markt en inschatting marktaandeel 
Nederland, beiden vatbaar voor 
overschatting (waarom zou een top 
1 positie in 2025 23% aandeel op-
leveren en in 2040 ineens 45%, dit 
veronderstelt extreme consolidatie 
van wereldwijde markten die niet 
in overeenstemming ligt met we-
reldwijde investeringen). 

• Som top 10 marktaandelen voor 
2030-2040 hoog scenario telt op 
tot 140%. Top 10 marktaandelen 
hoog scenario in 2025 is 74%. In-
dien verdeling in 2040 meer lijkt 
op verdeling in 2025, dan is het 
bbp-effect in 2040 een factor 2 te 
hoog. 

• Totale bbp overschatting (1,2 * 1, 4 
* 2 =) 3,5. 

Volgens 
indieners:  
Geen 
MKBA uit-
gevoerd 
(niet ver-
plicht).  
Wel anek-
dotisch 
thema’s 
belicht. 
 
Oordeel 
SEO:  
N.v.t. 

Twijfelachtig.  
• Op de rele-

vante mark-
ten is vaak 
wel sprake 
van marktfa-
len (bv. 
energie-
markt) van-
wege niet-
beprijsde 
externe ef-
fecten, het 
voorstel 
gaat hier 
verder niet 
op in.  

• Het onbe-
kend zijn 
van de win-
nende tech-
nologie is 
geen vorm 
van informa-
tie-asymme-
trie aange-
zien nie-
mand deze 
informatie 
heeft. 

• Strategische 
autonomie 
is ook geen 
marktfalen. 

• Beperking 
beschikbaar 
kapitaal is 
ook niet per 
definitie 
een markt-
falen.  

• Input-outputmodel is minder 
geschikt voor langetermijnana-
lyse. Aanname is dat de struc-
tuur van de economie nu gelijk 
blijft in de verre toekomst. 

• Dit voorstel creëert een fonds in 
een fonds waarbij risicosprei-
ding een uitgangspunt lijkt (p. 
35).  

• Welke activiteiten kennen meest 
gunstige baten-kosten verhou-
ding? Tabel 49 (p. 193) kan hier 
mogelijk voor worden gebruikt, 
maar vooral de grote (impli-
ciete) multipliers vallen hier op. 

• Onduidelijk hoe het effect zich 
ontwikkelt na 2040 

• Som potentieel haalbare top 10 
marktaandelen wereldwijd (p. 
203) in 2040 bij ‘hoog scenario’ 
is (45% + 
20%+20%+15%+15%+5*5% =) 
140%. Som top 10 marktaande-
len in 2040 is niet mogelijk > 
100%  

• In de beleidstheorie (p. 208) zijn 
de (intermediate) outcomes ma-
ger ingevuld. Een “Coherent, 
wendbaar, internationaal toon-
aangevend hightech equipment 
ecosysteem” is een (interme-
diate) outcome, geen impact.   

  
 Er zijn diverse risico’s: 

• Gebrek aan durfkapitaal voor 
grote bedragen in de late 
growth fase (>10 mln.) (p. 21). 

• Ook NXTGEN HIGHTECH initia-
tieven in Zuid-Korea, Amerika, 
China, Duitsland en Frankrijk 
kennen vergelijkbare ambities. 
De concurrentie is groot (p. 45) 

• Specifieke regelgeving maakt 
alles complex en regelgeving 
kan veranderen (p. 157). 

• Tekort aan technisch talent (p. 
20). 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
81   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
82  Voorstel presenteert geen cumulatief bbp-effect. Bbp-effecten wel weergegeven voor 2025 en 2040 (p.193). Door inter-

polatie ontbrekende jaren ingeschat en gedisconteerd met discontovoet 2,9 procent. Vervolgens cumulatief bepaald. 
Aangenomen is dat het bbp-effect na 2040 nul is. 
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Hightech en materia-
len 

Bbp-effect83  MKBA Economische legiti-
miteit 

Overige observa-
ties 

PhotonDelta Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2030-2035: € 3.500 tot 
€ 5.000 mln. Geen inschatting na 
2035 vanwege onzekerheid. 
Cumulatief (tot 2035), gediscon-
teerd (2,9%): € 12.600 mln. tot 
€ 18.000 mln. (SEO E).84 
 
Oordeel SEO:  
Overschat met circa factor 4. 
Overschat omdat:  
• Impliciete multiplier van 11-16  

minder waarschijnlijk: 11-16. 
• Gerapporteerde potentiële om-

zet is combinatie van groei we-
reldmarkt en inschatting markt-
aandeel Nederland, beiden vat-
baar voor overschatting – is het 
realistisch om een marktaan-
deel van 10 procent in 
chips/wafers te verwachten?  

• De opbouw van het effect 
houdt geen rekening met ver-
dringing van economische acti-
viteiten, er wordt dus niet gere-
deneerd vanuit een verande-
ring van de productiviteit van 
kapitaal en/of arbeid.  

• Geen van de kwantitatieve aan-
names (marktaandeel, toege-
voegde waarde, en totale om-
vang markt) is onderbouwd. 
Verhouding van omzet - toege-
voegde waarde wordt zonder 
onderbouwing op tussen de 
0,5 en 0,66 gezet (p. 115/116). 
Volgens Nationale Rekeningen 
voor Elektrotechnische Indu-
strie ligt de toegevoegde 
waarde van de omzet rond 0,2. 
Dus overschatting van circa 3. 

• Ook zonder voorstel zijn er eco-
nomische activiteiten. N.a.v. 
vragen van Groeifondscommis-
sie geven indieners aan dat ef-
fect zonder Groeifondsvoorstel 
op maximaal 50 procent ligt. 
Ter illustratie, als men uit gaat 
van 25 procent, is dit een over-
schattingsfactor van (1/0,75=) 
1,33.  

• Overschatting minimaal een 
factor (3*1,33=) 4. 

Volgens indie-
ners: Geen 
MKBA uitge-
voerd (niet 
verplicht). Wel 
deelonder-
werpen van 
MKBA be-
noemd 
 
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

Twijfelachtig.  
• Transformatiefalen 

(gebrek aan richting, 
visie of vraagarticula-
tie van eindgebrui-
kers) (p.32) staat 
centraal in innovatie-
systeem van geïnte-
greerde fotonica. 

• De meeste onderde-
len van transforma-
tiefalen genoemd 
door indieners be-
treffen geen marktfa-
len waardoor over-
heidsinterventie niet 
duidelijk te recht-
vaardigen is, een uit-
zondering betreft 
mogelijk genoemde 
kennis spill-overs.  

• Er wordt op p. 34 
een veronderstelling 
geponeerd over 
‘winner-takes-all’, dit 
zou een marktfalen 
kunnen betekenen 
(namelijk monopoli-
sering), maar het is 
onduidelijk hoe deze 
veronderstelling zich 
verhoudt tot dit 
voorstel (is het een 
streven, of juist iets 
wat voorkomen 
dient te worden). 

• Bottom-up in-
schatting bbp-
effect met on-
duidelijke en 
niet onder-
bouwde kenge-
tallen. 

• De beleidsthe-
orie (p. 118) is 
niet geconcreti-
seerd. De figuur 
bevat geen con-
crete inputs, out-
puts en out-
comes. 

  
 Er zijn diverse ri-

sico’s: 
• Beperkte accep-

tatie door sterk 
gereguleerde 
markten zoals 
gezondheids-
zorg, ruimte-
vaart en auto-
mobielsector 
(p.31 en 118). 

• Moeizame of 
ontbrekende sa-
menwerking op 
Europees niveau 
(p.44 en 117). 

• Voldoende be-
schikbare talen-
ten. 

• Commitment 
partners kunnen 
scherp worden 
gemaakt na defi-
nitieve of voor-
waardelijke toe-
kenning (p.103). 

  
  
  

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 

 
83   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
84  Voorstel presenteert geen cumulatief bbp-effect. Bbp-effecten wel weergegeven voor 2030 en 2035 (p.117). Door inter-

polatie ontbrekende jaren ingeschat en gedisconteerd met discontovoet 2,9 procent. Vervolgens cumulatief bepaald. 
Aangenomen is dat het bbp-effect na 2035 nul is. 
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Landbouw en 
leefomgeving 

Bbp-effect85  MKBA Economische legiti-
miteit 

Overige observaties 

Cellulaire agricultuur Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2050: € 9.700 
mln. tot € 14.100 mln. 
(p.83)  
Cumulatief, gedisconteerd 
(2,9%): € 47.100 mln. tot 
€ 68.300 mln. (SEO E). 
 
Oordeel SEO:  
Sterk overschat met mini-
maal factor 13. Bbp-effect 
sterk overschat omdat: 
• Impliciete multiplier on-

realistisch: 77-111. 
• Als CA groei komt door 

verdringing traditionele 
landbouw, dan over-
schatting gelijk aan ver-
schil tussen productivi-
teit in de situatie met 
voorstel minus producti-
viteit zonder voorstel. 
Overschatting is dan 1,3. 

• Het effect van wereld-
markt is puur vanuit aan-
bodkant geredeneerd, 
echter bestaande voed-
selproductie is (nog 
steeds) een substituut, 
onduidelijk of het aan-
bod dus wel voor ge-
noemde prijzen kan wor-
den afgezet, wat directe 
impact heeft op toege-
voegde waarde. 

• Groeifondsvoorstel be-
helst zo’n 10 procent van 
totale noodzakelijke in-
vesteringen, terwijl de 
volledige effecten wor-
den toegeschreven aan 
het voorstel, dit leidt al-
leen al tot een over-
schatting van een factor 
10. 

• Totale overschatting is 
dan minimaal factor ( 1,3 
* 10 =) 13. 

  
 

Volgens indie-
ners: Geen MKBA 
uitgevoerd (niet 
verplicht). Deel-
onderwerpen van 
MKBA benoemd, 
uitgewerkt en 
deels becijferd. 
  
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

Ja. 
• Vanuit welvaartsper-

spectief is het subsi-
diëren van een sub-
stituut (niet-traditio-
nele landbouw) om 
het effect van markt- 
en overheidsfalen 
op aanpalende 
markten te mitige-
ren niet optimaal, 
maar maximaal se-
cond best. First-best 
is het direct belas-
ten dan wel subsidi-
eren van negatieve 
respectievelijk posi-
tieve externe effec-
ten. 

• Dat de sector alleen 
privaat gefinancierd 
wordt is geen markt-
falen. Verwijzing 
naar CPB-document 
(p. 7) onduidelijk, 
geen onderbou-
wing.  

• Gebrek aan talent 
(p. 9) is ook geen 
marktfalen.  

 

• Onderbouwing bot-
tom-up onvol-
doende om te be-
oordelen. Opval-
lend dat er wordt 
aangenomen dat de 
vraagkant er niet toe 
doet.  

• MKBA en bbp-effect 
zijn intern niet con-
sistent: als er geen 
substitutie-effect is 
tussen traditionele 
landbouw en CA 
(wat de aanname is 
in het bbp-effect), 
kan het niet zo zijn 
dat in de MKBA CA-
productie milieu-
voordelen biedt (im-
mers CA-productie 
wordt puur additio-
neel verondersteld 
in bbp-effect en 
gaat niet ten koste 
van traditionele 
landbouw). 

• Het voorstel bevat 
geen beleidsthe-
orie. 

  
 Er zijn diverse risico’s:   

• Houden wetten en 
regels de ontwikke-
lingen bij in deze 
sector.  

• Prijsdaling van CA- 
producten moeten 
wel snel en sterk da-
len.  

• Redenering gaat 
compleet via aan-
bodkant, geen ana-
lyse van de vraag-
kant of wat de sub-
stituten doen. 

• Extra werkgelegen-
heidsgroei is hoog 
33.330 tot 44.440 
fte in 2050.  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
 
 
 
 

 
85   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
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Landbouw 
en leefom-
geving 

Bbp-effect86  MKBA Economische legiti-
miteit 

Overige observaties 

CropXR  Volgens indieners:  
 Jaarlijks, 2050: € 1.100 tot 

€ 2.100 mln. 
 Cumulatief, gedisconteerd 

(2,9%): € 9,900 tot € 18.900 
(SEO E). 

  
Oordeel SEO:  

 Bbp-effect sterk overschat.  
Geen bijstelling mogelijk gege-
ven beperkte onderbouwing 
bbp-effect. Overschat omdat: 
• Het effect FES als maat voor 

inschatting bbp-effect groei-
fondsinvestering is niet toe-
reikend. Het effect is geba-
seerd op een (mogelijk toe-
vallige) trendbreuk in de tijd 
en is daarmee hoogstwaar-
schijnlijk een overschatting 
(positieve correlatie van we-
reldgroei wordt onterecht als 
effect FES/Groeifonds gere-
kend). 

• Voor specifiek Figuur 12 (p. 
73) geldt dat sterke stijging in 
Nederlandse export ook 
deels verklaard kan worden 
doordat in dezelfde jaren de 
International Seed Federation 
de productgroeperingen 
heeft gewijzigd. Dit soort 
trendbreuken vertroebelen 
de analyse impact FES-inves-
tering.  

• Let op: sterke stijging in Fi-
guur 12 is trendbreuk in data-
verzameling. In 2017 en 2018 
meet ISF in andere catego-
rieën. Daarmee is het ‘groei-
percentage’ waarmee gere-
kend is nog lastiger te dui-
den. 

• Toerekenen van 50% van uit-
eindelijke impact aan 
FES/Groeifonds is willekeurig 
en niet onderbouwd. 

• Impliciete multiplier onrealis-
tisch: 121-230. 

 

Volgens indie-
ners: Geen 
MKBA uitge-
voerd (niet 
verplicht). 
 
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

Twijfelachtig.  
• Onzekerheid, com-

plexiteit en lange 
termijn investerin-
gen zijn geen 
marktfalen.  

• Deels bevat voor-
stel fundamenteel 
onderzoek waarbij 
er externe effecten 
van kennis-
spillovers zijn, maar 
deels gaat om acti-
viteiten dicht bij de 
markt. Voor deze 
laatste activiteiten is 
het minder evident 
dat private baten 
onvoldoende zijn 
om noodzakelijke 
activiteiten te finan-
cieren door de 
overheid. 

• In top-down benadering 
mist een verklaring over wat 
eventuele bbp-effect dan 
drijft/veroorzaakt.  

• (p.19) Valt uiteen in vijf sub-
onderdelen Plant-XR, Data-
XR, Agro-XR, Edu-XR, Trans-
fer-XR. Waarom deze vijf, en 
zijn deze onderdelen com-
plementair en alle vijf nood-
zakelijk voor uiteindelijke ef-
fect? Heeft, bv. Data-XR een 
relatief hoger bbp-effect? 

• Sterke samenhang met lo-
pend NWO-voorstel (zowel 
in bijdrage totale investering 
als in toezeggingen private 
investeerders), is vooruitlo-
pend op oordeel NWO dit 
dan het juiste moment om 
over dit Groeifondsvoorstel 
te besluiten?  

• (bijlage 63, p. 26) Het voor-
stel identificeert veel KPI’s, 
maar koppelt daar geen 
streefwaarden aan, dit maakt 
de huidige beoordeling of 
haalbaarheid en toekom-
stige monitoring moeilijk. 

• De beleidstheorie beschrijft 
alleen zeer globale catego-
rieën van effecten. 

 
 Er zijn diverse risico’s:   

• Veranderende wetgeving 
voor new breeding techni-
ques. Hoe verhouden deze 
regelgeving met die van 
Azië?  

• Ontwikkeling regelgeving 
toegang tot en opbrengst-
deling van genetische bron-
nen.  

• Voordeel extra-weerbare ge-
wassen afhankelijk van regi-
onale impact klimaatveran-
deringen. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
 
 
 

 
86   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
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Land-
bouw en 
leefom-
geving 

Bbp-effect MKBA Economi-
sche legiti-
miteit 

Overige observaties 

Groei-
plan Wa-
tertech-
nologie 

Volgens indieners: Jaarlijks, 
2050: onduidelijk. 
Gecumuleerd en gediscon-
teerd: € 1.235 mln. (geen 
bandbreedte of scenario’s). 
Oordeel SEO:  
Deze schatting is niet goed 
onderbouwd en waarschijnlijk 
te hoog. 
• De propositie veronderstelt 

dat meer publieke investe-
ringen leiden tot extra bbp-
groei. Dit effect wordt ge-
schat met een multiplier van 
Deledi et al.87 Deze me-
thode is voor infrapro-
jecten88 inferieur89 aan an-
dere methoden.  

• Bij het berekenen van maat-
schappelijke effecten wor-
den de baten met een kwart 
vermenigvuldigd omdat een 
groot deel van de baten ook 
zonder het voorstel zou ont-
staan (‘voorzichtigheidsaf-
slag’). Bij het bbp-effect 
wordt deze correctie niet 
toegepast. 

Volgens indieners: geen totale 
baten berekend. 
Oordeel SEO:  
Het is onduidelijk of de baten de 
kosten overtreffen omdat het on-
derzoek naar maatschappelijke ef-
fecten zeer onvolledig is. De baten 
die wel zijn onderzocht, zijn over-
schat. 
• Van de in totaal 46 projecten in 

het programma zijn alleen en-
kele referentieprojecten onder-
zocht. 

• Voor deze projecten is geen vol-
ledige MKBA uitgevoerd.90 Al-
leen de CO2-baten zijn gekwan-
tificeerd.  

• De propositie (p. 131) stelt dat 
de CO2-baten van deze pro-
jecten een kantelpunt kennen 
waarboven deze baten de inves-
teringen overtreffen. Dat geldt 
echter alleen bij een hoge waar-
dering van CO2. Bij gebruike-
lijke waarderingen zijn de CO2-
baten kleiner dan de investerin-
gen. 

Er is een rol 
voor de 
overheid 
• De propo-

sitie (p. 7) 
geeft te-
recht aan 
dat er 
sprake is 
van markt-
falen in de 
vorm van 
externe ef-
fecten en 
spillovers. 

• De propo-
sitie noemt 
ook sys-
teemfalen 
en trans-
formatiefa-
len. Deze 
container-
begrippen 
overlap-
pen sterk 
met markt-
falen. 

• In de theory of change (p. 
114) ontbreekt een essen-
tieel element: causale ver-
banden (pijlen). 

• De programma’s 1 (Ena-
bling Watertech) en 2 (Pi-
lot & Demonstratie) kun-
nen de potentie van het 
voorstel ontsluiten en be-
ter zichtbaar maken, tegen 
relatief lage investeringen. 
Het is nog onduidelijk of 
programma 3 (Full-scale 
Implementatie) zinvol is 
(dat moet gaan blijken uit 
programma 2).  
• Er ontbreekt een ‘go-no 

go’ moment tussen Pilot 
& Demonstratie en de 
volledige implementatie. 

• Een hogere waterprijs als 
alternatief voor extra aan-
bod wordt niet uitge-
werkt.91 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
87  Deledi, M., Mazzucato, M., Agnolucci, P., De Lipsis, V., & Rayan-Collins, J. (2016). The macroeconomic impact of govern-

ment innovation policies: A quantitative assessment. UCL Institute for Innovation and Public Purpose. 
88  Het is meer een infraproject dan een R&D project. 68 procent van de projectkosten betreft infrastructuur, 30 procent R&D 

en innovatie (berekend o.b.v. propositie p. 92, tabel 10).  
89  Het bbp-effect is geschat met multipliers o.b.v. de ‘productiefunctiebenadering’. Daarbij wordt een verband geschat tus-

sen overheidsinvesteringen en het bbp. De productiefunctiebenadering is in de economische literatuur over infrastruc-
tuurprojecten sterk bekritiseerd, om drie redenen: (1) De gevonden verbanden gelden voor de totale overheidsinveste-
ringen of totale categorieën van overheidsinvesteringen (zoals in de propositie: R&D, toegepaste R&D en consumptieve 
overheidsinvesteringen). Voor afzonderlijke investeringen kan het effect veel groter of juist veel kleiner zijn. (2) Veelal is 
niet duidelijk of het gevonden verband het effect van overheidsinvesteringen op het bbp aangeeft, of het effect van het 
bbp op overheidsinvesteringen. (3) Voor infrastructuurprojecten zijn betere methoden beschikbaar zoals effecten schat-
ten met gedragsmodellen of kengetallen. 
De propositie doet berekeningen met kengetallen (‘bottom-up schatting’, p. 113-116), maar meent dat sommige effecten 
moeilijk te kwantificeren zijn en baseert het totale bbp-effect op de productiefunctiebenadering. 

90  Bijlage 7 bij de propositie (p. 22) stelt dat er geen volledige MKBA is uitgevoerd omdat het niet om mobiliteitsinfrastruc-
tuur gaat. Een volledige MKBA is echter ook bij andere infrastructuur goed mogelijk. Er worden ook buiten het mobili-
teitsdomein veel MKBA’s uitgevoerd. 

91  De propositie stelt dat water te goedkoop is, maar vertaalt dit niet in beleidsopties. Voorbeelden van beleidsopties zou-
den bijv. een hogere prijs voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van vervuild water kunnen zijn. 
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Land-
bouw en 
leefomge-
ving 

Bbp-effect MKBA Economische le-
gitimiteit 

Overige 
obser-
vaties 

NL2120, 
het groene 
verdien-
vermogen 

Volgens indieners: € 341 mln. tot € 450 
mln. in 2050; cumulatief, gedisconteerd: 
€ 3.613 mln.92 
Oordeel SEO: Het bbp-effect is over-
schat, niet goed onderbouwd en zeer on-
zeker. 
• De propositie (p. 69) veronderstelt 

o.b.v. één onderzoek dat een intensief 
klimaatbeleid leidt tot een 0,95%93 ho-
ger bbp in 2050. Vervolgens wordt ver-
ondersteld dat 1% van dit effect wordt 
bereikt door NL2120.94 De propositie 
gaat voorbij aan het feit dat dit een ef-
fect is van mondiaal klimaatbeleid. Ne-
derlands beleid vormt daarvan slechts 
een klein deel en NL2120 vormt een 
klein deel van het Nederlandse beleid.  
Als bijvoorbeeld het aandeel van Ne-
derland in de mondiale emissiereduc-
ties 1% is, en 1% daarvan wordt bereikt 
door NL2120, is het aandeel van 
NL2120 in het bbp-effect niet 1% maar 
1% × 1% = 0,01%. 

• De propositie (p. 67-68) veronderstelt 
dat 1% van de bouwactiviteiten en 
2,5% van de veehouderijen tot 2050 in 
hun groei worden beperkt door stik-
stofbeleid en CO2-reducties. Deze per-
centages worden niet onderbouwd. 

• Het is onzeker of de huidige groeibe-
perkingen nog tientallen jaren zullen 
duren. Het voorstel gaat uit van een 
vaste ‘milieugebruiksruimte’. De ruimte 
voor groei van sectoren wordt echter 
uiteindelijk bepaald door politieke keu-
zes, in een afweging tussen milieukwa-
liteit en economische belangen. 

• Er wordt een bbp-effect berekend 
door extra export van ‘deltatechnolo-
gie’ (p. 70). Extra productie in die sec-
tor vereist extra werknemers die uit an-
dere sectoren komen, waardoor de 
toegevoegde waarde in die andere 
sectoren daalt. Dat effect is in de pro-
positie niet meegenomen.  

Volgens indieners: Niet kwantita-
tief berekend (p. 78). 
Oordeel SEO: Het is onbekend of 
de baten de kosten overtreffen.  
• De maatschappelijke baten 

worden in de propositie wel 
beschreven maar niet gekwan-
tificeerd. 

• Daarnaast wordt verwezen 
naar diverse MKBA’s van na-
tuurprojecten. Eén van die 
MKBA’s (Friese Venen) is als 
bijlage bij de propositie ge-
voegd.  

• In de MKBA van de Friese Ve-
nen worden de gemaakte ver-
onderstellingen uitvoerig on-
derbouwd en er worden di-
verse gevoeligheidsanalyses 
uitgevoerd.  

• In deze MKBA is (net als in de 
bbp-berekening van NL2120) 
verondersteld dat de stikstof-
ruimte (voor woningbouw, ver-
keer, landbouw) op lange ter-
mijn constant blijft. Dit is een 
twijfelachtige veronderstel-
ling.95 

• De MKBA Friese Venen be-
schouwt verandering van win-
sten als een positief welvaarts-
effect. Dat is mogelijk een 
overschatting want het wel-
vaartseffect betreft het produ-
centensurplus. Het producen-
tensurplus is de winst vermin-
derd met een reguliere belo-
ning voor kapitaalverschaffers. 

• De MKBA Friese Venen neemt 
als woningbouwbaten extra 
winst voor bouwbedrijven 
mee. De overwinsten als land-
bouwgrond van bestemming 
verandert, ontbreken. 

Er is een rol voor 
de overheid. 
• Er is sprake van 

marktfalen om-
dat: 
• CO2 en stik-

stofuitstoot 
externe effec-
ten zijn. 

• ook bij ruim-
telijke in-
richting en 
waterbeheer 
mogelijk ex-
terne effecten 
optreden. 

• mogelijk ken-
nis spill-overs 
optreden. 

• De propositie 
stelt dat er “sys-
teemfalen” is. 
Daarbij worden 
als voorbeel-
den gegeven: 
voorwaarden 
voor landbouw-
subsidies en 
toewijzing van 
budgetten voor 
beheer van het 
watersysteem. 
Dit is geen sys-
teemfalen maar 
overheidsfalen. 

 

De the-
ory of 
change 
(p. 19) is 
goed 
uitge-
werkt. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 

 
92  Propositie, p. 67, tabellen 9 en 10. Het is onduidelijk of het gecumuleerde gedisconteerde bbp-effect is gebaseerd op de 

lage of de hoge schatting van het bbp-effect in 2050. 
93  Propositie p. 69, tabel 11. Gebaseerd op Kahn et al. (2019). Het verschil tussen “RCP 2,6” (klimaatdoelen Parijs worden 

gehaald) en “RCP 8,5” (zonder succesvol klimaatbeleid) is 0,53 min (-0,42) is 0,95 procent. De cijfers 0,53 en -0,42 zijn 
overigens niet vindbaar in de publicatie van Kahn (er staat een link in naar cijfers per land, maar die werkt niet). 

94  Dit percentage wordt niet onderbouwd. 
95  ‘De politiek’ kan besluiten om de ruimte op termijn te vergroten, gegeven de druk van woningbouw, verkeer en landbouw. 

Bovendien kan de ruimte op termijn worden vergroot door bedrijfslocaties en ontsluitingswegen op grotere afstand van 
natuurgebieden te realiseren. 
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Land-
bouw 
en leef-
omge-
ving 

Bbp-effect  MKBA Economische legitimiteit Overige observaties 

Switch 2 
Sustai-
nable 
Food 
System 

Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2050: € 416 mln. tot 
€ 1.120 mln. (p. 102 - 103) 
Cumulatief, gedisconteerd 
(2,9%): € 3.500 tot € 9.700 
mln. (p. 102 – 103) 
 

 Oordeel SEO:  
 Bbp-effect overschat omdat: 

• Mogelijk zeer optimistische 
groeicijfers nieuwe agro-
food-producten. In het rap-
port van RolandBerger wor-
den voor verschillende 
deelmarkten/ -producten 
jaarlijkse groeipercentages 
van boven de 10 procent 
gehanteerd, oplopend tot 
20 procent, en dat zonder 
een afvlakking.   

• Het voorstel beoogt pro-
jecten succesvol te brengen 
naar TRL-niveau dat door 
bedrijfsleven kan worden 
opgepakt (p.45). Het markt-
effect zelf is dus geen on-
derdeel van het voorstel 
waardoor er sterke aanna-
mes gemaakt moeten wor-
den over gedrag bedrijfsle-
ven. 

• Bovengrens impliciete mul-
tiplier minder waarschijnlijk: 
7-21. 

  
 

Volgens indie-
ners: Geen 
MKBA uitge-
voerd (niet ver-
plicht). Deelon-
derwerpen van 
MKBA be-
noemd en 
deels becijferd. 
 
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

Ja. 
• Vanuit welvaartsperspectief is 

het subsidiëren van een sub-
stituut (niet-traditionele land-
bouw) om het effect van 
markt- en overheidsfalen op 
aanpalende markten te miti-
geren niet optimaal, maar 
maximaal second best. First-
best is het direct belasten dan 
wel subsidiëren van negatieve 
respectievelijk positieve ex-
terne effecten. 

• Risico is geen marktfalen.  
 

• Rapport RolandBerger 
(2020) is hetzelfde rap-
port als onderbouwing 
eerder Groeifondsvoor-
stel. Eerder genoemde 
bezwaren over de zeer 
optimistische groeicij-
fers gelden nog steeds.  

• Voorstel bestaat uit 
meerdere switches. Het 
is onduidelijk in hoe-
verre de drie switches 
alle drie noodzakelijk 
zijn (ook ten opzichte 
van de andere Groei-
fondsvoorstellen) en of 
deze los kunnen wor-
den getrokken. 

• De beleidstheorie is 
goed uitgewerkt.  

 
 Er zijn diverse risico’s:   

• Wet en regelgeving in-
secten-gebaseerde voe-
dingsbronnen  

• Snelheid en omvang 
van effecten klimaatver-
andering.  

• Grootschalige innova-
ties en concurrentie 
vanuit buitenland.  

• Grootte en snelheid van 
omschakeling van retai-
lers en consumenten.  

• Beschikbaarheid van 
menselijk kapitaal.  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Landbouw 
en leefom-
geving 

Bbp-effect MKBA Economische legitimi-
teit 

Overige observa-
ties 

Werk-
landschap-
pen van de 
toekomst 

Volgens indieners: € 6 
mln. tot € 61 mln. in 
2050.96 Cumulatief, gedis-
conteerd: € 114 mln. tot 
€ 842 mln.97 
 
Oordeel SEO: Overschat. 
• In de berekening is aan-

genomen dat – uitslui-
tend door dit voorstel – 
een groot deel van de 
bedrijfsterreinen in Ne-
derland in 2050 ver-
groend zijn. Het is de 
vraag of onderzoek, on-
derwijs, demonstratie-
projecten en vouchers 
zo’n groot effect heb-
ben. 

• Het is plausibel dat ook 
zonder deze investering 
een deel van deze be-
drijventerreinen wordt 
vergroend. Die terrei-
nen kunnen niet als ef-
fect van het voorstel 
worden beschouwd. 

• Voor extra omzet in de 
groensector zijn werkne-
mers nodig. Dit kan ten 
koste gaan van het aan-
tal werknemers en van 
de productie (bbp) in 
andere sectoren. 

Volgens indieners: Netto ba-
ten tenminste € 2,4 tot 44,1 
mln. 
Oordeel SEO: De baten zijn 
overschat. Het is onzeker of 
de baten opwegen tegen de 
kosten. 
• Positief is dat in de MKBA 

alleen de gesubsidieerde 
bedrijventerreinen zijn 
meegeteld. 

• In de hoogste schatting van 
de netto baten (€ 44,1 mln.) 
is een deel van de kosten 
weggelaten.98 Daardoor is 
de laagste schatting (€ 2,4 
mln.) relevanter. 

•  Het is plausibel dat ook 
zonder deze investering 
een deel van de bedrijven-
terreinen wordt vergroend. 
Die terreinen kunnen niet 
als effect van het voorstel 
worden beschouwd. Als we 
tentatief aannemen dat de 
helft van de baten ook zon-
der dit voorstel zou worden 
bereikt, zijn de netto baten 
negatief. 

• Daar staat tegenover dat 
sommige baten niet in geld 
zijn uitgedrukt (PM-pos-
ten).99. Daardoor is onzeker 
of de netto baten negatief 
of positief zijn. 

Het is twijfelachtig of 
hier een grote rol voor 
de rijksoverheid ligt 
• De voordelen van 

vergroening van be-
drijventerreinen ko-
men vooral ten 
goede aan marktpar-
tijen (hogere vast-
goedwaarde). 

• De inrichting van be-
drijventerreinen kent 
beperkte externe ef-
fecten buiten de be-
treffende gemeen-
ten.100 

• Het voorstel (p. 10) 
noemt vijf oorzaken 
van “markt- en sys-
teemfalen”. Deze 
oorzaken tonen ech-
ter geen marktfalen 
aan.101  

• Het ‘systeemfalen’ 
lijkt vooral ‘coördina-
tie- en regieproble-
men’ te betreffen. 
Het is onduidelijk 
waarom dit niet door 
samenwerkende ge-
meenten (VNG) en 
marktpartijen (bran-
cheorganisaties) kan 
worden opgepakt. 

• In de theory of 
change (proposi-
tie p. 15) ontbre-
ken pijlen tussen 
de blokken. Daar-
door zijn de door 
de indieners ver-
wachte causale ef-
fecten van het 
voorstel niet goed 
navolgbaar. 

• Positief is dat de 
onzekerheid met 
betrekking tot de 
uitvoering van 
vergroenings-
maatregelen is 
weergegeven met 
scenario’s (propo-
sitie, p. 73) 

• Er moet nog een 
staatsteuntoets 
worden uitge-
voerd (propositie 
p. 69). 

• De baten zijn 
vooral privaat 
(meer omzet en 
lagere kosten 
voor bedrijven) 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

  

 
96  Zie propositie p. 75.   
97  Ongedisconteerd 160 tot 1333 (propositie p. 75). Gedisconteerd door SEO. 
98  Dit betreft Investeringskosten kennis, innovatie & organisatie. Het weglaten van deze kosten wordt verdedigd door te 

wijzen op niet-gekwantificeerde baten (PM-posten). Weglaten van investeringskosten is alleen gerechtvaardigd als de 
niet-gekwantificeerde baten gelijk zijn aan de weggelaten investeringskosten. Deze impliciete veronderstelling wordt in 
het voorstel niet onderbouwd. 

99  Verbetering landschapswaarde (automobilisten, wandelaars), Verbetering biodiversiteit, verhoging arbeidsproductiviteit. 
100  De MKBA-tabel (propositie p. 82) laat zien dat de externe effecten die buiten de gemeente vallen beperkt in omvang zijn. 
101  Vormen van marktfalen (externe effecten, marktmacht, asymmetrische informatie) worden bij deze oorzaken niet ge-

noemd. Op p. 25 wordt informatie asymmetrie in de groensector gesignaleerd. Het is echter niet duidelijk welke actoren 
dit betreft en welke informatie zij zouden missen. 
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Gezond-
heid en 
zorg 

Bbp-effect  MKBA Economische legitimiteit Overige observaties 

Biotech 
Booster 

Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2050: € 485 mln. 
tot € 835 mln. 
Cumulatief, gedisconteerd 
(2,9%): € 6.280 mln. tot 
€ 10.176 mln. (p.96). 
 
Oordeel SEO:  
Sterk overschat met mini-
maal factor 2.   
Overschat omdat: 
• Ook zonder dit voorstel is 

een deel van de projecten 
succesvol. 

• Impliciete multiplier onre-
alistisch hoog: 16-26. 

• De overschatting is met 
name resultaat van de 
aanname dat gecreëerde 
banen extra werkgelegen-
heid betreffen. De werk-
nemers die door dit voor-
stel komen te werken in 
de Biotech sector komen 
echter ergens anders uit 
de arbeidsmarkt. Om het 
bbp-effect te kunnen vast-
stellen is de verandering 
van productiviteit van ar-
beid en kapitaal de lei-
dende factor, en niet het 
aantal FTE dat wordt inge-
zet in deze specifieke sec-
tor.  

• Grove inschatting SEO 
geeft een impact over-
schatting bbp-effect van 
factor 2 

Volgens in-
dieners:  
Geen MKBA 
uitgevoerd 
(niet ver-
plicht), enkel 
verwijzing 
naar maat-
schappelijke 
effecten van 
biotech.  
 
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

 Ja, door type markt/product. 
• Financiering hoog risico en lange 

ontwikkelingstijden zijn geen 
marktfalen, deze zijn inherent aan 
kennis en kapitaalintensieve secto-
ren in LHS (en worden mogelijk af-
gedekt door het mechanisme van 
patenten).  

• De sector kenmerkt zich deels 
door het maatschappelijk belang – 
externe baten van gezondheid – 
waarbij geldt dat private 
(markt)partijen mogelijk een onvol-
doende prikkel ervaren om vanuit 
het perspectief van welvaart de op-
timale hoeveelheid activiteiten te 
ontplooien. De private partijen zul-
len immers niet noodzakelijk de 
externe baten kunnen internalise-
ren. Naarmate de activiteiten in de 
specifieke voorstellen dichter bij 
de markt komen te staan neemt de 
legitimiteit voor financiering vanuit 
de overheid voor dat deel van de 
activiteiten af. 

 

• Dit voorstel is een 
fonds-in-een-fonds 
met meer begelei-
ding.  

• De waarde van de 
onderbouwing van 
de exit deals ont-
breekt en wel van 
belang voor finan-
ciering (p.82). 

• Top-down multi-
plier validatie op 
jaarlijks bbp-effect 
toegepast i.p.v. cu-
mulatief. 

• De beleidstheorie 
bevat geen pijlen 
(oorzakelijke ver-
banden) tussen de 
afzonderlijke activi-
teiten, outputs, out-
comes en impacts 
(p. 21). Hierdoor is 
niet goed duidelijk 
hoe de effecten tot 
stand komen. 

 
Risico: 
Ontwikkeling wetten 
en regels in deze sec-
tor. 
 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Gezondheid 
en zorg 

Bbp-effect102 MKBA Economische legitimiteit Overige observa-
ties 

MedtechNL Volgens indieners:  
Jaarlijks, van 2042: € 1.400 
mln. Indieners geen scenario’s 
of bandbreedte 
Cumulatief (tot en met 2042), 
gedisconteerd (2,9%): € 4.600 
(SEO E). 
  
Oordeel SEO:  
Overschat met circa factor 1,6.   
Overschat omdat: 
• Het nulscenario is pessimis-

tisch ingeschat met name de 
aanname dat elke geïnves-
teerde euro met het voorstel 
een factor twee effectiever is 
dan zonder het voorstel .    

• Indirecte effecten volledig 
worden toegeschreven aan 
het voorstel.  

• De productiviteitsclaim bin-
nen gezondheidszorg als ge-
heel niet voldoende uitge-
werkt, zowel toewijsbaarheid 
aan voorstel als kwantifice-
ring.  

• Keuze voor realistischere 
aannames zijn arbitrair. Ter 
illustratie nemen wij aan dat 
een euro investering gelijk 
effect sorteert met of zonder 
het voorstel, indirecte effec-
ten niet zijn toe te wijzen aan 
het voorstel en dat de claim 
van de gezondheidszorgef-
fecten voor de helft toewijs-
baar is aan het voorstel. On-
der deze aannames kent de 
inschatting van de indieners 
een overschattingsfactor van 
circa 1,6. 

 Volgens indieners:  
Geen MKBA uitge-
voerd (niet ver-
plicht). Wel deelon-
derwerpen van 
MKBA benoemd en 
deels becijferd met 
focus op maat-
schappelijke (posi-
tieve) effecten  
 
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

 Ja, door type markt/pro-
duct. 
• Lange en complexe inno-

vatieve ontwikkeltrajec-
ten is geen marktfalen 
(en worden mogelijk af-
gedekt door het mecha-
nisme van patenten). Dat 
maatschappelijke baten 
niet terechtkomen kan 
wellicht als marktfalen 
worden gelabeld.  

• Zie laatste opmerking 
LHS sector bij Biotech 
Booster. 

• Onduidelijk hoe 
het zit met nale-
ving mededin-
gingsregels.  

• De beleidsthe-
orie (p. 188) is 
zeer goed uitge-
werkt, met hel-
dere oorzakelijke 
verbanden (pij-
len) tussen con-
crete inputs, out-
puts, outcomes 
en impacts. 

 
 Risico: 

• Veranderende 
wetgeving m.b.t. 
data en privacy. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
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Gezond-
heid en 
zorg 

Bbp-effect103  MKBA Economische legitimiteit Overige observaties 

Oncode-
Pact 

Volgens indieners:  
Jaarlijks104, 2050: € 1.000 
mln. tot € 1.400 mln. (p. 
133)105 
Cumulatief, gedisconteerd 
(2.9%): € 7.200 mln. tot 
€ 10.700 mln. (SEO E). 
 
Oordeel SEO:  
Overschatting met circa fac-
tor 2. Overschat, omdat: 
• Indieners geen rekening 

houden met verdringing 
bestaande activiteiten. 
Door het volledig toere-
kenen van indirecte effec-
ten (ripple effecten) op 
het bbp aan het voorstel. 

• De indieners geven ook 
een ‘CPB rekenmethode’ 
van het bbp-effect welke 
wel rekening houdt met 
verdringing (p.125). Ech-
ter in het hele stuk wordt 
niet naar dit netto bbp-ef-
fect verwezen, ook niet bij 
de scenario’s.  

• Deze ‘CPB’ inschatting re-
sulteert in een toege-
voegde waarde van circa 
€ 900 miljoen, oftewel een 
overschattingsfactor van 
circa 1,8. 

• Vervolgens dient er nog 
gecorrigeerd te worden 
voor het nulscenario (€ 
126 mln.). 

• De mate van overschat-
ting ligt dan circa rond de 
2. 

• Impliciete multiplier 
minder waarschijnlijk: 11-
16. 

Volgens indieners:  
Geen MKBA uitge-
voerd (niet ver-
plicht), wel deelon-
derwerpen van 
MKBA benoemd en 
deels becijferd . 
  
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

 Ja, door type markt/product. 
• Traject van een potentieel 

nieuw kankermedicijn is lang 
en duur. Dit is geen marktfa-
len (en worden mogelijk af-
gedekt door het mechanisme 
van patenten); behalve mo-
gelijk vanuit zorgperspectief. 

• Zie laatste opmerking LHS 
sector bij Biotech Booster. 

• De beleidstheorie 
(p. 127) is redelijk 
goed ingevuld. Wel 
lopen er veel pijlen 
door elkaar heen; dit 
maakt de figuur min-
der overzichtelijk.  

 
Er zijn diverse risico’s: 
• Doorontwikkeling 

in Nederland of in 
het buitenland. 

• Internationale con-
currentie.  

• Tekort aan perso-
neel.  

• Veranderende wet 
en regelgeving zo-
als data en privacy 
regelgeving.   

  
 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
 
 
 

 
103   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
104  Op p. 125 voorstel wordt vermeld dat het gecorrigeerde netto bbp-effect jaarlijks in 2052 € 900 mln. bedraagt als er 

gecorrigeerd wordt voor verdringingseffecten werkgelegenheid. In de rest van het voorstel wordt gerekend met € 1.400 
mln. 

105  In het voorstel zijn de jaarlijkse bbp-effecten van 2032, 2042 en 2052 weergegeven. Wij rapporteren hier het jaarlijkse 
effect vanaf 2042. Het jaarlijks effect vanaf 2052 is € 100 miljoen hoger (p. 133). In tabel 5.2.5 staan de jaarlijkse effecten 
zonder correctie nulscenario ( € 126 mln. (p. 133)). Het bbp-effect in het nulscenario bedraagt volgens de indieners € 126 
miljoen (p. 125). Dit bedrag is in mindering gebracht op het jaarlijkse effect. 
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Gezondheid 
en zorg 

Bbp-effect106 MKBA Economische legitimiteit Overige observaties 

PharmaNL Volgens indieners:  
Jaarlijks, 2030: € 1.000 mln. tot 
€ 1.500 mln. (p.18 & 133)  
Cumulatief, gedisconteerd 
(2,9%): € 16.000 mln. tot 
€ 20.000 mln. (SEO E). 
 
Oordeel SEO:  
Sterk overschat. Overschatting 
van minimaal een factor 3. Over-
schat omdat:  
• Top-down toets via McKin-

sey&Co (2019) stelt in een sce-
nario een toename van 3 mil-
jard in directe effecten. Aan-
gezien er in Nederland al ge-
middeld € 415 mln. per jaar 
geïnvesteerd wordt in deze 
sector, is het niet waarschijnlijk 
dat een eenmalige impuls van 
circa € 760 mln. verantwoor-
delijk zal zijn voor de helft van 
de effecten in het door McKin-
sey&Co geschetste 2030 sce-
nario. Bij grofweg tien jaar in-
vesteren tegen € 415 mln. per 
jaar heeft een eenmalige en 
additionele investering van € 
760 mln. een aandeel van 
grofweg 15 procent. In een 
conservatieve inschatting kan 
dus 15 procent van het McKin-
sey&Co scenario mogelijk 
worden toegeschreven aan dit 
voorstel. De overschattingsfac-
tor ligt daardoor dus op circa 
50/15 ≈ 3.  

• Onderschatting bbp-effect 
zonder voorstel en impliciete 
multiplier onrealistisch: 20-28. 

• Voor een meer gedetailleerde 
en preciezere inschatting van 
de overschatting ontbreken 
de onderbouwing en gege-
vens in het voorstel. 

Volgens indie-
ners: Geen 
MKBA uitge-
voerd (niet 
verplicht), wel 
deelonder-
werpen van 
MKBA be-
noemd .    
 
Oordeel SEO:  
N.v.t. 

 Ja, door type markt/pro-
duct. 
• Grondstoffen voor medi-

cijnen komen vaak uit 
Azië. (afhankelijkheid is 
groot). Er lijkt een ten-
dens om te reshoren. In-
dien dit zo is, is het een 
nationale of Europese 
uitdaging.  

• Financiering hoog risico 
en lange ontwikkelings-
tijden zijn geen marktfa-
len, deze zijn inherent 
aan kennis en kapitaalin-
tensieve sectoren in LHS 
(en worden mogelijk af-
gedekt door het mecha-
nisme van patenten). 

• Zie opmerking LHS sec-
tor bij Biotech Booster. 

• Het voorstel is opge-
bouwd uit 5 program-
malijnen waarbij de 
samenhang (of uit-
voering van alle lij-
nen) niet sterk naar 
voren komt. 

• Ontwikkelen genees-
middelen kost tot 15 
jaar en totale ontwik-
kelkosten zijn tussen 
€50 mln. en €2.150 
mln. Vraag is of de 
€399 mln. van het 
Groeifonds impact zal 
maken in de markt.  

• Het voorstel bevat 
geen beleidstheorie 
(geen figuur). Wel is 
er tekst die beschrijft 
welke effecten wor-
den verwacht, maar 
dit is geen beleids-
theorie. 

  
 Er zijn diverse risico’s: 

• Risicokapitaal is meer 
voor handen in VS en 
UK.  

• Waarom vraag naar 
Nederlandse medicij-
nen toeneemt als 
deze alsnog duurder 
zijn dan van buiten-
landse concurrenten. 

• Uitdaging instroom 
60.000 werknemers in 
sector en 10.000 
werknemers bij on-
derwijs (pag. 69).  

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
 
 
 
 
 

 
106   Eventuele interpolatie (SEO I) of extrapolatie SEO (SEO E)  
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Energie & 
Duurzaam-
heid 

Bbp-effect MKBA Economische legiti-
miteit 

Overige observaties 

BTIC: Toe-
komstbesten-
dige Leefom-
geving 

Volgens indieners: € 3,3 mld. in 
2050; cumulatief, gedisconteerd: 
€ 39,2 mld. (geen bandbreedte of 
scenario’s).107 
Oordeel SEO: Dit effect is niet na-
volgbaar en sterk overschat. 
• De propositie licht voor enkele 

onderdelen van het plan toe hoe 
van deze onderdelen het bbp-ef-
fect is berekend, maar laat niet 
zien hoe het totale effect van de 
propositie is geschat.  

• Extra productie in de bouwsec-
tor108 vereist extra werknemers 
die uit andere sectoren komen, 
waardoor de toegevoegde 
waarde in die andere sectoren 
daalt. Dat negatieve effect is in 
bovenstaand bbp-effect niet 
meegenomen. De propositie (p. 
74) stelt dat mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt kun-
nen worden ingezet. Een ken-
merk van deze mensen echter 
juist dat zij niet of moeilijk inzet-
baar zijn. De propositie veron-
derstelt ook dat buitenlandse 
werknemers kunnen worden in-
gezet; het is de vraag of deze be-
schikbaar zijn er of daar maat-
schappelijk draagvlak voor is. 

• De propositie veronderstelt (p. 
74) dat de “arbeidsefficiëntie” 
toeneemt maar onderbouwt dit 
niet helder.109 

Volgens indie-
ners: De propo-
sitie bevat geen 
tabel met ge-
monetariseerde 
kosten en ba-
ten. Wel wor-
den enkele 
maatschappe-
lijke effecten 
gekwantificeerd 
dan wel kwalita-
tief beschreven. 
Deze beschrij-
ving is anekdo-
tisch. 
Oordeel SEO: 
Het is onduide-
lijk hoe de ba-
ten zich verhou-
den tot de kos-
ten.  
 

Er is een rol voor de 
overheid. 
• Er is marktfalen in 

de vorm van nega-
tieve externe effec-
ten van gebouwen 
en infrastructuur.110  

• De propositie 
noemt ook sys-
teemfalen en trans-
formatiefalen. Dit 
bestaat voor een 
groot deel uit over-
heidsfalen (verou-
derde regelgeving, 
regisserend op-
drachtgeverschap, 
beleidscoördinatie, 
politieke veranke-
ring). Andere ele-
menten zijn markt-
falen noch over-
heidsfalen en daar-
door geen goede 
onderbouwing 
voor interventie 
door de overheid.  

 

• In de Theory of change 
(p. 70) ontbreekt het 
causale verband tussen 
de impacts rechtsbo-
ven (“meer innoveren” 
en “sector van slot”) en 
de economische effec-
ten in de onderste helft 
van de figuur. 

• In bijlage 3 van de pro-
positie worden bbp-ef-
fecten van diverse 
deelprojecten in 2042 
en 2052 beschreven. 
Die tellen op tot en-
kele miljarden euro’s, 
maar niet tot de bbp-
effecten die op p. 10 
en p. 68 worden ge-
noemd. 

• De propositie bevat di-
verse niet onder-
bouwde veronderstel-
lingen.111 

• De propositie maakt 
niet duidelijk waarom 
de bouwsector, die al 
heel lang een traditio-
nele cultuur en werk-
wijzen kent, zich door 
dit voorstel sterk zou 
laten veranderen. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

  

 
107  Propositie p. 12 (Abstract). Op p. 68 wordt daarnaast een indirect effect van € 1,8 miljard genoemd. We gaan hier uit van 

de tekst van de abstract. 
108  Zie de rekenvoorbeelden op p. 72/73 van de propositie. 
109  Op p. 72 wordt een voorbeeld gegeven van 80  procent besparing op arbeid bij woningproductie. Een partner in het 

consortium geeft dit aan. Dit lijkt zeer hoog en wordt niet onderbouwd. Bovendien betreft dit het effect van één innovatie 
in één consortium. Welke veronderstellingen bij andere innovaties en andere consortia zijn gemaakt, is onduidelijk. 

110  Propositie p. 15. 
111  Bijvoorbeeld in Kader 13 (p. 73) wordt de omzet en toegevoegde waarde berekend die voortkomt uit het Consortium 

toekomstbestendige assets. Daarbij veronderstelt de propositie dat 80 procent van de investeringen 5 procent rende-
ment zal behalen. Vervolgens worden de omzet en toegevoegde waarde berekend uit de winst. De veronderstelling dat 
80 procent van de investeringen 5 procent rendement behaalt, wordt niet onderbouwd. Bovendien zou de berekening 
de omzet niet moeten bepalen o.b.v. de winst, maar de winst uit de omzet. En dan zou de verwachte omzet moeten 
worden onderbouwd. 
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Energie & 
Duur-
zaamheid 

Bbp-effect MKBA Economi-
sche legi-
timiteit 

Overige observa-
ties 

Groenver-
mogen II 

Volgens indieners: ongeveer € 16,9 
mld. in 2050. Cumulatief, gediscon-
teerd: minstens € 169 mld. (geen 
bandbreedte of scenario’s).112 
Oordeel SEO: Dit effect is sterk over-
schat. 
• Dit betreft het behoud van be-

staande sectoren die fossiele ener-
gie gebruiken. De indieners geven 
aan dat het voorstel dit behoud 
waarschijnlijker maakt. 

• Als deze sectoren (ten dele) niet be-
houden zouden blijven, zouden de 
werkenden in deze sectoren op 
lange termijn elders werken en daar 
toegevoegde waarde genereren. De 
indieners veronderstellen (impliciet) 
ten onrechte een lange termijn 
werkgelegenheidseffect en een 
daarbij behorend effect op de toe-
gevoegde waarde. 

• Als we veronderstellen dat de kans 
op het behoud van deze sectoren 
door het voorstel bijv. 10% punt 
wordt verhoogd, en dat de ‘behou-
den’ werknemers in andere sectoren 
bijv. 5% minder productief zijn, is het 
gecorrigeerde bbp-effect ca. in 
2050 jaarlijks € 85 mln. 
(0,1x0,05x16.900). 

• Een andere optie is om het bbp te 
schatten van onderdelen van de 
energie-intensieve sector waar wa-
terstof thans gebruikt wordt, zoals in 
de productie van methanol en am-
monia. Daarbij is de kans het groot-
ste dat de inzet van groene water-
stof een succesvolle methode is voor 
verduurzaming met behoud van 
marktpositie. 

Volgens indieners: de propositie 
bevat geen MKBA. Er worden al-
leen enkele maatschappelijke ef-
fecten berekend. 
Oordeel SEO: Het is onduidelijk 
of de baten de kosten overtref-
fen. 
• De propositie schat de CO2-re-

ductie op 2 Mton over 9 à 10 
jaar, waarvan de helft al voor 
2030. Naar het oordeel van 
SEO is dit een conservatieve 
schatting. Bij toepassing van 
de standaard emissiefactoren 
voor groene en grijze water-
stof, zou de emissiereductie 
voor 10 jaar bijna 4 Mton kun-
nen bedragen 

• We schatten de kosteneffectivi-
teit op € 106 tot € 333 per ver-
meden ton CO2.113  

• Mogelijk kennen andere pro-
jecten voor verduurzaming van 
de industrie een betere kos-
teneffectiviteit. Voorbeelden 
zijn import van groene water-
stof en inzet van blauwe water-
stof.114 

• Mogelijk is het uitfaseren van 
onderdelen van de energie-in-
tensieve industrie een (kos-
ten)effectieve manier om de 
Nederlandse CO2 uitstoot te-
rug te brengen.115  

• De luchtkwaliteit kan verbete-
ren door het deels vervangen 
van aardgas en kolen in ver-
brandingsprocessen. Ook de 
stikstofneerslag kan dalen.116 
De omvang van deze effecten 
is naar verwachting klein. 

Er is een 
rol voor 
de over-
heid. 
• Het 

voorstel 
be-
steedt 
geen 
aan-
dacht 
aan 
marktfa-
len.  

• Er is 
marktfa-
len in de 
vorm 
van ne-
gatieve 
externe 
effecten 
van CO2 
en an-
dere 
emis-
sies. 
Mogelijk 
zijn er 
daar-
naast 
posi-
tieve 
kennis 
spillover
s. 

 

• De propositie be-
vat geen theory 
of change. 

• De propositie (p. 
13) stelt dat leve-
ringszekerheid 
van waterstof 
vraagt om natio-
nale productie 
van groene wa-
terstof. Dit over-
tuigt niet. Ook nu 
wordt op grote 
schaal waterstof 
geïmporteerd uit 
naburige landen. 
Zonder duiding 
van de landen 
die waterstof pro-
duceren, is het 
geopolitieke ri-
sico niet te dui-
den en het be-
roep op leve-
ringszekerheid 
dus niet onder-
bouwd. 

• Het is gezien de 
geplande toe-
name van wind-
energie op zee 
aannemelijk dat 
er tot 2030 vol-
doende aanbod 
is om de 4 instal-
laties te voorzien 
van hernieuw-
bare elektriciteit. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
112  Door het ontbreken van jaarlijkse cijfers in het voorstel kan het gecumuleerde en gedisconteerde cijfer slechts ruw worden 

geschat. In andere voorstellen is de gedisconteerde waarde 5 tot 15 maal zo groot als het jaarcijfer voor 2050. In ruwe 
schatting gaan we uit van een factor 10.   

113  Berekening SEO op basis van Tabel 3, p. 45. Hierbij is uitgegaan van subsidie om de onrendabele top af te dekken. 
114  Groene waterstof wordt geproduceerd met elektrolyse o.b.v. duurzame elektriciteit. Blauwe waterstof wordt gemaakt uit 

aardgas, waarbij de CO2-uitstoot wordt opgeslagen. 
115  Hier kan tegenin worden gebracht dat de CO2-uitstoot in het buitenland dan stijgt en het mondiale effect nul is. Het is 

echter niet bekend of verplaatste productie duurzaam of niet duurzaam zal plaatsvinden. Veel andere (stabiele) landen 
hebben zich net als Nederland verbonden aan reductiedoelen.  

116  Dit door o.a. het beschikbare aanbod van pure zuurstof te vergroten met grootschalige elektrolyse. 
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Energie & 
Duurzaam-
heid 

Bbp-effect MKBA Economische legiti-
miteit 

Overige observaties 

BTIC: Toe-
komstbesten-
dige Leefom-
geving 

Volgens indieners: € 3,3 mld. in 
2050; cumulatief, gedisconteerd: € 
39,2 mld. (geen bandbreedte of 
scenario’s).117 
Oordeel SEO: Dit effect is niet na-
volgbaar en sterk overschat. 
• De propositie licht voor enkele 

onderdelen van het plan toe hoe 
van deze onderdelen het bbp-ef-
fect is berekend, maar laat niet 
zien hoe het totale effect van de 
propositie is geschat.  

• Extra productie in de bouwsec-
tor118 vereist extra werknemers 
die uit andere sectoren komen, 
waardoor de toegevoegde 
waarde in die andere sectoren 
daalt. Dat negatieve effect is in 
bovenstaand bbp-effect niet 
meegenomen. De propositie (p. 
74) stelt dat mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt kun-
nen worden ingezet. Een ken-
merk van deze mensen echter 
juist dat zij niet of moeilijk inzet-
baar zijn. De propositie veron-
derstelt ook dat buitenlandse 
werknemers kunnen worden in-
gezet; het is de vraag of deze be-
schikbaar zijn er of daar maat-
schappelijk draagvlak voor is. 

• De propositie veronderstelt (p. 
74) dat de “arbeidsefficiëntie” 
toeneemt maar onderbouwt dit 
niet helder.119 

Volgens indie-
ners: De propo-
sitie bevat geen 
tabel met ge-
monetariseerde 
kosten en ba-
ten. Wel wor-
den enkele 
maatschappe-
lijke effecten 
gekwantificeerd 
dan wel kwalita-
tief beschreven. 
Deze beschrij-
ving is anekdo-
tisch. 
Oordeel SEO: 
Het is onduide-
lijk hoe de ba-
ten zich verhou-
den tot de kos-
ten.  
 

Er is een rol voor de 
overheid. 
• Er is marktfalen in 

de vorm van nega-
tieve externe effec-
ten van gebouwen 
en infrastructuur.120  

• De propositie 
noemt ook sys-
teemfalen en trans-
formatiefalen. Dit 
bestaat voor een 
groot deel uit over-
heidsfalen (verou-
derde regelgeving, 
regisserend op-
drachtgeverschap, 
beleidscoördinatie, 
politieke veranke-
ring). Andere ele-
menten zijn markt-
falen noch over-
heidsfalen en daar-
door geen goede 
onderbouwing 
voor interventie 
door de overheid.  

 

• In de Theory of change 
(p. 70) ontbreekt het 
causale verband tussen 
de impacts rechtsbo-
ven (“meer innoveren” 
en “sector van slot”) en 
de economische effec-
ten in de onderste helft 
van de figuur. 

• In bijlage 3 van de pro-
positie worden bbp-ef-
fecten van diverse 
deelprojecten in 2042 
en 2052 beschreven. 
Die tellen op tot enkele 
miljarden euro’s, maar 
niet tot de bbp-effec-
ten die op p. 10 en p. 
68 worden genoemd. 

• De propositie bevat di-
verse niet onder-
bouwde veronderstel-
lingen.121 

• De propositie maakt 
niet duidelijk waarom 
de bouwsector, die al 
heel lang een traditio-
nele cultuur en werk-
wijzen kent, zich door 
dit voorstel sterk zou 
laten veranderen. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

  

 
117  Propositie p. 12 (Abstract). Op p. 68 wordt daarnaast een indirect effect van € 1,8 miljard genoemd. We gaan hier uit van 

de tekst van de abstract. 
118  Zie de rekenvoorbeelden op p. 72/73 van de propositie. 
119  Op p. 72 wordt een voorbeeld gegeven van 80 procent besparing op arbeid bij woningproductie. Een partner in het 

consortium geeft dit aan. Dit lijkt zeer hoog en wordt niet onderbouwd. Bovendien betreft dit het effect van één innovatie 
in één consortium. Welke veronderstellingen bij andere innovaties en andere consortia zijn gemaakt, is onduidelijk. 

120  Propositie p. 15. 
121  Bijvoorbeeld in Kader 13 (p. 73) wordt de omzet en toegevoegde waarde berekend die voortkomt uit het Consortium 

toekomstbestendige assets. Daarbij veronderstelt de propositie dat 80 procent van de investeringen 5 procent rende-
ment zal behalen. Vervolgens worden de omzet en toegevoegde waarde berekend uit de winst. De veronderstelling dat 
80 procent van de investeringen 5 procent rendement behaalt, wordt niet onderbouwd. Bovendien zou de berekening 
de omzet niet moeten bepalen o.b.v. de winst, maar de winst uit de omzet. En dan zou de verwachte omzet moeten 
worden onderbouwd. 
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Energie & 
Duur-
zaamheid 

Bbp-effect MKBA Economi-
sche legi-
timiteit 

Overige observa-
ties 

Groenver-
mogen II 

Volgens indieners: ongeveer € 16,9 
mld. in 2050. Cumulatief, gediscon-
teerd: minstens € 169 mld. (geen 
bandbreedte of scenario’s).122 
Oordeel SEO: Dit effect is sterk over-
schat. 
• Dit betreft het behoud van be-

staande sectoren die fossiele ener-
gie gebruiken. De indieners geven 
aan dat het voorstel dit behoud 
waarschijnlijker maakt. 

• Als deze sectoren (ten dele) niet be-
houden zouden blijven, zouden de 
werkenden in deze sectoren op 
lange termijn elders werken en daar 
toegevoegde waarde genereren. De 
indieners veronderstellen (impliciet) 
ten onrechte een lange termijn 
werkgelegenheidseffect en een 
daarbij behorend effect op de toe-
gevoegde waarde. 

• Als we veronderstellen dat de kans 
op het behoud van deze sectoren 
door het voorstel bijv. 10% punt 
wordt verhoogd, en dat de ‘behou-
den’ werknemers in andere sectoren 
bijv. 5% minder productief zijn, is het 
gecorrigeerde bbp-effect ca. in 
2050 jaarlijks € 85 mln. 
(0,1x0,05x16.900). 

• Een andere optie is om het bbp te 
schatten van onderdelen van de 
energie-intensieve sector waar wa-
terstof thans gebruikt wordt, zoals in 
de productie van methanol en am-
monia. Daarbij is de kans het groot-
ste dat de inzet van groene water-
stof een succesvolle methode is voor 
verduurzaming met behoud van 
marktpositie. 

Volgens indieners: de propositie 
bevat geen MKBA. Er worden al-
leen enkele maatschappelijke ef-
fecten berekend. 
Oordeel SEO: Het is onduidelijk 
of de baten de kosten overtref-
fen. 
• De propositie schat de CO2-re-

ductie op 2 Mton over 9 à 10 
jaar, waarvan de helft al voor 
2030. Naar het oordeel van 
SEO is dit een conservatieve 
schatting. Bij toepassing van 
de standaard emissiefactoren 
voor groene en grijze water-
stof, zou de emissiereductie 
voor 10 jaar bijna 4 Mton kun-
nen bedragen 

• We schatten de kosteneffectivi-
teit op € 106 tot € 333 per ver-
meden ton CO2.123  

• Mogelijk kennen andere pro-
jecten voor verduurzaming van 
de industrie een betere kos-
teneffectiviteit. Voorbeelden 
zijn import van groene water-
stof en inzet van blauwe water-
stof.124 

• Mogelijk is het uitfaseren van 
onderdelen van de energie-in-
tensieve industrie een (kos-
ten)effectieve manier om de 
Nederlandse CO2-uitstoot te-
rug te brengen.125  

• De luchtkwaliteit kan verbete-
ren door het deels vervangen 
van aardgas en kolen in ver-
brandingsprocessen. Ook de 
stikstofneerslag kan dalen.126 
De omvang van deze effecten 
is naar verwachting klein. 

Er is een 
rol voor 
de over-
heid. 
• Het 

voorstel 
be-
steedt 
geen 
aan-
dacht 
aan 
marktfa-
len.  

• Er is 
marktfa-
len in de 
vorm 
van ne-
gatieve 
externe 
effecten 
van CO2 
en an-
dere 
emis-
sies. 
Mogelijk 
zijn er 
daar-
naast 
posi-
tieve 
kennis 
spillover
s. 

 

• De propositie be-
vat geen theory 
of change. 

• De propositie (p. 
13) stelt dat leve-
ringszekerheid 
van waterstof 
vraagt om natio-
nale productie 
van groene wa-
terstof. Dit over-
tuigt niet. Ook nu 
wordt op grote 
schaal waterstof 
geïmporteerd uit 
naburige landen. 
Zonder duiding 
van de landen 
die waterstof pro-
duceren, is het 
geopolitieke ri-
sico niet te dui-
den en het be-
roep op leve-
ringszekerheid 
dus niet onder-
bouwd. 

• Het is gezien de 
geplande toe-
name van wind-
energie op zee 
aannemelijk dat 
er tot 2030 vol-
doende aanbod 
is om de 4 instal-
laties te voorzien 
van hernieuw-
bare elektriciteit. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
122  Door het ontbreken van jaarlijkse cijfers in het voorstel kan het gecumuleerde en gedisconteerde cijfer slechts ruw worden 

geschat. In andere voorstellen is de gedisconteerde waarde 5 tot 15 maal zo groot als het jaarcijfer voor 2050. In ruwe 
schatting gaan we uit van een factor 10.   

123  Berekening SEO op basis van Tabel 3, p. 45. Hierbij is uitgegaan van subsidie om de onrendabele top af te dekken. 
124  Groene waterstof wordt geproduceerd met elektrolyse o.b.v. duurzame elektriciteit. Blauwe waterstof wordt gemaakt uit 

aardgas, waarbij de CO2-uitstoot wordt opgeslagen. 
125  Hier kan tegenin worden gebracht dat de CO2-uitstoot in het buitenland dan stijgt en het mondiale effect nul is. Het is 

echter niet bekend of verplaatste productie duurzaam of niet duurzaam zal plaatsvinden. Veel andere (stabiele) landen 
hebben zich net als Nederland verbonden aan reductiedoelen.  

126  Dit door o.a. het beschikbare aanbod van pure zuurstof te vergroten met grootschalige elektrolyse. 
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Energie & 
Duur-
zaamheid 

Bbp-effect MKBA Economische 
legitimiteit 

Overige observaties 

H2opZee Volgens indieners: € 30 
mln. tot € 1.300 mln. in 
2050.127 Cumulatief, ge-
disconteerd: € 458 mln. 
tot € 10.393 mln.128 
Oordeel SEO:  
De ondergrens van het 
geschatte effect is realis-
tisch. De bovengrens is 
onrealistisch hoog.  
• Het structurele bbp-

effect wordt gedetail-
leerd en kwantitatief 
onderbouwd. Som-
mige veronderstellin-
gen zijn optimistisch. 

• De bovengrens veron-
derstelt dat als gevolg 
van H2opZee een 
groot aantal andere 
waterstofprojecten tot 
stand komen.  Het is 
niet aannemelijk dat 
de bbp-groei in deze 
scenario’s volledig 
toegerekend kan wor-
den aan H2 op zee. 

• Het lijkt niet logisch 
de verhouding toege-
voegde waarde/om-
zet te baseren op een 
andere sector dan de 
sector die de werkne-
mers levert. 

 

Volgens indieners: De propositie 
presenteert geen saldo van kos-
ten en baten Alleen de CO2-ba-
ten worden gekwantificeerd: 
€ 310 mln. tot € 3.340 mln.129 
Oordeel SEO:  
Het is onduidelijk of de baten 
groter zijn dan de kosten. Rede-
lijk kosteneffectief. De CO2-ba-
ten zijn overschat. Mogelijk ken-
nen andere maatregelen een 
betere kosteneffectiviteit. 
• Het belangrijkste milieueffect 

is CO2-reductie; de propositie 
schat dit op 9,9 Mton. De ge-
schatte levensduur van water-
stofinstallaties op zee (25 jaar) 
is aan de lange kant. Voorstel-
len voor vergelijkbare installa-
ties op land gaan uit van een 
kortere levensduur. Een le-
vensduur van 15 jaar zou een 
reductie van 6 Mton CO2 ople-
veren.  

• De kosteneffectiviteit (subsi-
die/vermeden CO2) is niet ge-
specificeerd. Het voorstel be-
treft een aanvraag voor € 425 
mln. subsidie. Aanvullend is 
naar schatting € 750 mln. tot € 
850 mln. SDE++ subsidie no-
dig. Dit brengt de kostenef-
fectiviteit op € 119 tot € 129 
per vermeden ton CO2. Rele-
vant is of andere projecten ge-
richt op verduurzaming van de 
industrie een betere kostenef-
fectiviteit kennen. Deze vraag 
wordt in dit voorstel niet be-
antwoord. 

• Een mogelijk alternatief zou 
blauwe waterstof kunnen zijn. 
De productie van blauwe wa-
terstof kent een kleinere on-
rendabele top.  

Er is een rol 
voor de over-
heid. 
• Er is marktfa-

len in de vorm 
van negatieve 
externe effec-
ten van CO2 
en andere 
emissies en 
van energie-
opwekking op 
land (bijv. 
windparken). 

• De propositie 
wijst daar-
naast op 
‘transformatie-
falen’; dit 
overlapt sterk 
met negatieve 
externe effec-
ten. 

• De propositie 
noemt ook on-
zekerheid 
over energie-
prijzen door 
aanbod-
schommelin-
gen (bijv. door 
het weer). Dit 
is geen markt-
falen. 

• De beleidstheorie is vrij 
goed uitgewerkt. 

• De plannen dragen vol-
gens de indieners posi-
tief bij aan de leverings-
zekerheid doordat im-
port van waterstof uit 
landen met een geopo-
litiek risico (bijv. Austra-
lië en het Midden-Oos-
ten) wordt vermeden. 
De propositie onder-
bouwt niet waarom 
(zonder interventie) im-
port uit deze landen 
waarschijnlijk zou zijn.   

• H2opZee draagt ook bij 
aan het hergebruik van 
materialen door het her-
bestemmen van een be-
staande gaspijpleiding. 
Als het hergebruik van 
een dergelijke leiding 
mogelijk blijkt, kunnen 
in de toekomst wellicht 
meer pijpleidingen wor-
den hergebruikt voor 
waterstof. Op deze ma-
nier zijn geen nieuwe 
kabels (of pijpleidingen) 
nodig en wordt de daar-
mee gepaard gaande 
milieu-impact verme-
den. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
127  Propositie p. 89. Het eerste cijfer betreft H2opZee zelf, het tweede cijfer telt ook waterstofproductie mee “die dit project 

ontsluit”. 
128  Ongedisconteerd cumulatief 700 tot 17400 (propositie p.89). Gedisconteerd door SEO o.b.v. jaarlijkse bedragen en in-

terpolatie. 
129  Andere kosten en baten worden beschreven maar niet gekwantificeerd. 
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Energie & 
Duurzaam-
heid 

Bbp-effect MKBA Economische  
legitimiteit 

Overige observaties 

Nieuwe-
WarmteNu! 

Volgens indieners: € 1.126 
mln. in 2050. Cumulatief, ge-
disconteerd: € 6.752 mln. 
(geen bandbreedte of scena-
rio’s).130 
Oordeel SEO:  
Het bbp-effect is sterk over-
schat en onzeker. 
• Het betreft niet alleen het 

bbp-effect van tranche 1 
(de groeifonds aanvraag), 
maar ook van tranche 2 en 
3.  

• De berekening stelt pro-
ductiviteitswinst gelijk aan 
kostendalingen. Dat veron-
derstelt dat opbrengsten 
niet reageren op kostenver-
anderingen. Dit is onzeker. 

• De mate waarin leer- en 
schaaleffecten optreden is 
moeilijk te beantwoorden. 
De aanvraag illustreert de 
effecten aan de hand van 
enkele praktijkvoorbeelden 
(pp. 58-59). Bovendien zijn 
leer- en schaaleffecten in 
de tijd begrensd. Het is niet 
aannemelijk dat een inves-
tering uit 2030 ook nog in 
2050 een leereffect en dus 
productiviteitswinst heeft. 

• De veronderstelde extra ex-
portkansen zijn speculatief.  

• Extra export vereist extra 
werknemers die uit andere 
sectoren komen, waardoor 
de toegevoegde waarde in 
die andere sectoren daalt. 
Dat effect is in het voorstel 
niet meegenomen. Dit im-
pliceert dat ten onrechte 
(impliciet) een lange ter-
mijn werkgelegenheidsef-
fect wordt verondersteld. 

Volgens indieners: De kosten-
batentabel bevat geen kos-
ten.131 Totale baten € 7,2 tot 
8,7 mld. Daarnaast ongekwan-
tificeerde baten. 
Oordeel SEO:  
De baten zijn sterk overschat 
en onzeker. Kosten ontbreken. 
• Het betreft niet alleen de ba-

ten van tranche 1 (de groei-
fonds aanvraag), maar ook 
van tranche 2 en 3. Tranches 
2 en 3 brengen waarschijnlijk 
extra kosten met zich mee 

• Er is geen MKBA per project 
(alleen businesscases).  Waar-
schijnlijk zijn sommige pro-
jecten maatschappelijk ren-
dabeler dan andere. 

• De baten van een hoger bbp 
zijn sterk overschat (zie links) 

• De veronderstelde kostenda-
lingen door leer- en schaalef-
fecten zijn onzeker. 

• Er is geen rekening gehou-
den met maatschappelijke 
kosten zoals straten die open 
moeten, verbouwingen in 
huizen en minder keuzevrij-
heid voor consumenten.  

• Het is onzeker of de produc-
tie van warmte zo snel ver-
duurzaamt als de propositie 
veronderstelt.  

• De CO2-baten zijn berekend 
met een zeer hoge CO2-prijs, 
uit het ‘tweegradenscenario’.  

• De maatschappelijke baten 
van overige emissies zijn me-
chanisch gelijk gesteld aan 
20 procent van de CO2-prijs, 
waardoor ook deze baat te 
hoog lijkt. 

• De indieners schatten in ant-
woord op een vraag de kos-
teneffectiviteit op € 188 per 
ton CO2. SEO vindt dit een re-
delijke schatting. 

Er is een rol 
voor de over-
heid. 
• Er is marktfa-

len in de 
vorm van ne-
gatieve ex-
terne effecten 
van CO2 en 
andere emis-
sies.  

• De propositie 
duidt proble-
men in de sa-
menwerking 
tussen markt-
partijen en 
overheden 
aan als markt-
falen. Het 
voorstel geeft 
niet aan 
welke ken-
merken van 
de markt dit 
betreft. Daar-
door is dit 
marktfalen 
niet aange-
toond. 

• De theory of 
change (p. 11) is 
zeer mager en 
deels incorrect in-
gevuld: geen on-
derscheid output-
outcomes, geen pij-
len tussen afzonder-
lijke blokken.132 

• Als warmtesys-
temen een alterna-
tief vormen voor 
aardgas vermindert 
NWN! de importaf-
hankelijkheid van 
landen zoals Rus-
land. De gecumu-
leerde besparing 
op het aardgasver-
bruik zou volgens 
de propositie in 
2030 1 miljard m3 
bedragen, onge-
veer 1 procent van 
het totale aardgas-
verbruik. Dit effect 
is aannemelijk maar 
beperkt van om-
vang. 

• Bij de criteria waar-
mee projecten in 
tranche 1zijn gese-
lecteerd ontbreken 
de kosten en de 
kosteneffectiviteit 
van het project (pro-
positie bijlage A, p. 
2-3). 

• Bij de propositie 
zijn business cases 
gevoegd van de 
projecten in tranche 
1. Het is onduidelijk 
waarom geen 
MKBA’s zijn opge-
steld, met name 
omdat de projecten 
zich sterk richten op 
maatschappelijke 
effecten (propositie 
bijlage B). 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
130  Volgens de indieners niet-gedisconteerd cumulatief € 7.500 mln. (propositie p. 48). Gedisconteerd door SEO o.b.v. jaar-

lijkse bedragen en interpolatie. 
131  Propositie p. 65. 
132  En daarnaast: de kolom “Probleem” hoort niet in de Theory of Change thuis, de kolom “Oplossing” moet “Activiteiten” 

heten, Innovaties zijn geen Activiteit maar een outcome, sommige aanduidingen zijn weinig concreet (Duurzame glastuin-
bouw, Kostenefficiënte warmtetransitie) en/of vertonen overlap met andere effecten (bijv. Duurzame landbouw en Minder 
CO2-emissie). 
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Mobiliteit Bbp-effect MKBA Economische  
legitimiteit 

Overige observaties 

Digitaal 
EcoSys-
teem Mo-
biliteit en 
Smart ci-
ty's 
(DEMS) 

Volgens indieners: € 9,8 miljard 
(gecumuleerd en gedisconteerd) 
(geen bandbreedte of scena-
rio’s). 
Oordeel SEO:  
Het bbp-effect is sterk overschat, 
mogelijk negatief, onzeker en ten 
dele niet structureel. 
• Overschat: De geschetste be-

sparing op aanlegkosten van as-
falt komt niet voort uit DEMS 
maar uit betalen naar gebruik 
(kilometerprijs). 

• Mogelijk negatief: De positieve 
bbp-effecten die de propositie 
schetst, bestaan in belangrijke 
mate uit besparingen op de 
kosten voor de overheid van be-
talen naar gebruik en kosten 
van aanleg van infrastructuur. 
Dit zijn geen positieve bbp-ef-
fecten maar besparingen op 
overheidsuitgaven. Als deze 
kosten dalen, daalt ook de pro-
ductie van de betreffende be-
drijven, en daarmee het bbp. 
Afhankelijk van de besteding 
van de bespaarde middelen kan 
daar een positief bbp-effect te-
genover staan. De foute aan-
name dat kostenbesparingen 
positieve bbp-effecten zijn leidt 
tot een sterke overschatting van 
het bbp-effect. 

• Onzeker: De propositie bena-
drukt dat DEMS een randvoor-
waardelijke stap is in een keten 
van interventies. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat het 
onzeker is of deze interventies 
daadwerkelijk zullen volgen na 
implementatie van DEMS.  

• Ten dele niet structureel: De ge-
schetste besparing op uitvoe-
ringskosten van betalen naar 
gebruik betreft voor een groot 
deel eenmalige investeringen in 
het heffingssysteem. 

Volgens indieners: Er is 
geen MKBA uitgevoerd. 
De maatschappelijke ef-
fecten (baten) worden ge-
schat op € 11,771 miljard.  
Naast het bbp-effect gaat 
het met name om baten 
van een hogere bouw-
dichtheid in steden. 
Oordeel SEO:  
De maatschappelijke ba-
ten zijn sterk overschat en 
onzeker.  
• De maatschappelijke ba-

ten die het voorstel 
schetst (p. 82) bestaan 
voor het grootste deel 
uit het bbp-effect. De 
opmerkingen in de ko-
lom hiernaast over over-
schatting en onzeker-
heid bij het bbp-effect 
zijn ook van toepassing 
op de maatschappelijke 
baten.133  

• De baten van een ho-
gere bouwdichtheid in 
steden in het voorstel 
zijn afkomstig uit een 
studie van Ecorys (2021). 
Daarin wordt bij deze 
uitkomsten opgemerkt: 
“De vraag is echter niet 
alleen of het ruimtelijk 
past, maar bovenal of de 
toekomstige bewoner 
het ziet zitten om in een 
dergelijke omgeving te 
wonen, werken en recre-
eren. Dit is en blijft lastig 
om nu al te bepalen, en 
moet in de praktijk wor-
den getoetst.”. Hieruit 
volgt dat ook deze baten 
onzeker zijn. 

Er is een rol voor 
de overheid bij we-
gen en bij ruimte-
lijke ordening van-
wege marktfalen 
(netwerkeffecten 
en externe effec-
ten).  
• De onderbou-

wing van markt-
falen in het 
voorstel ram-
melt. Als voor-
beeld van 
marktfalen 
noemt het voor-
stel bijvoor-
beeld: ”Accu-
rate en actuele 
data-uitwisse-
ling voor mobili-
teit en stedelijke 
omgeving is on-
voldoende” Dat 
iets “onvol-
doende” is, is 
geen marktfalen 
maar een me-
ning. 

• De beleidstheorie is 
beknopt maar cor-
rect. 

• De rijksoverheid 
heeft geen goede 
trackrecord m.b.t. 
grote ICT-projecten. 

• Er is nog geen staats-
steun toets uitge-
voerd. 

• Het voorstel veron-
derstelt dat meer/be-
tere/toegankelijke 
data tot betere keu-
zes leidt m.b.t. ruim-
telijke planning en 
mobiliteit. Dit wordt 
onderbouwd met 
voorbeelden (use ca-
ses). Daaruit wordt 
echter niet duidelijk 
of DEMS meerwaarde 
heeft. 

• Bijvoorbeeld de use 
case “Last mile solu-
tions” laat zien dat rit-
ten voor bezorging 
efficiënter kunnen 
worden uitgevoerd 
als betere data be-
schikbaar zijn. Veel 
van deze data zijn 
echter al beschikbaar 
(congestie, weersom-
standigheden). En 
marktpartijen kunnen 
deze data zelf verzor-
gen/uitwisselen als 
dat voordelen ople-
vert.  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

  

 
133  De opmerking over een negatief bbp-effect is niet van toepassing op de maatschappelijke baten omdat een kostenbe-

sparing een maatschappelijke baat is. Of de baten structureel zijn is bij de maatschappelijke baten minder relevant dan 
bij het bbp-effect. 
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Mobili-
teit 

Bbp-effect MKBA Economische legitimiteit Overige observaties 

Digitale 
Infra-
struc-
tuur en 
Logis-
tiek 
(DIL) 

Volgens indieners: € 21 
mln. (in 2035)134. Gecu-
muleerd en gediscon-
teerd € 167 mln. Geen 
bandbreedte of scena-
rio’s. 
Oordeel SEO:  
De omvang van dit effect 
is onzeker. Er is een risico 
dat het project niet 
slaagt. 
• Het bbp-effect is door 

Ecorys berekend o.b.v. 
diverse veronderstellin-
gen. De veronderstel-
lingen lijken niet onre-
delijk. Bij andere veron-
derstellingen valt het 
effect anders uit. 

• De propositie (p. 90) 
geeft aan dat er een ri-
sico is dat digitalisering 
en data-deling beperkt 
blijven tot een be-
perkte groep. Het is het 
niet zeker dat daadwer-
kelijk toepasbare 
nieuwe services tot 
stand komen die ook 
grootschalig gebruikt 
gaan worden. 

 

Volgens indie-
ners: de baten 
zijn 2,1 maal zo 
groot als de 
kosten 
Oordeel SEO:  
De baten zijn 
onzeker maar 
het is mogelijk 
dat het project 
rendabel is. 
• Het bbp-ef-

fect vormt 
95% van de 
baten. In de 
kolom hier-
naast wordt 
aangegeven 
dat dit effect 
onzeker is. 

• De rappor-
tage van 
Ecorys is rela-
tief summier. 
Daardoor zijn 
niet alle bere-
keningen na-
volgbaar.135 

Het is twijfelachtig of hier een 
grote rol voor de overheid ligt.  
• De propositie stelt dat er “co-

ordinatie falen” is omdat bin-
nen de keten “onvoldoende 
wordt samengewerkt”. Dat 
iets “onvoldoende” is, is geen 
marktfalen. Dat geldt ook 
voor de “lage digital readi-
ness”, het “gebrek aan ro-
buuste digitale faciliteiten” 
en het “gebrek aan ‘keten’ 
perspectief.” (p. 11).  

• Daarnaast wordt informatie-
asymmetrie genoemd.136 
Niet alle partijen in de keten 
beschikken over dezelfde in-
formatie. De propositie 
maakt niet duidelijk hoe dit 
tot inefficiënties leidt. 

• De CPB quickscan van dit 
voorstel stelt dat er verschei-
dene vormen van marktfalen 
zijn, maar ook dat het vooral 
gaat om private financiële ba-
ten in de logistieke keten. 
Deze kunnen ook worden be-
reikt door samenwerking tus-
sen bedrijven. 

• Zie ook de Overige observa-
ties in de laatste kolom van 
deze tabel. 

• De beleidstheorie is onduide-
lijk door een groot aantal pij-
len die elkaar kruisen. 

• Het betreft een samenwer-
kingsverband van bedrijven 
die hun data beter willen uit-
wisselen. Het is niet duidelijk 
waarom IenW daarin wil parti-
ciperen. Generiek overheids-
beleid (verhandelbare emis-
sierechten, heffingen) ligt 
meer voor de hand.  

• De EU voert dergelijk beleid 
(ETS) en gaat dat ook in het 
wegvervoer doen. Dat maakt 
investeren in duurzaamheid 
rendabeler. Is DIL dan nog 
nodig? 

• De propositie geeft aan (p. 8) 
dat een succesvolle digitalise-
ringsstrategie essentieel is om 
de internationale toppositie 
van de Nederlandse logistiek 
te behouden. Als dit zo be-
langrijk is voor bedrijven, is 
het niet duidelijk waarom de 
bij de DIL samenwerking be-
trokken bedrijven het plan 
niet zelf betalen, zonder over-
heidsbijdrage. 

• De propositie beschrijft (p. 
13-17) een reeks inefficiënties 
in de logistieke keten. Moge-
lijk komen sommige efficien-
cyverbeteringen ook zonder 
de gevraagde overheidsbij-
drage tot stand. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

  

 
134  Propositie p. 88. De propositie beschrijft de periode tot en met 2035.  
135  Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de duurzaamheidsbaten zijn berekend (zie Ecorys p. 12/13) 
136  Informatie-asymmetrie is een vorm van marktfalen. De propositie rekent dit tot transitiefalen. 
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Mo-
bili-
teit 

Bbp-effect MKBA Economische le-
gitimiteit 

Overige observaties 

Lucht-
vaart 
in 
Tran-
sitie 

Volgens indieners: € 119 mln. per 
jaar in 2050. Cumulatief, gediscon-
teerd: € 1.857 mln.137 . Geen band-
breedte of scenario’s. 
Oordeel SEO:  
Effect overschat en niet helder on-
derbouwd. 
• De aanname in de berekening 

dat zonder deze investering NL 
geen synthetische kerosine zal 
produceren, is onrealistisch 

• De gehanteerde rekenmetho-
den zijn ten dele niet navolgbaar 

• De veronderstelde extra groei 
van de vliegtuigmaakindustrie in 
NL verwijst naar een analyse van 
GKN Fokker. Die analyse is door 
SEO niet gevonden. 
• De veronderstellingen over de 

toename van het marktaandeel 
van Nederland in diverse mark-
ten, worden in het voorstel niet 
onderbouwd. Andere landen in-
vesteren ook. 

• Additioneel 15 procent extra 
kenniswerkers uit buitenland 
lijkt hoog percentage (aange-
zien kenniswerkers schaars zijn 
en andere landen ook investe-
ren)  

• Benodigde extra private inves-
teringen zijn niet meegeteld als 
kosten van bbp-stijging. 

Volgens indieners: Ba-
ten>kosten. CO2-baat 
€ 3,3 mld. tot 12,2 mld. 
Oordeel SEO:  
De CO2-baat is sterk over-
schat en zeer onzeker. De 
omvang van de andere 
baten is onbekend. 
• De aanname in de bere-

kening dat enkele pi-
lots, proeftuinen en de-
monstratie-vliegtuigen 
zorgen dat de CO2-uit-
stoot van de NL lucht-
vaart 20 jaar eerder 
naar nul gaat (of tot een 
substantieel deel van dit 
effect leiden), wordt niet 
goed onderbouwd. 
Deze aanname is zeer 
implausibel. Aan dit 
voorstel mag slechts 
een klein deel van deze 
versnelling worden toe-
gerekend.  

• De CO2-baten worden 
niet gedisconteerd. Ge-
disconteerd zijn de ba-
ten ruim de helft klei-
ner.138 

Er is een rol voor 
de overheid 
• Propositie bevat 

geen analyse 
van marktfalen, 
wel van knelpun-
ten 

• De meeste knel-
punten zijn geen 
marktfalen (bijv. 
marktrisico) 

• Het marktfalen 
bestaat uit nega-
tieve externe ef-
fecten en kennis 
spillovers 

De beleidstheorie is vrij 
goed uitgewerkt. 
De propositie heeft weinig 
oog voor: 
• Soortgelijk beleid in an-

dere landen 
• NL als kleine speler 
• Beschikbaarheid van 

aanbod van syntheti-
sche kerosine (en elek-
triciteit om die te ma-
ken), ook in relatie tot 
verduurzamingsplanen 
van andere energie-in-
tensieve sectoren. 

Er zijn volgens de proposi-
tie diverse risico’s: 
• Mogelijk sluiten pro-

ducten van de vliegtuig-
industrie niet aan bij de 
vraag 

• Onvoldoende aanslui-
ting van overheidsbe-
leid bij de ontwikkelin-
gen die met het voorstel 
worden gestimuleerd 

• Als Schiphol de toekom-
stige laad- en tankinfra-
structuur niet op de 
juiste manier opzet kan 
Schiphol een minder 
aantrekkelijke luchtha-
ven worden voor lucht-
vaartmaatschappijen. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
137  Propositie p. 138. 
138  De CO2-baten treden op tussen 2030 en 2070 (zie figuur 2 in het voorstel, p. 13). Uitgaande van 2050 als gemiddeld 

‘batenjaar’ zouden de baten moeten worden gedeeld door 1+2,9 procent tot de macht (2050-2021). Deze deelfactor is 
1,029^29=2,29. Deling door 2,29 betekent een daling met 56 procent. 
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Mobili-
teit 

Bbp-effect MKBA Economische  
legitimiteit 

Overige observaties 

Maritiem 
Master-
plan 

Volgens indieners: € 1 
mln. tot 268 mln. in 
2040.139 Cumulatief, ge-
disconteerd: € 272 mln. 
tot € 2.218 mln. 
Oordeel SEO:  
Dit effect is zeer onzeker 
en mogelijk overschat. 
• De veronderstelde 

kostenreducties bij 
bouw en onderhoud 
van emissieloze sche-
pen worden niet on-
derbouwd (propositie 
p. 18). 

• Er zijn nog geen toe-
zeggingen voor het 
merendeel van de co-
financiering (proposi-
tie p. 69). 

• Het is onduidelijk 
welke prijzen zijn ver-
ondersteld voor duur-
zame brandstoffen, 
traditionele brandstof-
fen (en evt. emissie-
rechten). 

• Positief is dat diverse 
gevoeligheidsanaly-
ses worden uitge-
voerd. 

• In de gevoeligheids-
analyses varieert het 
bbp-effect sterk. Daar-
uit blijkt dat dit effect 
zeer onzeker is. 

Volgens indieners: Netto 
baten minus € 192 mln. 
tot plus € 5.269 mln.140 
Oordeel SEO:  
De baten van dit project 
zijn mogelijk overschat 
en sterk afhankelijk van 
onzekere ontwikkelingen. 
• De opmerkingen over 

de berekeningswijze 
van het bbp-effect hier-
naast hebben ook be-
trekking op de maat-
schappelijke baten. 

• Positief is dat diverse 
gevoeligheidsanalyses 
worden uitgevoerd om 
de robuustheid van de 
uitkomsten te onder-
zoeken.141  

• In de gevoeligheids-
analyses variëren de 
netto baten van minus 
€ 416 mln. tot plus 
€ 8.464 mln. Hieruit 
blijkt dat de uitkomsten 
niet robuust zijn. 

Er is een rol voor de 
rijksoverheid. De propo-
sitie overschat het 
marktfalen. 
• Er is sprake van nega-

tieve externe effecten 
en kennis spillovers. 

• Coördinatieproble-
men zijn geen markt-
falen maar transactie-
kosten.142 

• De “institutional failu-
res” die de propositie 
noemt (p. 13) zijn mo-
gelijk ook transactie-
kosten i.p.v. marktfa-
len. 

• De propositie stelt dat 
er sprake is van infor-
matie-asymmetrie 
maar onderbouwt dit 
niet goed.143  

• De propositie bevat een 
goed uitgewerkte beleids-
theorie (p. 6). 

• De propositie heeft wei-
nig oog voor soortgelijk 
beleid in andere landen 
en voor de kleine rol van 
NL in de mondiale 
scheepvaart en scheeps-
bouw. 

• De propositie (p. 8) streeft 
naar autonoom gebruik 
van de Nederlandse wate-
ren voor transport en 
energie. Dit lijkt op een 
pleidooi voor autarkie. In-
ternationale handel is ech-
ter sterk welvaartsverho-
gend. 

• De propositie gaat voorbij 
aan mogelijke milieueffec-
ten van alternatieve 
brandstoffen (bijv. metha-
nol, biomassa). 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

  

 
139  2050 wordt in het voorstel niet weergegeven (wel “na 2050”). In de lage schatting is het cumulatief gedisconteerde bbp-

effect in verhouding zeer groot vergeleken met het effect in 2040. De reden is dat de baten in dit lage scenario slechts 
relatief korte tijd optreden en in 2040 al bijna zijn verdwenen. 

140  Propositie, p. 93. 
141  Propositie, p. 94. 
142  Propositie p. 12. 
143  De propositie (p. 12) stelt dat reders nog onvoldoende kunnen overzien wat het bestellen van een slim en emissieloos 

schip inhoudt. Dergelijke onvolledige informatie is echter niet hetzelfde als informatie-asymmetrie. Informatie-asymmetrie 
is een reden voor overheidsingrijpen. Andere vormen van onvolledige informatie zijn geen reden voor overheidsingrij-
pen. Bovendien is het de vraag waarom de overheid een en ander wel kan overzien als reders dat niet kunnen (overheids-
falen). 
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Mobili-
teit 

Bbp-effect MKBA Economische  
legitimiteit 

Overige observaties 

Rail 
Gent-
Terneu-
zen  

Volgens indieners144: € 3 
mln. tot 10 mln.145 in 2050.  
Cumulatief, gedisconteerd: 
€ 27 mln. tot € 87 mln.146 
Oordeel SEO:  
• De onderbouwing van dit 

effect is niet navolgbaar 
want de onderliggende 
vervoersprognoses zijn 
niet vindbaar.147  

• Mogelijk is de huidige ca-
paciteit van de spoorlijn 
onderschat.148  

• De veronderstelde ver-
schuiving van wegver-
voer en binnenvaart naar 
spoor wordt niet onder-
bouwd.149  

 

Volgens indieners: 
Baten-kostenverhou-
ding150 is 0,91 tot 
1,97 
Oordeel SEO:  
De baten-kostenver-
houding is overschat. 
De onderbouwing 
van de baten is niet 
navolgbaar.  
• De opmerkingen bij 

het bbp-effect in de 
kolom hiernaast zijn 
ook van toepassing 
op de MKBA 

• De kosten zijn on-
derschat want er is 
een te hoge discon-
tovoet toegepast.151 

Er is een rol voor de 
overheid 
• Propositie bevat 

geen analyse van 
marktfalen, wel van 
knelpunten 

• De genoemde 
knelpunten zijn 
geen marktfalen 

• Het marktfalen be-
staat uit markt-
macht van de 
spooreigenaar en 
uit externe effec-
ten.  

• Propositie bevat geen Theory 
of Change 

• Minder dure alternatieven heb-
ben in een laag groeiscenario 
een betere baten-kostenver-
houding152 

• De MKBA onderzoekt 7 combi-
naties van maatregelen en 1 af-
zonderlijke maatregel. Daar-
door zijn de merites van afzon-
derlijke maatregelen (op 1 na) 
niet zichtbaar.153  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
144  De indieners duiden de MKBA aan als structurele bbp-effecten. Zij duiden de structurele bbp-effecten aan als incidentele 

bbp-effecten. 
145  Dit is alleen het effect voor Nederland. De propositie telt ook effecten voor België en de overige EU mee. Effect voor 

Nederland door SEO berekend o.b.v. tabellen in de propositie (p. 19, rechtsboven). Betreft Zeeuws-Vlaanderen plus Rest 
Nederland. Laagste resp. hoogste effect van 8 projectalternatieven in een laag en hoog groeiscenario.  

146  Effecten voor Nederland (excl. België en overige EU). Door SEO berekend o.b.v. propositie p. 19 en MKBA, p. 43-44. 
Laagste resp. hoogste effect van acht projectalternatieven in een laag en hoog groeiscenario. 

147  De prognoses van het gebruik van de spoorlijn (en de capaciteitstekorten die worden voorspeld) zijn gebaseerd op Bree-
mersch (2018) (MKBA p. 9). Deze studie is niet gevonden. 

148  (MKBA, p. 30) In het Nulalternatief wordt de capaciteit geschat op 13 treinen/dagdeel, uitgaande van een maximale ver-
wachte vertraging van 20 minuten. Als een dagdeel 4 uur duurt, komt 13 treinen per dagdeel neer op ruim 3 treinen per 
uur. Dit lijkt laag. Onduidelijk is waarom een verwachte vertraging van meer dan 20 minuten niet acceptabel is (voor 
goederenvervoer). 
(MKBA, p. 49) Over nieuw (extra) spoorvervoer als gevolg van het project: “Hiervan veronderstellen we dat … 20% … 
afkomstig is van een modale verschuiving. Hierbij veronderstellen we dat 10% van de weg komt en 10% van binnenvaart.“ 
Deze veronderstellingen worden niet onderbouwd. 

150  Laagste resp. hoogste effect van acht projectalternatieven in een laag en hoog groeiscenario. Omvat totale baten voor 
Nederland, België en overige EU landen. Zie MKBA p. 12, 13.   

151  De MKBA (p. 11) gebruikt voor alle kosten en baten een disconteringsvoet van 3%. De in NL voorgeschreven disconto-
voeten voor MKBA’s verschillen hiervan (zie Werkgroep discontovoet 2020 (2020)) Het verschil is het grootst bij de inves-
teringskosten; daarvoor geldt in NL een discontovoet van 1,6 procent. Door een discontovoet van 3 procent voor de 
investeringskosten te gebruiken, onderschat de MKBA de gedisconteerde kosten. 

152  Zie MKBA p. 12, tabel 3. 
153  MKBA-richtlijnen stellen dat alle maatregelen afzonderlijk moeten worden onderzocht; zie https://www.pbl.nl/publica-

ties/algemene-leidraad-voor-maatschappelijke-kosten-batenanalyse p. 89-90. 

https://www.pbl.nl/publicaties/algemene-leidraad-voor-maatschappelijke-kosten-batenanalyse
https://www.pbl.nl/publicaties/algemene-leidraad-voor-maatschappelijke-kosten-batenanalyse
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Mobili-
teit 

Bbp-effect  MKBA Economische  
legitimiteit 

Overige observaties 

Emissie-
loze 
binnen-
vaart, 
water-
stof 
elek-
trisch 
(RH2INE 
Kickstart 
IWT)  

Volgens indieners: € 36 tot € 65 
miljoen in 2050. Cumulatief, ge-
disconteerd: € 746 mln. tot 
€ 1.329 mln.154 
Oordeel SEO:  
Het effect is sterk overschat en 
zeer onzeker. 
• Het bbp-effect wordt bere-

kend als extra export-omzet. 
Dit zou echter de toege-
voegde waarde moeten zijn. 
Het effect op de toege-
voegde waarde is kleiner dan 
het effect op de omzet. 

• Bij de berekening is veron-
dersteld dat veel dan wel alle 
in Nederland gebouwde bin-
nenschepen op waterstof 
gaan varen – enkel als gevolg 
van het (om)bouwen van 12 
waterstofschepen, het ontwik-
kelen en bouwen van water-
stofcontainers en de realisatie 
van 4 vulstations. Dit lijkt im-
plausibel. En het is onduide-
lijk of hier ook batterijsche-
pen zijn meegeteld (proposi-
tie ZES). 

• Extra productie in de 
scheepsbouw vereist extra 
werknemers die uit andere 
sectoren komen, waardoor de 
toegevoegde waarde in die 
andere sectoren daalt. Dat ef-
fect is in de berekening van 
het bbp-effect niet meegeno-
men.  

• De propositie (p. 41) geeft 
aan dat de kans bestaat dat 
de business case niet positief 
is en dat daardoor de 12 
schepen terug omgebouwd 
moeten worden naar andere 
voortstuwingstechnieken 
(d.w.z. naar traditionele en 
vervuilende dieselolie). 

Volgens indieners: De netto 
baten zijn min € 255 mln. tot 
plus € 22 mln. 

Oordeel SEO:  
De baten zijn overschat. De 

kans is groot dat de kosten 
groter zijn dan de baten. 
• De netto baten in de propo-

sitie betreffen de te subsidi-
eren 12 schepen. Deze netto 
baten zijn in twee van de 
drie scenario’s negatief. Al-
leen in het Hoogscenario zijn 
de netto baten positief. In 
het Hoogscenario wordt uit-
gegaan van een zeer hoge 
waardering van CO2-reduc-
ties.155 Dit bepaalt de posi-
tieve uitkomst in dit scenario. 
• Naast de kosten en baten 

van de 12 schepen presen-
teert de propositie (p. 51) 
baten van lagere emissies 
(CO2, NOx, PM10) die ont-
staan als in 2050 26% of 
meer van de Europese bin-
nenvaartvloot op waterstof 
vaart. Ook hierbij wordt uit-
gegaan van (te) hoge CO2-
prijzen. De emissiebaten ko-
men dan uit op € 2 tot 13 
miljard. De kosten hiervan 
(bijvoorbeeld subsidies om 
meerkosten van waterstof-
schepen te dekken) worden 
in de propositie niet ver-
meld.  
• Het is niet plausibel dat het 

bouwen van 12 schepen, 
containers en vulstations 
leidt tot omschakeling van 
een flink deel van de Euro-
pese binnenvaart.  

Er is een rol voor 
de overheid. 
• De propositie 

gaat niet in op 
de legitimiteit 
van overheidsin-
grijpen.  

• Er is marktfalen 
in de vorm van 
externe effecten 
(emissies). 

• Het voorstel be-
vat een cirkelre-
denering over 
de rol van het 
Rijk.156  

 

• In de theory of 
change (propositie 
p. 46) zijn er geen 
pijlen tussen de 
blokken. Daardoor 
zijn de door de in-
dieners verwachte 
causale effecten 
van het voorstel 
niet goed navolg-
baar 

• Het is onduidelijk 
of er ander nieuw 
beleid is veronder-
steld naast het 
voorstel (bijv. uit-
breiding ETS naar 
scheepvaart, an-
dere Fitfor55 maat-
regelen, accijns op 
scheepsbrandstof-
fen). Met dergelijk 
beleid wordt varen 
op waterstof min-
der onrendabel en 
is wellicht een klei-
nere overheidsbij-
drage nodig. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

 
154  Ongedisconteerd 1095 tot 1951. Gedisconteerd door SEO. 
155  PBL en CPB schrijven voor de gangbare WLO-scenario’s Laag en Hoog minder hoge CO2-prijzen voor. De propositie 

gebruikt het gemiddelde van Laag en Hoog in het Laagscenario. In het Hoogscenario wordt een zeer hoge waarde ge-
bruikt die CPB/PBL niet aanbevelen voor Laag en Hoog, maar alleen voor een aanvullende gevoeligheidsanalyse. Zie 
https://www.pbl.nl/publicaties/wlo-klimaatscenarios-en-de-waardering-van-co2-uitstoot-in-mkbas  

156  De propositie stelt (p. 17) dat de rijksoverheid het geëigende niveau is omdat het ministerie het voorstel indient en omdat 
het aansluit bij beleidsvoornemens waar het ministerie een hoofdrol in speelt. Met andere woorden: het Rijk voert beleid 
omdat het Rijk beleid voert.  

https://www.pbl.nl/publicaties/wlo-klimaatscenarios-en-de-waardering-van-co2-uitstoot-in-mkbas
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Mobiliteit Bbp-effect MKBA Economische 
legitimiteit 

Overige observaties 

Zero-emis-
sie binnen-
vaart batte-
rij-elek-
trisch (ZES)  

Volgens indieners: € 1,2 mln. 
tot € 3,6 mln. in 2050. Cumula-
tief, gedisconteerd: € 24 mln. 
tot € 75 mln.157 
Oordeel SEO:  
Het effect is twijfelachtig en te 
hoog. 
• Bij de berekening is veron-

dersteld dat - uitsluitend als 
gevolg van het voorstel – 
veel dan wel alle in Neder-
land gebouwde binnensche-
pen elektrisch worden. Het is 
de vraag of dat plausibel is. 
En het is onduidelijk of hier 
ook waterstofschepen zijn 
meegeteld (propositie Emis-
sieloze binnenvaart, water-
stof elektrisch (RH2INE Kick-
start IWT)) 

• Over de werkgelegenheids-
effecten stelt de propositie 
terecht dat de extra werkne-
mers die aan ZES werken 
zonder ZES op een andere 
plek actief zouden zijn. Dat 
impliceert echter ook dat op 
die andere plaatsen bbp 
verloren gaat. Dat negatieve 
bbp-effect neemt de propo-
sitie niet mee. 

Volgens indieners: Netto 
baten minus € 193 mln. tot 
plus € 354 mln. 
Oordeel SEO:  
De baten zijn overschat 
• De stelling in de tekst 

van de propositie (o.b.v. 
de MKBA) dat ZES in alle 
gevallen maatschappe-
lijk wenselijk is, is onjuist. 
De kosten-batentabel 
laat twee positieve saldi 
zien en een negatief 
saldo.  

• De CO2-baten zijn bere-
kend met een zeer hoge 
CO2 prijs, uit het ‘twee- 
gradenscenario’ (p. 41). 
De gangbare CO2-prij-
zen zijn echter veel la-
ger. 

• De prijs van fijnstof is 
een gemiddelde voor 
Nederland. Fijnstof ver-
oorzaakt vooral proble-
men in stedelijk gebied. 
Voor waterwegen lijkt 
deze prijs (te) hoog. 
Aangezien dit een kleine 
post is in de MKBA, is de 
invloed hiervan op het 
eindsaldo beperkt. 

Er is een rol 
voor de over-
heid 
• Er is marktfa-

len in de 
vorm van ex-
terne effec-
ten (emis-
sies). 

• Het voorstel 
bevat een 
cirkelrede-
nering over 
de rol van 
het Rijk.158 

 

• In de theory of change (p. 
39) staan er geen pijlen 
tussen de blokken. Daar-
door zijn de door de in-
dieners verwachte cau-
sale effecten van het 
voorstel niet goed na-
volgbaar. 

• Het is onduidelijk of er 
ander nieuw beleid is ver-
ondersteld naast ZES 
(bijv. uitbreiding ETS naar 
scheepvaart, andere Fit-
for55 maatregelen, ac-
cijns op scheepsbrand-
stoffen). Met dergelijk be-
leid wordt varen op bat-
terijen minder onrenda-
bel en is wellicht een klei-
nere overheidsbijdrage 
nodig. 

• Het is onduidelijk of de 
waterstofcontainers ten 
koste gaan van de laad-
ruimte. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 
157  Ongedisconteerd 35 tot 110. Gedisconteerd door SEO. 
158  De propositie stelt (p. 16) dat de rijksoverheid het geëigende niveau is omdat het voorstel past in zowel het nationale als 

het Europese beleid. Met andere woorden: het Rijk voert beleid omdat het Rijk (en de EU) beleid voert. 
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