
Adviesrapport Agri-Based Chemicals 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel  
Samenvatting 
In het voorstel ‘Agri-Based Chemicals’ wordt een actieplan voorgesteld om bio grondstoffen te gebruiken als 
hernieuwbare grondstof voor chemie en materialen. De beoogde effecten van het actieplan zijn rond 2050: € 2.7 
mld. per jaar BBP-bijdrage; 4800 hoogwaardige banen; en een jaarlijkse vastlegging van 4-6 Mton CO2. 
Het idee wordt uitgewerkt in een zevental programma lijnen (PLen), waarin PL1-5 de belangrijkste zijn op het 
gebied van wetenschappelijke ontwikkeling. In PL1 wordt suikerproductie uit suikerbieten in Nederland en 
import uit omringende landen voorgesteld. Na raffinage kan de gewonnen glucose worden omgezet tot: 
melkzuur (lactic acid, LA) voor de productie van polylactic acid (PLA, PL2); mono-ethyleen glycol (MEG) voor de 
productie van polyethyleentereftalaat (PET) en/of polyethyleenfuranoaat (PEF, PL3); en er kan worden 
onderzocht welke andere chemische bouwstenen voor bio-kunststoffen zijn te vervaardigen (PL4). PL5 richt zich 
op het maken van de polymeren en vooral de toepassing daarvan in materialen voor de bouw-, textiel- en 
verpakkingssector.  
De beoogde keten van suikerraffinage naar polymeerproductie wordt voorgesteld om als voorbeeld te dienen 
om de ontwikkeling/productie van andere bio-gebaseerde materialen te realiseren, waarmee het actieplan een 
bredere grondstoffentransitie beoogd te faciliteren. 
 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel adresseert een nog substantieel hiaat voor het realiseren van een werkelijke duurzame 
circulaire economie omdat aanvulling van koolstof in de materialen keten nodig zal blijven, zelfs bij 
optimaal hergebruik en recyclage. 

o Het voorstel, met name PL2 en PL3, is technologisch realistisch, omdat het zich baseert op bewezen 
(chemische) omzettingen. 

o Het voorstel wordt breed gedragen door relevante partners (kennisinstellingen, Chemie- en Agro-
sector) die er ook al baat bij zullen hebben wanneer het project alleen kennisontwikkeling 
bewerkstelligt. Er zijn kansen om het onderzoek nog sterker te verbinden aan platforms zoals DPI en 
PTN. 

o Er is een goede aansluiting bij ander Nederlands beleid en ontwikkelingen in het buitenland. 
o Door de hoge dichtheid aan (middel)grote bedrijven in Nederland en de uitstekende 

kennisinfrastructuur in zowel de agro sector als de (polymeer)chemie zal een publiek-private 
samenwerking van dit type in Nederland een hogere kans van slagen hebben dan in menig ander land. 

o Het project beoogt een veel sterkere verbinding te realiseren tussen twee reeds krachtige sectoren, wat 
nodig zal zijn om bio-gebaseerde en economisch-levensvatbare alternatieven voor petro-gebaseerde 
polymeren te realiseren. 

o Het voorstel biedt de kans om nieuw onderzoek te doen naar bio-gebaseerde polymeer-precursors en 
andere nuttige essentiële bouwstenen voor de circulaire economie. 

o Als de technologie winstgevend blijkt dan kan Nederland een technologische voorsprong realiseren op 
het gebied van bio-gebaseerde polymeren en mogelijk ook andere bio-gebaseerde chemische 
bouwstenen. 

 
Aandachtspunten en bedreigingen 

o De onderbouwing van de beoogde CO2 vastlegging behoeft verduidelijking d.m.v. een duidelijke 
levenscyclusanalyse en een heldere massaballans aan het begin en in de samenvatting kan dit 
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inzichtelijker maken.  Alhoewel er in principe CO2 emissie kan worden verminderd (NB: niet vastgelegd) 
door de lineaire keten [aardolie > polymeer > CO2] te vervangen door de cyclus [CO2 > suikerbiet > 
glucose > polymeer > CO2], is de reële besparing aan CO2 ook afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die 
vrijkomt in beide productieprocessen (aardolie > polymeer versus CO2 > suikerbiet > polymeer). Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de brandstof voor landbouwmachines, energiekosten van bemesting en de 
werkuren per unit polymeer met alles wat daarbij komt. Het verdient de aanbeveling om de beoogde 
maximale 6∙106 ton CO2 mitigatie nog wat duidelijker te relateren aan de specifieke broeikasgas 
reductieopgave van Nederland en Europa. 

o Er zijn issues die politiek gevoelig kunnen liggen en waar zorgvuldig mee zal moeten worden omgegaan: 
o In PL1 wordt voorgesteld om 50.000 hectare extra landbouwgrond in Nederland te ontwikkelen 

voor de productie van suikerbieten. Dit kan vragen oproepen over de normen rondom de 
Nederlandse stikstof-uitstoot, maar vooral ook over de nadelige gevolgen van een 
geïndustrialiseerde landbouw monocultuur (bijvoorbeeld kwaliteit van lucht, bodem, 
grondwater en biodiversiteit). 

o Er zou een breder draagvlak kunnen worden gecreëerd voor het voorstel wanneer als voordeel 
van een grondstoffentransitie ook naar andere argumenten wordt gekeken. Zo kan genoemd 
worden dat het verstandig is om te anticiperen op een mogelijk toekomstig tekort aan petro-
gebaseerde grondstoffen (bijvoorbeeld door geopolitieke gebeurtenissen). Ook kan worden 
benoemd dat (een deel van) de energie die nodig is voor de keten suikerbiet > polymeer kan 
worden geïntegreerd met in Nederland opgewekte groene waterstof (waar momenteel veel 
aan wordt gewerkt).  

o Alhoewel het voorstel beoogt om meer in het algemeen bio grondstoffen te gebruiken als hernieuwbare 
grondstof voor chemie en materialen, wordt eigenlijk alleen besproken hoe suiker kan worden omgezet 
tot LA en MEG als monomeren voor polyesters. Hoe andere bio grondstoffen worden gebruikt, tot welke 
concrete producten dit kan leiden en hoe hiermee wordt voldaan aan de wens om het volledige pallet 
aan petrochemische ingrediënten en materialen te vervangen wordt onvoldoende duidelijk. 

o De voordelen van recycleren gelden voor bio-gebaseerde plastics net zo goed als voor petro-gebaseerde 
plastics; recyclage is dus geen echt voordeel van de beoogde polymeren. Bovendien zal recyclage in het 
buitenland niet of anders verlopen dan in Nederland, waardoor het twijfelachtig is of de (economische) 
voordelen van recyclage wel gehaald kunnen worden.  

o Zoals ook in het voorstel geadresseerd bestaat het risico dat de business case voor bio-gebaseerde 
grondstoffen ten opzichte van petro-gebaseerde grondstoffen voor polymeren niet rond komt zonder 
overheidssubsidie en juiste belasting op CO2 uitstoot (bijv. p3, p98).  

 
Conclusie: 
Realisatie van het voorstel zou een belangrijk proof-of-principle kunnen zijn van het integreren van hernieuwbare 
grondstofstromen in de productieketens van ruwe chemicaliën tot synthetische materialen. Ook sluit het 
voorstel erg goed aan bij huidige kennis- en beleidsontwikkelingen over grondstofcirculariteit in binnen- en 
buitenland. Het voorstel kan bouwen op de uitstekende kennisinfrastructuur in Nederland op zowel biomassa-
conversie als polymeergebied. Er is echter wel een aantal risico’s gesignaleerd die aandacht vergen zoals: de 
onderbouwing van de beoogde mitigatie van CO2 uitstoot; (politiek) draagvlak rondom monocultuur en 
toekomstige schaarste van chemische bouwstenen; de relatief kleine investering in onderzoek naar andere 
bouwstenen dan LA en MEG; én de onzekere business case.  
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2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o De twee monomeren (LA en MEG) en de daaruit vervaardigbare polymeren (PLA, PET en PEF) zijn gebaseerd 

op goed-bekende technologieën die al worden ingezet door een aantal van de betrokken partijen. 
o De opschaling van LA en MEG productie is een logische vervolgstap op de huidige technologische 

ontwikkeling. 
o Er is niet veel helderheid over de productie van andere bouwstenen dan LA en MEG. PL4 beoogt hier wel in 

te voorzien, maar die voorziening bestaat in zijn geheel uit het uitzetten van toekomstig onderzoek. Een 
wegingskader om te bepalen aan welke andere bouwstenen gewerkt zal gaan worden ontbreekt. 

o Er zijn veel relevante kennis-partners betrokken in het consortium, waardoor het delen/implementeren van 
de laatste wetenschappelijk inzichten zal worden vergemakkelijkt. Wel zou de nadrukkelijke betrekking van 
het Dutch Polymer Institute (DPI),1 de nationale onderzoeksschool Polymer Technology Netherlands (PTN)2 
en de TU/e nog extra kunnen bijdragen aan de kennisinfrastructuur rondom dit voorstel. 

 
 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o De productie van LA en MEG en daaruit maakbare polymeren zijn bestaande technologieën. 
o Het is wel een vernieuwing om deze producten op grotere schaal te vervaardigen en te verkennen hoe de 

productie en het gebruik van deze stoffen kan worden geïntegreerd in huidige productieketens om hiermee 
een begin te maken om petro-gebaseerde bouwstenen te vervangen voor bio-gebaseerde bouwstenen. 

o Het opzetten van een breed netwerk van stakeholders langs de gehele keten vanaf suiker productie tot en 
met de toepassingen van bio-plastics is vernieuwend.  

o Onduidelijk is wel of/hoe het beoogde project een rijker pallet aan petrochemische ingrediënten en 
materialen/materiaaleigenschappen kan vervangen. Er worden wel wat suggesties gedaan (b.v.b. p. 42, 56), 
maar deze bevinden zich naar eigen schatting op laag TRL-niveau 3-5. Het kost decennia om van dit TRL 
niveau naar de markt te komen zoals dat ook bij de twee bouwstenen (LA en MEG) het geval is (geweest). 
Gelet op deze ervaring is de claim in PL4 om een drie tot zes tal andere (ongespecificeerde) bouwstenen 
naar TRL-7 te ontwikkelen binnen het tijdspad van het project niet realistisch. PL4 richt zich het meeste op 
wetenschappelijk onderzoek, maar is ook het minste uitgewerkt. Met een totale investering van 11.5% (93 
miljoen) van het gehele budget is dit de kleinste investering van de vijf belangrijkste PLen 1-5, waardoor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis relatief laag zal zijn. De 20 haalbaarheidsstudies voor overige 
platformmoleculen zal zeker bijdragen aan vernieuwingen in het veld, maar het is onzeker of een aantal van 
de beoogde platformmoleculen ook echt een hoger TRL-niveau zal halen na slechts een paar jaar onderzoek. 
Het zou sterker zijn om een aantal zeer veelbelovende monomeren te benoemen met duidelijke referenties 
naar studies omtrent de haalbaarheid (al betreft het ‘slechts’ een proof-of-principle). Gezien de afwezigheid 
van meer specifieke informatie hierover kunnen wij dan ook geen goed advies geven over de gepastheid van 
dit deel van het voorstel. 

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
Er is veel flankerend beleid en er zijn veel geestverwante initiatieven in Nederland, zowel op het gebied van 
duurzaamheid, als op het gebied van materialen. Dit kan worden onderverdeeld in: 
o Nationaal Onderzoekslandschap: Bijna alle universiteiten hebben onderzoeksgroepen of afdelingen 

toegewijd aan materiaalonderzoek en een aantal ook specifiek gericht op nieuwe polymeren. Sommige 
universiteiten hebben hier zelfs een heel instituut aan gewijd (b.v.b de RUG).3 Er zijn ook al een aantal 
onderzoeksinitiatieven op vergelijkbare thema’s geweest (CatchBio4 en TASC Biomass) waardoor dergelijke 
al bestaande samenwerkingsverbanden kunnen worden benut. De NWO instituten/Advanced Research 
Centra AMOLF,5 ARCNL,6 DIFFER7 en CBBC8 dragen ook bij aan het materiaalonderzoek en zouden kunnen 
aansluiten bij de ontwikkelingen om (eigenschappen van) duurzame materialen te verkennen. Voor het 
opschalen van processen zou het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)9 een goede partner 
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kunnen zijn. Ook hogescholen houden zich met dit onderwerp bezig, waaronder de bij dit voorstel betrokken 
Avans Hogeschool, de Hanzehogeschool en de NHL Steden hogeschool. Verder zijn er onafhankelijke 
instellingen waar activiteiten op dit gebied plaats vinden zoals Brightlands10 (en in mindere mate M2i11). 

o Missiegedreven topsectoren-en innovatiebeleid:12, 13 Optimale inzet van biomassa is onderdeel van de Kennis 
en Innnovatieagenda (KIA) Energie en Duurzaamheid (in de sub-KIA Circulaire Economie, MMIP2). Daarnaast 
zijn “Geavanceerde Materialen” en “Chemische Technologieën” onderdeel van de KIA 
sleuteltechnologieën.14  

o Nationale Wetenschapsagenda (NWA):15 Binnen de NWA vindt het voorstel aansluiting bij de volgende 
thema’s: Materialen: Made in Holland; Circulaire Economie; Energietransitie, Transport & Logistiek. 
Daarnaast zijn ook raakvlakken te vinden met: Quantum/Nanotechnologie; Regeneratieve Geneeskunde; 
Smart Industry.16 

o Overige nationale agenda’s en initiatieven: Nederland Circulair in 2050;17 Transitieagenda Kunststoffen;18, 19 
Actieplan Biobasedkunststoffen;20 Nationale Agenda materialen;21 en deels ook in Nationale 
Samenwerkingsagenda Composiet;22 Safe by Design programma;23 TNO – routekaart circulaire plastics24 en 
het door TNO ontwikkelde ‘Bouwmaterialen in beeld’ met de bijbehorende online database van circulaire 
bouwmaterialen.25 Al deze agenda’s hebben raakvlakken met voor dit voorstel relevante thema’s zoals 
duurzaamheid, circulariteit, (bio-)polymeren en materialen. Het voorstel adresseert de in de beleidsstukken 
voorgenomen groei van het aandeel bioplastics in de kunstoffenmix in 2030 (350kton/a. groei nodig, dit 
voorstel beoogt twee demoplants van tenminste 100kton/a.) 

o Lopend onderzoek: Er zijn tot slot ook diverse lopende onderzoeksprogramma’s die raakvlakken hebben het 
voorstel op thema’s zoals duurzaamheid, circulariteit, (bio-)polymeren en materialen. Zoals daar zijn: het 
Dutch Polymer Institute (DPI)1 en de nationale onderzoeksschool Polymer Technology Netherlands (PTN);2 
het Nederlans-Belgische Biorizon;26 het PPS-programma Soft Advanced Materials.27 Uit de NWO-calls 
Mat4Sus28 en Materialen NL: Challenges29 lopen projecten op vier materialen-thema’s; het NWO-instituut 
AMOLF5 richt zich specifiek op onderzoek naar functionele complexe materialen (functional complex 
matter).30 De afgelopen jaren zijn de volgende perspectief-programma’s op dit gebied gehonoreerd: P19-
01, P17-08, P16-25, P16-10, P16-46;31 Knowledge-based Pavement Engineering (RWS, TNO, TU-Delft).32 

 
Het voorstel laat zien dat de initiatiefnemers zich voldoende bewust zijn van het landschap en relevante 
beleidsagenda’s, en heeft in ieder geval veel van de belangrijke partijen van het ecosysteem al aangesloten.  
 
 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen  
Het voorstel sluit ook goed aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en materialen. 
Deze ontwikkelingen kunnen worden ingedeeld in:  
o Onderzoeksinitiatieven: net zoals in Nederland investeren ook universiteiten in het buitenland in onderzoek 

naar duurzaamheid en materialen. Binnen Europa is bijvoorbeeld de European Materials Research Society 
(E-MRS)33 met meer dan 4.000 leden uit de academie, onderzoekslaboratoria, industrie en overheid,. E-MRS 
heeft voor zichzelf een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder: ‘Bio-en nanomaterialen’ en ‘middelen 
en duurzame materiaalontwikkeling’. Verder zijn de E-MRS en de Amerikaanse MRS34 vertegenwoordigd in 
de International Union of Materials Research Societies (IUMRS).35 Verder zijn er de nog de Europese 
initiatieven: ERA-NET Cofund on Raw Materials36 en EU Key enabling technologies: Sustainable Development 
en Advanced Materials (beiden aflopend);37 European innovation partnership (EIP) on raw materials.38  

o Europees onderzoeksbeleid: binnen de Europese overheid is ook ruim aandacht voor relevant onderzoek, 
zoals is op te maken uit de volgende initiatieven: Partnerships Circular Bio-based Europe Joint Undertaking;39 
Proces4Planet (was SPIRE);40 Het ‘vlaggenschip’ initiatief Hubs4Circularity;41 European Institute of 
Innovation and Technology –Raw Materials agenda;42 European Technology Platform for Advanced 
Engineering Materials and Technologies Strategic Research Agenda;43 EU Chemicals Strategy for 
Sustainability;44 EU Plastics Strategy;45 ETP Suschem SIRA;46 en in zeer beperkte mate: EU: strategic research 
agenda for batteries 2020;47 Battery 2030 roadmap, consortium of research institutes and universities in 
EU.48 

o Relevante EU-gefinancierde onderzoeksprojecten met Nederlandse deelneming > 5M€: De aansluiting van 
Nederlands onderzoek op dat met ander onderzoek in Europa is te duiden aan de hand van de volgende 
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samenwerkingsprojecten: A sustainable approach to polymer production;49 Application of Functionally 
Graded Materials to Extra-Large Structures;50 Reusing precast concrete for a circular economy;51 Bio 
Innovation of a Circular Economy for Plastics.52 

Het voorstel laat zien dat de initiatiefnemers zich voldoende bewust zijn van de relevante internationale 
aansluitingsmogelijkheden en kan daar ook voortbouwen op reeds bestaande participaties in internationale 
projecten 
 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Zoals blijkt uit de eerder opgesomde (beleids)initiatieven is er in Nederland een breed draagvlak voor het 

ontwikkelen, vervaardigen en gebruiken van duurzame(re) alternatieven voor materialen die nu gemaakt 
worden uit aardolie. 

o Dit draagvlak blijkt voor dit voorstel ook concreet door het brede palet aan stakeholders in dit consortium 
die ook gezamenlijk 64% van het beoogde budget willen dragen. 

o Door de hoge dichtheid aan (middel)grote bedrijven in Nederland en de uitstekende kennisinfrastructuur zal 
een publiek-private samenwerking van dit type in Nederland een hogere kans van slagen hebben dan in 
menig ander land. Dit blijkt onder andere ook uit het feit dat het Nederlands (polymeer)-chemisch onderzoek 
hoog staat aangeschreven, zeker voor een klein land als Nederland.53  

o De expertise en faciliteiten om al LA en MEG uit suiker te vervaardigen is reeds aanwezig in Nederland en 
vertegenwoordigd in het consortium.  
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting  
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Er is een substantiële agri- chemie- en materialen sector in Nederland en het voorstel om landbouw en 

polymeerindustrie verder met elkaar te verbinden zal de innovatiekracht van dit ecosysteem ten goede 
komen. 

o Vooral ook de beoogde samenwerking tussen (onderdelen uit) de bovengenoemde sectoren en een deel van 
de Nederlandse kennisinfrastructuur (zoals TNO, vier hogescholen en vijf universiteiten) zal een winst 
betekenen voor de innovatiekracht van deze drie sectoren. 

o Enigszins opvallend is het gebrek aan Randstedelijke hogescholen en universiteiten (Leiden, Utrecht, 
Amsterdam) bij de aanbevelingsbrieven, hetgeen als een gemis voor mogelijke 
kennisbenutting/ontwikkeling kan worden gezien. 

o De hoeveelheid bedrijven die hun steun hebben uitgesproken voor het voorstel is een zeer goed teken voor 
de mogelijkheden tot kennisgebruik en benutting.  
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1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
Het voorstel heeft de ambitie om te komen tot een wereldwijd toonaangevend kennis- en innovatiecentrum op 
het gebied van zelfdenkende moleculaire systemen, waarmee, zo betoogt het consortium, de huidige 
gezaghebbende positie van de Nederlandse wetenschap omgezet wordt in economisch verdienvermogen. Een 
consortium van RU, RUG, TU/e, AMOLF, Fontys Hogeschool Eindhoven en de Novio Tech Campus zal in 4 lijnen 
werken aan het opzetten van dit kennis- en innovatiecentrum: 
 

o Actielijn 1: Het ontwerpen, bouwen en trainen van het Robotlab 
o Actielijn 2: Opzetten van een landelijke Max Planck Research Campus 
o Actielijn 3: Bouwen van een excellent publiek-privaat higtech ecosyteem, marktcreatie en MKB 
o Actielijn 4: Ontwikkeling van Talent. 

 
Centrale spil in deze plannen zijn het gepresenteerde Robotlab en de gewenste Max Planck campus, waarvan 
het fysieke hart op de Novio Tech Campus in Nijmegen moet komen te liggen.  
 
Met het Robotlab presenteert het consortium de ontwikkeling van een infrastructuur voor het bedrijven van 
een nieuwe vorm van chemie, die datagedreven is. Een belangrijke randvoorwaarde om efficiënt en op grote 
schaal aan datagedreven chemie te kunnen doen is een vorm van high throughput analyse. Het voorstel 
combineert daarom robotisering met artificial intelligence om een volledig geautomatiseerd Robotlab te 
realiseren. Hiervoor is het nodig om een brug te slaan tussen chemie, informatica en robotica.  
 
Middels het Robotlab wordt binnen 2 doorbraakthema’s (zelfdenkende moleculaire systemen en zelfdenkende 
materialen) ingezet op vooruitstrevend fundamenteel onderzoek naar complexe moleculaire systemen. 
Daarnaast is er in het Fieldlab van het Robotlab ruimte voor samenwerking met het bedrijfsleven binnen 
verschillende toepassingsgebieden (o.a. coatings/verf, voeding en personal care). De wens is dat het Fieldlab 
uiteindelijk zal uitgroeien tot een volwaardige, zelfstandige faciliteit. 

 
Sterke punten en kansen 

o Het gerobotiseerde laboratorium is een zeer interessant concept dat meedoet in de internationale 
voorhoede en perspectief biedt op een structurele nieuwe manier om chemie te bedrijven. Hiermee is 
er potentie voor innovatie in zowel fundamenteel als toepassingsgericht onderzoek; 

o De Nederlandse wetenschap op het gebied van complexe moleculaire systemen heeft internationaal 
een toonaangevende positie. Er mogen zeker vooruitstrevende wetenschappelijke resultaten 
verwacht worden, alhoewel het voorstel de verwachte ontwikkelingen en deelgebieden iets 
uitgebreider had mogen omschrijven; 

o De support van gerenommeerde partijen zoals IBM en Max Planck Gesellschaft; 
o Het voorstel bestrijkt zowel toonaangevend fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek. Vanuit 

een toepassingsperspectief zijn er binnen Nederland grote, internationale spelers actief, waarmee het 
voorstel, in potentie, goed aansluit bij de comparatieve voordelen van Nederland. Er liggen kansen om 
ook het MKB aan te laten sluiten, maar het consortium moet hier nog wel inspanningen voor doen. 
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Aandachtspunten en bedreigingen 
o Het is niet inzichtelijk of de benodigde samenwerking tussen chemie, informatica en robotica 

voldoende gebalanceerd en gewaarborgd is in het consortium. Middels open calls die via NWO zullen 
lopen wordt getracht om aansluiting te krijgen van wetenschappers met complementaire kennis, 
waarmee bovenstaand knelpunt (deels) ondervangen kan worden. Echter, dit vormt een risico en 
roept de vraag op waarom de benodigde expertise niet op voorhand beter in het consortium 
verankerd kan worden; 

o Er is slechts een beperkte groep eindgebruikers aangesloten. Het voorstel mist een directe link tussen 
het fundamentele onderzoek binnen de doorbraakthema’s enerzijds en het toegepaste onderzoek 
anderzijds. Het zal een aandachtspunt zijn om zowel laag als hoog TRL onderzoek te combineren 
binnen de nieuwe faciliteit. Het consortium bestaat in de basis uit academische partijen die meedoen 
binnen het NWO Zwaartekrachtprogramma Functional Molecular Systems, aangevuld met partijen die 
bij (kunnen) dragen aan de ontwikkeling van een het Robotlab en potentiële eindgebruikers van het 
Robotlab. Naast het Zwaartekrachtprogramma lijken er binnen het consortium nog weinig andere 
samenwerkingen gaande te zijn. Het consortium lijkt hiermee beperkt van omvang en nog 
onvoldoende rijp om de ambitieuze doelen te kunnen halen; 

o Ondanks dat het één van de vier actielijnen is, is de aandacht voor onderwijs en talentontwikkeling in 
het voorstel beperkt; 

o De rol van buitenlandse stakeholders voor het succesvol opzetten van het nieuwe, beoogde 
ecosysteem is vrij groot. Er is o.a. een forse afhankelijkheid van een investering door de Max-Planck-
Gesellschaft. Dit laatste is overigens zowel een aandachtspunt als ook een sterkte: met de voorziene 
co-financiering van ruwweg 50% vanuit de Advanced Study Group van de Max Planck Gesellschaft is 
de financiering van de wetenschappelijke projecten via de impuls vanuit het Groeifonds uitermate 
efficiënt. 
 

Conclusie 
Dit is een ambitieus voorstel waarbij binnen een looptijd van zeven jaar toegewerkt wordt naar een nieuw 
hoogwaardig ecosysteem voor complexe moleculaire chemie met als basis een gerobotiseerd laboratorium in 
Nijmegen. De gepresenteerde revolutie van big chemistry is veelbelovend en heeft potentie voor innovatie en 
vernieuwing in zowel fundamenteel als toepassingsgericht onderzoek. Het voorstel zal een grote impuls zijn 
voor dit vakgebied binnen Nederland. Een zorg is of het consortium in de huidige vorm voldoende is toegerust 
om de hoge ambities waar te kunnen maken en zowel laag als hoog TRL onderzoek te combineren binnen de 
nieuwe faciliteit. Aandachtspunten hierbij zijn de benodigde multidisciplinariteit van het consortium en de 
actieve betrokkenheid van voldoende potentiële eindgebruikers. Het consortium lijkt nog te sterk te leunen op 
de vooraanstaande positie van de Nederlandse complexe moleculaire chemie en lijkt nog niet tot een 
volwaardig, kennisketenbreed consortium te zijn gesmeed. 
 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o De gepresenteerde doorbraakthema’s (zelfdenkende moleculaire systemen en zelfdenkende materialen) 

lopen in pas met de laatste wetenschappelijke inzichten, wat onder meer blijkt uit de interesse voor het 
oprichten van een Max Planck Advanced Study Group. 

o De combinatie van big data en chemie, specifiek toegesneden op complexe moleculaire systemen, wordt 
door het consortium big chemistry genoemd. 

o Alhoewel er allerlei kleinschalige initiatieven zijn, wordt de koppeling tussen chemie en informatica 
(artificial intelligence (AI)/machine learning (ML)) nog niet op grote schaal toegepast. 
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o Internationaal zijn er op gebied van geautomatiseerde laboratoria de eerste ontwikkelingen, zoals de 
labrobot van de University of Liverpool en het RoboRXN platform van IBM, die in het voorstel genoemd 
worden. Maar er is bv. ook het bedrijf 'hte GmbH' (https://www.hte-company.com/en/) dat een volledige 
geautomatiseerde workflow voor het testen van katalysatoren aanbiedt. 

o Zowel nationaal als internationaal is er steeds meer aandacht voor datagedreven ontwikkeling van nieuwe 
moleculen en materialen. Een voorbeeld is de recente tenure-track aanstelling van Dr. N. Artrith (UU). Zij 
werkt aan ML methods for the computational discovery of energy materials. Andere voorbeelden zijn 
onderzoeksgroepen in het buitenland (bv. Paton Research Group en Data-driven Chemistry Laboratory)) of 
de rondetafeldiscussie tijdens DPI Annual meeting van 17 november 2021, met o.a. Jerome Claracq 
(Research Scientist at Dow Chemical) & Prof.dr. Adham Hashibon (University College London))[1]. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o High Throughput Screening (HTS) en High Throughput Experimentation (HTE) worden steeds algemener in 

de chemie, bijvoorbeeld in sectoren zoals de polymeerindustrie, farmacie en katalyse. Ook in de 
levenswetenschappen komt HTS steeds meer en op steeds grotere schaal voor. In het voorstel wordt kort 
aangestipt dat HTS in de farmaceutische industrie 'meer gemeengoed is' en dat de 'technologie hierachter 
... zondermeer [gebruikt gaat worden] voor het Robotlab'. Dat valt op zichzelf aan te moedigen.  

o Desalniettemin zou de huidige status van 'high throughput' in de chemie, als uitgangspunt, duidelijker naar 
voren gebracht kunnen worden, waardoor ook de innovatie en vernieuwing van het voorstel beter in 
context geplaatst zou worden. Er wordt nu onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de huidige status van 
HTS binnen de chemie is, vooral met het oog op de industrie. 

o Bovenstaande neemt niet weg dat het consortium met de plannen voor het RobotLab, dat 
geautomatiseerd werkt dankzij AI/ML, de huidige stand van zaken aangaande 'high throughput' naar een 
volgend niveau brengt. Echter, het voorstel zou nog duidelijker kunnen laten zien welke stappen er gezet 
worden. 

o Als concept is het gepresenteerde Robotlab niet uniek, maar het doet zeker mee in de internationale 
voorhoede, o.a. vanwege de grootte en opzet van het lab. 

o Daarmee presenteert het consortium met het Robotlab een route met veel potentie voor een structurele 
nieuwe manier om chemie te beoefenen. Dit levert mogelijkheden voor innovatie en vernieuwing in zowel 
fundamenteel (doorbraakthema’s) als toepassingsgericht (coatings, voeding, etc.) onderzoek. 

 

Consortium 
Samenstelling consortium  
o Het voorstel beoogd verscheidende partijen uit verschillende disciplines samen te brengen.  
o Het zwaartepunt van het consortium ligt in de chemie en wordt gevormd door academische partijen die 

meedoen binnen het NWO Zwaartekrachtprogramma Functional Molecular Systems. 
o Nederlands heeft op het gebied van supramoleculaire chemie een uitstekende internationale positie, met 

vermaarde onderzoekers. Het consortium lijkt zwaar te leunen op deze wetenschappelijke excellentie. 
o Omdat er alleen instellingen, en weinig concrete namen, worden genoemd is het onvoldoende duidelijk 

waar de expertise voor alle benodigde disciplines vandaan komt. Er worden allerlei disciplines genoemd 
waar geen experts bij staan. Het was sterker geweest als hiervoor referenties waren opgenomen die 
expertise van consortiumleden aantonen. Tabel 3.3 probeert hier enig inzicht in te geven, maar dit is niet 
toereikend. Vooral op het gebied van AI en ML is het onduidelijk of de benodigde expertise voldoende 
geborgd is binnen het consortium.  

o Via (open) calls die via NWO zullen lopen wordt getracht om aansluiting te krijgen van wetenschappers 
met complementaire kennis op het gebied van robotica en AI. Het is onduidelijk of dit afdoende is om het 
hierboven gesignaleerde punt te ondervangen en vormt daarmee een risico voor het slagen van het 
programma. 

o De nieuw-te-ontwikkelen leerstoel “Hightech systems for complex moleculair systems” is een cruciale spil 
in het verbinden van chemie, robotica en informatica. Deze nieuwe leerstoel, die op andere plekken in het 
voorstel “systems chemistry and AI” wordt genoemd, wordt echter pas in de tweede helft van de looptijd 
van het project ingesteld. Dat lijkt aan de late kant, omdat het Robotlab dan al in een vergevorderd 
stadium ontwikkeld moet zijn. 

https://www.hte-company.com/en/
http://patonlab.server323.com/research/
https://mswebs.naist.jp/LABs/funatsu/English/research-e.html
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o De aansluiting en/of verbinding met partners met expertise in ‘high throughput’ lijkt te ontbreken. 
Dergelijke partners zouden een waardevolle toevoeging aan het consortium kunnen zijn en zouden een 
schakel kunnen vormen tussen de conventionele chemie en gerobotiseerde chemie. Een voorbeeld van 
een dergelijke partner, met ervaring in de ‘kunst’ van het formuleren van complexe moleculaire mengsel, 
is het kleine bedrijf VLCI (https://vlci.biz/). Er kan ook gedacht worden aan het eerder genoemde bedrijf 
hte GmbH. 

o De toezegging van IBM is een sterk punt. 
o De ontwikkeling van de robotica wordt, samen met een aantal van de partners, opgepakt door Fontys. 
o Branchevereniging Holland Robotics lijkt niet betrokken bij het consortium. 
o Onduidelijk is of en welke rol de Topsector Chemie en eventueel de Topsector HTSM zullen spelen. 
o Opvallend is dat er binnen de bijeengebrachte partijen in het consortium nog weinig bestaande 

samenwerkingen zijn. Het is daarmee moeilijk in te schatten hoe hecht de samenwerking in de 
ontwikkeling van het Robotlab zal zijn. De steunbrieven van bv. Maxon en Olmia zijn terughoudend en 
getuigen niet van overtuigde plannen om samen te werken. 

o Aangaande het gebrek aan samenwerking binnen het consortium is het illustratief dat MIcompany een 
samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op het gebied van omics en 
images benoemt en dat DSM schrijft over een samenwerking met TUD in het AI4B.io lab (Artificial 
Intelligence Lab for Biosciences), terwijl zowel UMCG als TUD geen onderdeel van het huidige consortium 
vormen. 

o De afwezigheid van eerdere samenwerking uit zich ook in het gebrek van een directe link tussen het 
fundamentele onderzoek binnen de doorbraakthema’s enerzijds en het toegepaste onderzoek anderzijds. 
Het zal een aandachtspunt zijn om zowel laag als hoog TRL onderzoek te combineren binnen de nieuwe 
faciliteit en daarmee is dit een mogelijke valkuil voor het voorgestelde publiek-private ecosysteem. 

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o Vanuit het voorstel spreekt sterk de wens om te kapitaliseren op eerdere investeringen in de 

supramoleculaire chemie/systeemchemie in Nederland, met in het bijzonder het NWO 
Zwaartekrachtprogramma Functional Molecular Systems waarvan binnenkort de financiering zal aflopen. 
In het voorstel wordt echter niet zo duidelijk beschreven hoe dit voorstel (inhoudelijk) aansluit op dat 
Zwaartekrachtprogramma. Er wordt vooral de nadruk gelegd op de aanwezigheid van human capital 
(“groot potentieel aan ‘early career’ en ‘mid career’ academici”). 

o Voor zover bekend lopen er geen andere grootschalige initiatieven of programma’s binnen dit vakgebied. 
Eventuele toekenning is daarmee van groot belang voor het vakgebied. 

o Complexe moleculaire systemen/supramoleculaire chemie is als focusgebied aangemerkt in het 
sectorbeeld voor scheikunde (2018) [2]. 

o Er ligt geen specifieke nationale (onderzoeks)agenda voor de supramoleculaire chemie/systeemchemie. 
Het is daarmee niet geheel duidelijk welke uitdagingen er binnen zelfdenkende moleculaire systemen 
(neuromorphic computing, DNA technologie, moleculaire computers) en zelfdenkende (bio)materialen 
exact worden geadresseerd. In algemene zin wordt de ontwikkeling van datagedreven chemie aangemerkt 
als een uitdaging door de werkgemeenschappen Fundamentals & Methods of Chemistry en Chemistry of 
Materials van de Nederlandse chemie in hun ‘Vision for Chemistry 2040’.  

o Er is enige overlap met Nationale Agenda Materialen [3], o.a. op gebieden als zelfreparerende moleculen, 
coatings, biomaterialen. De constatering van het consortium dat de voorliggende aanvraag complementair 
is aan de MaterialenNL groeifondsaanvraag lijkt (grotendeels) gerechtvaardigd. 

o De voorgestelde opzet van een RobotLab sluiten goed aan bij het position paper ‘Kansen voor de 
Nederlandse robotica - Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’ van de branchevereniging Holland 
Robotics (ref. 9 uit het voorstel). 

o Het voorstel wil een bijdrage leveren aan het opleiden van hoogwaardig gekwalificeerd personeel.  
o Voor promovendi wordt een nationale ‘Graduate School Complex Molecular Systems’ beoogd. 

Het is echter niet duidelijk in welk stadium deze graduate school wordt opgericht. 

https://vlci.biz/
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o Alhoewel er een nieuw lectoraat wordt opgericht, wordt niet volledig duidelijk op welke wijze er 
speciale aandacht wordt gegeven aan het opleiden van HBO-studenten. Worden er ook acties 
ondernomen bij andere HBO-instellingen? 

o Er lijkt in het voorstel geen sprake van learning communities voor de driehoek leren-werken-
innoveren. Ook wordt de hogeschool apart geplaatst van de universiteiten terwijl kruisbestuiving 
juist van meerwaarde is. 

o Er is nog geen aansluiting met het MBO. Dit is een groot minpunt, ook m.b.t. aansluiting van het 
MKB. 

o Al met al was het sterker geweest als het voorstel meer gezegd had over doorwerking of versterking van 
kwaliteit van het onderwijs. 
 

De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o Het voorstel sluit met de inzet op Big Data en AI goed aan bij internationale (beleids-)ontwikkeling. Er mag 

zeker verwacht worden dat de koppeling tussen chemie en informatica sterk zal toenemen in de komende 
jaren. 

o De ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat zijn helder: energiezuinige dataopslag en 
rekenkracht, beperken van grondstoffen. De vraag rijst of deze reëel zijn gedurende de looptijd van zeven 
jaar. Dit zijn ambities die te hoog gegrepen lijken en niet specifiek binnen dit voorstel passen. Het is op zich 
aannemelijk dat de ontwikkelingen zoals beschreven in het voorstel op lange termijn kunnen bijdrage aan 
verduurzaming, maar dit is vrij abstract en vrijblijvend beschreven. De gepresenteerde (indirecte) effecten 
op duurzaamheid en klimaat dienen daarmee als een langetermijnperspectief gezien te worden en niet als 
primaire doelstelling van het voorstel. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Het voorstel sluit goed aan op de toonaangevende positie die de Nederlandse wetenschap inneemt op het 

gebied van complexe moleculaire systemen. 
o Dit wordt bijvoorbeeld onderkent door de Max Planck Gesellschaft. De daadwerkelijke oprichting van een 

Max Planck Instituut ‘Origins of complexity’ zou de toonaangevende positie nog verder versterken en 
daarmee ook een enorme impuls zijn voor het onderzoeksveld.  

o De eerste stap op weg naar een dergelijke instituut is de oprichting van een landelijke Max Planck Research 
Campus ‘Emergence of Molecular Complexity’. Deze campus betreft een virtuele campus met ‘hubs aan de 
TU Eindhoven (TU/e), de Radboud Universiteit (RU), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het AMOLF in 
Amsterdam’. Het bestaan van deze campus is, volgens het voorstel, belangrijk voor de vervolgstappen 
(oprichting Advanced Study Group en Max Planck instituut). Het is echter onduidelijk wat zo’n virtuele 
campus precies betekent en waarin de nieuwe campus zich onderscheid van de huidige situatie – anders 
dan dat de naam Max Planck Research Campus gevoerd mag worden. 

o Zoals ook in het voorstel zelf benoemd wordt, loopt Nederland niet voorop in de (chemische) robotica. 
Wat dat betreft is het opvallend dat een position paper van branchevereniging Holland Robotics (ref. 9) in 
het voorstel wordt genoemd, maar dat deze vereniging verder niet bij het voorstel betrokken lijkt. 

o Vanuit een toepassingsperspectief (o.a. in sectoren zoals verf en coatings, personal care, en voeding) zijn 
er binnen Nederland grote, internationale spelers actief. Een selecte groep daarvan heeft steunbrieven 
aangeleverd. In het voorstel worden ook bedrijven genoemd die nog geen steun hebben toegezegd 
(Unilever, FrieslandCampina, l’Oreal) of bedrijven die wel steun hebben toegezegd, maar geen brief 
hebben aangeleverd (Nouryon, Corbion). Actieve participatie van bovenstaande partijen zal zeker 
bijdragen aan de comparatieve voordelen van Nederland. 

o Het succesvol laten verlopen van het project hangt deels af de definitieve commitment van buitenlandse 
partners. Dat is enerzijds een risico, maar anderzijds onderschrijft de interesse van de buitenlandse 
partners zoals IBM en de Max Planck Gesellschaft, de kwaliteit en het belang van het Nederlandse 
onderzoek. 

 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
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o Het voorstel heeft een visie voor een hightech ecosysteem rondom complexe moleculaire systemen, 
waarin het gepresenteerde Robotlab en de gewenste Max Planck campus een centrale plek innemen. 

o Vanuit een ecosysteemoogpunt bevindt de huidige organisatie van het veld in de chemische robotica zich 
in een pril stadium. De organisatie van het veld concentreert zich rond de academische samenwerking in 
supramoleculaire chemie binnen het Zwaartekrachtprogramma, en gaat het dus niet zozeer om 
‘versterken’, maar eerder om ‘oprichten’ van een volwaardig ecosysteem waarin fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, toegepast onderzoek en R&D van bedrijven samengebracht wordt rond de 
nieuwe faciliteit en campus. 

o De gepresenteerde opzet van het Robotlab bezit veel potentie voor het versterken van innovatiekracht, 
zowel in verschillende toepassingsdomeinen (zelfdenkende moleculen, coatings, voeding) als ook op meer 
conceptueel vlak (blauwdruk Robotlab). Voor wat betreft het versterken van de innovatiekracht in 
verschillende sectoren, zoals coatings, zijn er overtuigende steunbrieven aangeleverd. 

o Internationale ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde laboratoria, zoals de verdere 
ontwikkeling van het RoboRXN platform van IBM, zijn van invloed op de economische waarde die de 
blauwdruk van het Robotlab heeft. 

o De betrokkenheid van mogelijke eindgebruikers in het huidige consortium is nog beperkt, vooral deelname 
vanuit MKB is zeer beperkt. In de eerste periode van het programma wordt er nog veel fundamenteel 
onderzoek gedaan, dus in dat opzicht is het begrijpelijk dat partners nog niet echt zijn aangehaakt. 
Desalniettemin zou meer interesse in de ontwikkeling, blijkend uit additionele steunbrieven, het voorstel 
sterker gemaakt hebben. 

o De status van eventuele betrokkenheid van de Helmholtz Stiftung is onduidelijk. 
o Het Robotlab kan voor maximaal 20% worden gebruik als een Fieldlab faciliteit waar bedrijven samen 

kunnen werken met wetenschappers of om zelf kleine projecten uit te voeren. Op langere termijn moet 
het Fieldlab een zelfstandige faciliteit worden. 

o Er wordt voorzien dat het Fieldlab een belangrijke aanjager zal zijn voor publiek-private samenwerking 
(PPS) projecten. Het consortium wil dergelijke PPS-projecten opzetten via thematische calls via NWO, 
geïnspireerd op het NWO KIEM-instrument. Dat betreft kleine projecten (beperkt budget, korte looptijd), 
zodat er flexibel ingesprongen kan worden op de ontwikkelingen in het Robotlab. De definitieve opzet van 
dergelijke calls moet nog verder worden vormgegeven. Het voorstel maakt op p. 76 ook melding van een 
beoogde NWO KIC Missie call, met een thematische focus op zelfdenkende moleculen, maar dit komt in de 
rest van het voorstel niet terug. 

o Het voorstel beoogt om eindgebruikers in een vroeg stadium te betrekken via korte, NWO KIEM-achtige 
subsidieprojecten om zo de te ontwikkelen infrastructuur voldoende aan te laten sluiten bij wensen vanuit 
de industrie. Er zou in het voorstel nog duidelijker kenbaar gemaakt kunnen worden hoe interesse vanuit 
nieuwe eindgebruikers in een vroeg stadium wordt bewerkstelligt. Welke kanalen worden voorzien om 
met nieuwe partners, waaronder MKB, in contact te komen? Is dit een taak die belegd wordt bij ROM-Oost 
NL en de business developers? 

o De nieuwe leerstoel “Hightech systems for complex moleculair systems”/”systems chemistry and AI” wordt 
neergezet als belangrijk voor het uitbouwen van samenwerking met bedrijfsleven in het Robotlab. 
Kanttekening daarbij is dat de leerstoel pas in de 2de helft van het programma wordt ingesteld. 

o Het consortium verwacht dat ~15 startups gelanceerd zullen worden, maar er is weinig onderbouwing voor 
dit getal. Ook blijft onduidelijk of deze startups vooral liggen in de ontwikkeling van robottechnieken of 
juist op het gebruik van het Robotlab (neuromorphic computing, biomaterials).  

o Er wordt 5M euro beschikbaar gesteld aan de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Oost NL) om 
technostarters via een vroege fase financiering te kunnen ondersteunen. Hierover staan verder weinig 
details in het voorstel. 

o Het is onzeker in welke mate Angel Investors een rol zullen/kunnen spelen. 
 

3. Geraadpleegde bronnen 
1. Programme DPI Annual Meeting 2021 (polymers.eu) 
2. Sectorbeeld+Beta.pdf (sectorplan-betatechniek.nl) 
3. Nationale-Agenda-Materialen-Advancing-Materials-Technologies.pdf (materialennl-platform.nl) 

https://www.polymers.eu/home/annual-meeting-2021
https://www.sectorplan-betatechniek.nl/sites/sectorplan_bt/files/media-files/Sectorbeeld+Beta.pdf
https://materialennl-platform.nl/wp-content/uploads/2020/12/Nationale-Agenda-Materialen-Advancing-Materials-Technologies.pdf


Adviesrapport Duurzame MaterialenNL 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
Het voorstel komt voort uit het platform MaterialenNL, waarin een breed spectrum aan bedrijven, 
kennisinstellingen, overheid, en andere organisaties actief in de materialensector verenigd is. Het zet in op de 
ontwikkeling en opschaling van duurzame materialen die oplossingen moeten bieden voor de energietransitie 
en voor duurzaamheidsvraagstukken rond het gebruik van grondstoffen en materialen en die tegelijkertijd 
economische kansen voor Nederland moeten scheppen. Het betreft drie hoofdthema’s: Energiematerialen, 
Constructieve materialen en Circulaire plastics.  
 
Op elk van de drie hoofdthema’s worden vier zogenoemde Demonstrators voorgesteld. Dit zijn werkpakketten 
waarin technologieën en materialen worden ontwikkeld, getest en opgeschaald, al dan niet in (industriële) pilot 
plants. Verder zijn er vier Dwarsverbanden die bedoeld zijn om de demonstrators te voeden, te versterken en 
te verbinden. Dit gebeurt middels het verzamelen en ontsluiten van kennis, het ontwikkelen van beslistools en 
van best practices (DW1), het opzetten van een nationale infrastructuur (DW2), een kraamkamerprogramma 
voor onderzoek (DW3), en het bouwen van een fysiek centrum, het Huis van de Duurzaamheid, waarin 
betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en dat highlights uit de demonstrators toont (DW4). 

 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel beargumenteert helder dat het recyclen van grondstoffen, het verduurzamen van 
producten en processen en het opwekken en opslaan van duurzame energie essentieel zijn voor onze 
samenleving en tegelijkertijd economische kansen scheppen voor Nederland; 

o Het voorstel bouwt voort op een sterke kennispositie en een sterk georganiseerde kennissector op de 
voorgestelde hoofdthema’s. Op alle deelgebieden zijn relevante bedrijven en kennisinstellingen 
aangesloten, en qua onderzoek zijn de betrokken wetenschappers toonaangevend in hun veld. De in 
Dwarsverband 1 te ontwikkelen Kennisinfrastructuur voor Duurzaamheid en Circulariteit heeft de 
ambitie om ook maatschappelijke partners te betrekken bij de implementatie van de resultaten.  

o Het voorstel bundelt kennis en ervaring, zowel in te ontwikkelen tools waarmee de resultaten uit de 
demonstrators ontsloten worden, als fysiek in een gebouw waar betrokkenen elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit heeft de potentie om de uitwisseling van kennis en de snelheid waarmee innovaties 
geïmplementeerd worden te versnellen;  

o De demonstrators op de verschillende hoofdthema’s/deelgebieden hebben de potentie om elkaar te 
versterken, en het voorstel zet daar op in; 

o Het creëren van (wetenschappelijke) infrastructuur op nationale schaal, waarvan alle demonstrators 
en de daarin actieve bedrijven, kennisinstellingen en spin-offs gebruik kunnen maken, resulteert in het 
opbouwen van essentiële expertise voor Nederlands onderzoek en industrie. Daarnaast biedt het 
kansen voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen verschillende sectoren en disciplines, en tussen 
wetenschap en industrie; 

o Het opzetten van een samenhangend onderzoekstraject over de volledige breedte kan bijdragen aan 
het opvullen van kennishiaten die de circulaire en duurzaamheidstransitie kunnen vertragen of 
bedreigen; 

o Het onderzoek op de kraamkamerthema’s zal, onafhankelijk van de demonstrators, de kennispositie 
en de innovatiekracht van Nederland op het gebied van materiaalkennis en -technologie versterken. 
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o De onderzoeksprogramma’s worden vormgegeven door middel van een co-creatieproces (aangeduid 
met de verzamelterm ‘sandpit’), wat communicatie en samenwerking tussen onderzoekers 
aanmoedigt, en er voor kan zorgen dat de programma’s brede steun vinden. 

 
Aandachtspunten en bedreigingen 

o De probleemanalyse, doelstellingen en voorgestelde oplossingen als ook de onderbouwing van de 
beoogde duurzaamheids- en economische voordelen zijn voornamelijk kwalitatief beschreven. Een 
meer kwantitatieve beschrijving zou meer inzicht geven in de te realiseren doelen en in de voordelen 
die het programma zou kunnen opleveren; 

o Het voorstel stelt dat de drie deelgebieden (Materialen voor duurzame energievoorziening, Duurzame 
constructieve materialen en Circulaire plastics) elkaar zullen versterken, maar licht dat in het 
algemeen niet expliciet toe (bijvoorbeeld hoe duurzame staalproductie en biobased asfalt van elkaar 
zouden profiteren). Er liggen zeker kansen voor synergie, maar het voorstel zou beter kunnen 
aangeven hoe deze zullen worden geïdentificeerd en benut; 

o Het voorstel legt niet goed uit hoe de nagestreefde sterke koppeling tussen het onderzoek in de 
kraamkamerprogramma’s en de demonstrators geborgd is, zowel in de tijd als inhoudelijk. 

o Het simpelweg delen van dezelfde diagnostische infrastructuur leidt niet noodzakelijk tot het 
uitwisselen van kennis, en garandeert ook niet dat de opgedane kennis relevant is voor andere 
vakgebieden, zoals geclaimd wordt voor de elektronenmicroscoop en spectroscopie-infrastructuur in 
DW2. Er ligt hier absoluut een kans, maar de gewenste uitwisseling en interactie zal actief bevorderd 
moeten worden. 

o In de knelpuntenanalyse wordt human capital / opleiden en behouden personeel genoemd. De aanpak 
hiervan komt in het voorstel niet tot zeer beperkt aan bod. Ook de simpele opmerking dat de vijver 
voor PhD’s vergroot zal worden door medewerker van betrokken bedrijven (deels) vrij te maken voor 
onderzoeksactiviteiten wordt nergens gespecificeerd of toegelicht. 
 

Conclusie  
Het voorstel behelst een integrale impuls voor het materialenveld in Nederland, zowel wat opschalen en 
industrialisatie van reeds ontwikkelde innovaties betreft, als het genereren van nieuwe kennis voor 
toekomstige toepassingen en technologieën. Het sluit aan bij de relevante innovatieagenda’s, en wordt breed 
gedragen binnen bedrijfsleven en onderzoekswereld. De voorgestelde demonstrators en dwarsverbanden zijn 
in grote mate vernieuwend en innovatief, en hebben de potentie om het Nederlandse materialenecosysteem 
significant te versterken. De synergie tussen de verschillende deelgebieden van het voorstel zou beter 
uitgewerkt kunnen worden, en ook de koppeling tussen kraamkameronderzoek en demonstrators verdient 
nadere toelichting. Het voorstel is ambitieus in doelstelling en planning, en besteedt slechts beperkt aandacht 
het mitigeren van de risico’s als sommige doelen of deadlines niet haalbaar blijken.  
Over het geheel is het een sterk voorstel op een zeer belangrijk en urgent thema, dat op een aantal punten nog 
ruimte voor verbetering heeft. 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Algemeen: de voorgestelde onderzoeksactiviteiten zullen worden uitgevoerd door goed georganiseerde en 
kwalitatief hoogstaande kennissectoren. Het kennisniveau is op alle deelgebieden state of the art. Tegelijkertijd 
constateren we dat de uit te voeren onderzoeksactiviteiten niet specifiek zijn weergegeven; het voorstel geeft 
aan dat nadere uitwerking nog zal plaatsvinden na honorering in zogenaamde sandpits.  
 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
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o D1 De voorgestelde perovskiet zonnecellen worden gezien als zeer veelbelovend, en Nederland loopt 
voorop in deze technologie. Er wordt een gedetailleerd plan en tijdpad beschreven. Tegelijkertijd is er nog 
veel technisch, fundamenteel en toegepast onderzoek nodig. Hier zou ook een beschrijving op zijn plaats 
zijn voor mogelijke bottlenecks in de beoogde voortgang en de te behalen resultaten om deze 
demonstrator te laten slagen. Een risicoanalyse zou hier inzicht in kunnen geven. Verder had aangegeven 
kunnen worden welke resultaten uit de kraamkamerprogramma (DW3, K1) hier essentieel zijn, zoals 
oplossingen voor het gebruik van lood met het oog op de duurzaamheid van de materialen. 

o D2 Bij de Integratie van toepassing gaat het naast techniek met name om sociaaleconomisch onderzoek en 
businessmodellen. Het is goed dat het consortium hier aandacht aan besteedt. 

o D3 Voor batterijtechnologie geldt min of meer hetzelfde als voor zonneceltechnologie in D1: aangegeven 
wordt dat Nederland hier op cruciale onderdelen voorop loopt in de wereld, en dat dit een enorm 
potentieel heeft; relevante spelers in ontwikkeling en opschaling zijn aanwezig en betrokken. Er worden 
nieuwe batterijconcepten geschetst waarvoor het essentieel is dat deze verschillende partijen elkaar 
vinden. De beschrijving zou aan sterkte hebben gewonnen als  ook een indicatie was gegeven van de 
verwachte praktische werkbaarheid van de concepten (‘proof of concept’).  

o D4 Coatings zouden al op betrekkelijk korte termijn opgeschaald en toegepast kunnen worden. De 
technieken hiervoor zijn al ontwikkeld bij de deelnemende partners waaronder TNO en TU Delft. De 
onderzoekscomponent zou met name liggen in een life cycle analysis, en indien nodig in het recyclebaar 
krijgen van de coating materialen.  

o D5: Het voorstel is weinig concreet over de huidige stand van zaken, het stelt slechts dat biobased asfalt op 
laboratoriumschaal bewezen is. Er is ontwikkeling nodig om dit op te schalen, de tijdslijnen hiervoor zijn 
ambitieus, en de KPI’s, bijvoorbeeld het aantal biobased mengsels dat ontwikkeld is, sluiten niet aan bij de 
activiteiten (het selecteren van mengsels in tegenstelling tot het ontwikkelen hiervan). Men wil 32 PhD’s 
en 64 PD’s aanstellen op dit onderwerp in een tijdsbestek van een paar jaar. Met name voor de PD’s is het 
zeer de vraag of hiervoor genoeg kandidaten beschikbaar zijn. 

o D6 De onderzoeksactiviteiten bestaan hier vooral uit het karakteriseren en modelleren van de 
eigenschappen van staal dat een (hoger) aandeel gerecycled materiaal bevat, het karakteriseren en 
eventueel bewerken van het schroot, en het optimaliseren van alternatieve processen voor staalproductie 
(elektrisch en/of waterstof gebaseerd). Bijvoorbeeld voor een hoger schrootgehalte moet beter gesorteerd 
en gescheiden worden om gehalte stoormetalen in schroot te verlagen. Dit zijn min of meer de 
uitdagingen waar de wereldwijde staalindustrie zich voor gesteld ziet. We missen daarbij wel een 
beschrijving van de state of the art. We constateren dat onderzoek met name toegespitst lijkt te zijn op de 
behoeften van Tata terwijl  de state of the art op dit moment elders is te vinden, zoals bij  Remondis (HKS 
metals), Umicore, Tomra, Sims.  

o D7 Het nut en de noodzaak van het ontwikkelen van recyclebare composieten is onomstreden. Het 
voorstel had aan kracht gewonnen als het was ingegaan op de specifieke technologieën of kennis die 
ontwikkeld moet worden, waarop dit voortbouwt en welke activiteiten precies ontplooid gaan worden om 
dit te realiseren.  

o D8 Additive manufacturing (vaak 3D-printing genoemd) belooft een revolutie in de maakindustrie. Het 
toepassen van de genoemde technologieën op industriële schaal is nieuw.  

o D9 Deze demonstrator behelst het opzetten van een expertise- en coördinatiecentrum, dat een modelleer- 
en beslistool ontwikkelt die gebruikt kan worden om de transitie naar duurzame plastics te sturen, en de 
uitkomsten van D10, D11 en D12 daarin te integreren. Hoewel coördinatie, sturing en integratie absoluut 
noodzakelijk zijn, maakt het voorstel niet duidelijk wat in D9 de wetenschappelijke uitdagingen zijn die 
onderzocht moeten worden, of op welke inzichten of technologieën deze voortbouwt. Relevante partijen 
in Nederland zijn aangesloten. 

o D10 is sterk verweven met D9, maar focust meer op de plastics zelf. Het voorstel is niet duidelijk over 
welke kennisvragen er beantwoord moeten worden, en welke mogelijkheden het beantwoorden van deze 
vragen oplevert. Het grootste deel van de activiteiten binnen deze demonstrator valt onder ontwikkeling, 
wat ook terug te zien is in de uitgaven aan personeel. Wat het consortium betreft: er lijken verschillende 
kennispartijen te ontbreken (Leiden, Amsterdam), en ook bij de industriële partners is slechts een klein 
gedeelte aangesloten. Het is niet duidelijk of dit komt omdat andere partijen geen interesse hebben of 
omdat ze niet benaderd zijn. 



4/7 NWO Adviesrapport Duurzame Materialen NL 
 

o D11 Het recyclen van grondstoffen en materialen staat of valt met het succesvol kunnen herkennen en 
scheiden hiervan. De huidige technologie is nog niet toereikend om dit op industriële schaal met 
voldoende kwaliteit te kunnen doen (of, vanuit een ander perspectief, het ontwerp van onze producten 
houdt te weinig rekening met de beschikbare scheidings- en recycle technologie). De activiteiten in D11 
sluiten goed aan bij de huidige stand van de techniek, en het consortium bevat alle benodigde kennis en 
expertise, hoewel ook hier een aantal partijen ontbreken die relevant werk doen. 

o D12 Het opschalen en industrialiseren van plastic recycling is een essentiële stap, en de activiteiten in deze 
demonstrator sluiten aan bij de huidige kennis en stand der techniek. Dit thema bevat zelf echter weinig 
onderzoek, het is vooral het opschalen van technieken die tot nu toe op lab-schaal ontwikkeld zijn. Het 
consortium is uitermate breed, maar sluit goed aan bij de voorgestelde activiteiten.  

o DW1 focust op het ontwikkelen van kennisinfrastructuur: het maken van een overzicht van beschikbare 
technologieën, het faciliteren van kruisbestuivingen tussen demonstrators en het opleiden van personeel 
(MBO, HBO, academisch). Hoewel zeer relevant, bevat het geen duidelijke onderzoekscomponent. 

o DW2 Dit dwarsverband focust op het realiseren van infrastructuur die door de verschillende 
demonstrators gebruikt kan worden. DW2A bevat een aantal wetenschappelijk relevante componenten, 
die aansluiten bij en voorbouwen op de meest recente wetenschappelijke kennis. DW2B bevat geen 
relevante onderzoekscomponent. 

o DW3 Het grootste deel van het academische onderzoek binnen het voorstel is gebundeld in dit 
dwarsverband. Er wordt financiering gevraagd voor 200 PhD’s, verspreid over een groot aantal 
kennisinstellingen. De onderwerpen die geagendeerd worden sluiten goed aan bij de in het voorstel 
genoemde demonstrators, en, hoewel in het algemeen weinig details worden gegeven, pakken ze 
fundamentele vraagstukken aan. Voor zover bekend worden ze geleid door gerenommeerde 
onderzoekers. Gezien de uitstekende kwaliteit van de wetenschap in Nederland leidt het geen twijfel dat 
hier hoogstaand en cutting-edge onderzoek zal worden verricht.  

o Het voorstel stelt dat het onderzoek in het kraamkamerprogramma nauw afgestemd zal worden op de in 
de verschillende demonstrators geïdentificeerde fundamentele kennisbehoefte. Er zijn hierbij twee 
aspecten die niet goed uitgelegd worden: de eerste ronde onderzoeksprogramma’s binnen DW3 moeten 
binnen een jaar van start gaan. Uit de planning van de demonstrators lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat 
deze op dat moment al een nieuwe kennisbehoefte geïdentificeerd hebben. Het tweede punt betreft de 
borging: er zijn slechts twee KPI’s in de lijst die betrekking hebben op de demonstrators, en deze zijn slecht 
gedefinieerd (de termen ‘innovaties’ en ‘technologieën’ worden gebruikt, zonder dat precies is 
gedefinieerd wat deze inhouden), en er is slechts één tussenevaluatie halverwege de looptijd (in 2025). 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat er op dat moment op basis van de KPI’s besloten kan worden om een 
programma al dan niet voort te zetten. Bovendien wordt alle onderzoek uitgevoerd door PhD’s, die een 
contract voor 4 jaar krijgen. Alle PhD’s die vóór de evaluatie begonnen zijn, kunnen dus in principe hun 
onderzoek afmaken, ook als uit de evaluatie blijkt dat dit van weinig toegevoegde waarde voor de 
demonstrators is.  

o DW4 Nvt. 
 
 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o D1 Het innovatiepotentieel van perovskiet zonnecellen is enorm. De toepassing kan middels folies en 

dunne lagen ook in de gebouwde en mobiele omgeving geïntegreerd worden, wat uitzicht biedt op 
grootschalig gebruik, ook wereldwijd. Duurzaamheid en recyclebaarheid van het materiaal is daarnaast 
een belangrijk criterium. Nederland zou marktleider kunnen worden in een miljardenmarkt en verwerft 
een internationale kennispositie voor verdere vernieuwing. 

o D2 Vernieuwingen in de toepassingen hangen nauw samen met D1. 
o D3 De batterij van de toekomst is krachtig, heeft een lange levensduur en is duurzaam: een zeer gewenste 

innovatie met eveneens een miljardenmarkt. 
o D4 Ook het potentieel voor nieuwe coatings is groot met het oog op energiebesparing, recycling en 

duurzaamheid, en kan de reeds sterke coatingsector in Nederland nog verder ontwikkelen.  
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o D5 Er wordt voortgebouwd op eerder onderzoek en demonstraties met bio-based materialen voor asfalt. 
De vernieuwing zit met name in het incorporeren van deze nieuwe materialen in de bestaande keten. 
Redelijk toegepast en gericht op demonstratie en implementatie. 

o D6 Het innovatieprogramma bestaat uit drie delen en bouwt voort op de bestaande (praktijk)kennis over 
de inzet van schroot en waterstof in het productieproces voor staal in Electric Arc Furnaces (EAF). In 
hoeverre deze innovatie verder gaat dan de internationale stand der techniek en in hoeverre er 
(fundamenteel) nieuwe kennis zal worden gegeneerd is op basis van het projectplan moeilijk te 
beoordelen. 

o D7 De focus ligt voornamelijk op defensietoepassingen. Mogelijk vanuit economisch perspectief een goede 
keuze maar op het gebied van duurzaamheid is een veel grotere winst te behalen met civiele toepassingen. 
Wat is bijvoorbeeld de state of the art voor componenten voor elektrische auto’s, waar is behoefte aan in 
gewichtsbesparing, wat is de ‘sweet spot’ in deze markt waar we op kunnen inzetten? Waar bevindt BV 
Nederland zich in de internationale waardeketens? En wellicht is er een kruisverband te maken met 
Batterijen in het voorstel? 

o D9 Het op een centrale plaats verzamelen van alle kennis omtrent de transitie naar circulaire plastics is 
vernieuwend, en heeft zeker toegevoegde waarde. Het is echter niet innovatief of wetenschappelijk 
relevant, de uitdaging ligt hier veeleer op het bestuurlijke vlak: hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare 
kennis ook daadwerkelijk toepassing vindt. 

o D10 Ook voor deze demonstrator geldt dat de voorgestelde activiteiten zeker vernieuwend zijn, maar 
slechts beperkte mate van innovativiteit hebben. Voor het verhogen van het aandeel gerecycled plastic is 
dat ook niet verrassend: hoewel er natuurlijk nog uitdagingen zijn wat betreft eigenschappen en 
materiaalkwaliteit (zuiverheid, kleur), hebben we de meeste oplossingen al, maar wordt grootschalige 
implementatie tegengehouden door kosten, gewoontes en gebrek aan (internationale) regelgeving. 
Bijvoorbeeld ‘design for recycling’ wordt vaak niet gedaan omdat het te duur en niet verplicht is. 

o D11 De voorgestelde ontwikkelingen zijn zeker innovatief en vernieuwend: het succesvol herkennen en 
scheiden van materialen in een afvalstroom is een van de grote bottlenecks voor recycling en circulair 
gebruik van grondstoffen. 

o D12 Het vernieuwende en innovatieve aspect zit hier met name in de schaal waarop de technologieën 
toegepast gaan worden. Dit is uiterst relevant voor de circulaire transitie die de komende jaren op dit 
gebied gemaakt moet worden.  

o DW1 Het ontsluiten en makkelijke toegankelijk en toepasbaar maken van ‘key enabling technologies’ op 
het gebied van circulariteit en duurzaamheid gebeurt vaak niet of nauwelijks, en kan dus als vernieuwend 
beschouwd worden.  

o DW2 De in DW2A voorgestelde infrastructuur is innovatief en vernieuwend, dit geldt in mindere mate ook 
voor DW2B. 

o DW3 Het voorgestelde onderzoek is zeer innovatief en vernieuwend. 
o DW4 Nvt. 

 
Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
Aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o Het voorstel gaat niet in op internationale ontwikkelingen, of op de EU agenda’s. Desalniettemin sluiten de 

beschreven activiteiten vaak aan bij de EU agenda’s op de diverse onderwerpen. Het lijkt erop dat het 
consortium de mogelijkheden om investeringen vanuit het groeifonds te gebruiken als hefboom om 
Europees geld binnen te halen niet identificeert. Aansluiting bij Europese programma’s en 
financieringsmogelijkheden biedt kansen en de publieke bijdrage uit het Groeifonds kan een hefboom zijn 
om Europees geld te mobiliseren. De aansluiting bij Horizon Europe, Green Deal en de verschillende 
technologieprogramma’s (bijv Circular Biobased Europe JU, Sunergy, Process4Planet) wordt genoemd 
maar is niet uitgewerkt. Focus ligt met name op de eigen organisaties en er lijkt weinig oog voor wat er 
buiten Nederland gebeurt en hoe we daarop moeten inspelen. 

 
Aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
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o De relatieve kennispositie van Nederlandse partijen ten opzichte van buitenlandse is niet uit het voorstel 
op te maken. Er kan daarom geen uitspraak worden gedaan of de juiste speerpunten voor onderzoek zijn 
gedaan, bijvoorbeeld om een kennisvoorsprong te behouden of uit te breiden. 

o Coatings: Nederland kent een sterkte coatingsector. Innovatieve energiebesparende coatings kunnen 
zodoende hun weg vinden via de bedrijven in deze sector; 

o Asfalt: de Nederlandse markt voor asfalt is relatief klein. Veel van de economische winst zal in het 
buitenland gerealiseerd moeten worden. Hoe dit gerealiseerd kan worden wordt niet uitgewerkt. 

o Staal: met Tata Steel IJmuiden een goede uitgangspositie maar hoe dit voordeel kan worden uitgenut is 
onduidelijk. 

o Plastics: Nederland heeft een grote (petro)chemische industrie, en is door haar ligging en goed 
ontwikkelde infrastructuur een belangrijke speler op het gebied van plastics. Echter, de afgelopen jaren is 
de bulkchemie in Nederland vrijwel volledige afgestoten en in buitenlandse handen gekomen (bv DOW 
Chemical en Sabic).  
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o De integrale benadering die door het hele voorstel loopt, en de betrokkenheid van relevante partners voor 

het gebruiken en benutten van de beoogde resultaten, wekken vertrouwen dat dit initiatief de 
innovatiekracht van de betreffende sectoren aanzienlijk zal versterken;  

o Om dit te bereiken stelt het voorstel harde KPI’s, bijvoorbeeld voor het aantal spin-offs, octrooien, 
aantallen opgeleid personeel. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Het voorstel heeft grote potentie om tot daadwerkelijke innovaties te komen  
 
 

3. Geraadpleegde bronnen 
Transitieagenda Bouw, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018) 

Transitieagenda Kunststoffen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018) 

Transitieagenda Consumptie Goederen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018) 

Transitieagenda Maakindustrie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018) 

Nationale Agenda materialen: link  

Nederland Circulair in 2050: link Transitieagenda Plastics: link  

Actieplan Biobased kunststoffen: link 

Nationale Samenwerkingsagenda Composiet: link  

Safe by Design programma: link 

TNO – roadmaps circulaire plastics en circulaire bouw: link 

Europese agenda’s: 
European Institute of Innovation and Technology – Raw Materials agenda: link  

European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies Strategic Research 
Agenda: link 

EU Chemicals Strategy for Sustainability: link  

EU Plastics Strategy: link 

EU: strategic research agenda for batteries 2020: link 

Battery 2030 roadmap, consortium of research institutes and universities in EU: link  

https://materialennl-platform.nl/wp-content/uploads/2020/12/Nationale-Agenda-Materialen-Advancing-Materials-Technologies-1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://hollandcircularhotspot.nl/wp-content/uploads/2018/06/TRANSITION-AGENDA-PLASTICS_EN.pdf
https://kidv.nl/media/externe_rapportages/20201202_actieplan_biobased_kunststoffen.pdf?1.2.2
https://compositesnl.nl/wp-content/uploads/2019/10/Nationale-Samenwerkingsagenda-Composiet-NL_DEF.pdf
https://www.safe-by-design-nl.nl/default.aspx
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-milieu/roadmaps/circulaire-economie/
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2021/04/Annex-1-EIT-RawMaterials_Strategic-Agenda_2021-2027.pdf
https://www.eumat.eu/media/uploads/descargas/eumat_sra_update_2017_executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/batteries_europe_strategic_research_agenda_december_2020__1.pdf
https://battery.uprize.se/wp-content/uploads/2021/08/c_860904-l_1-k_roadmap-27-march.pdf
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Smart industry roadmap: link 

 

Rapporten en studies 
Potential of breakthrough materials innovations in the Netherlands, Roland Berger, 2020: link 

Materialen in de Nederlandse Economie - een beoordeling van de kwetsbaarheid – TNO, 2014: link 

Critical raw materials – Portal van Europese Commissie: link  

Het batterijenlandschap – Bax & Company iov Rijksoverheid: link 

 

https://smartindustry.nl/downloads/a9439c/Smart-Industry-Roadmap-2018.pdf
https://materialennl-platform.nl/wp-content/uploads/2020/12/Potential-of-breakthrough-materials-innovations-in-the-Netherlands-Roland-Berger-2020-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-345343.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/01/28/bijlage-2-baterijenstrategie-eindrapport-batterijenlandschap/bijlage-2-baterijenstrategie-eindrapport-batterijenlandschap.pdf


Adviesrapport NXTGEN HIGHTECH 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel  
Samenvatting 
Het NXTGEN HIGHTECH investeringsprogramma richt zich op het versterken van de Nederlandse positie op het 
gebied van de productie van hightech equipment, met als doelstelling dat het Nederlandse hightech equipment 
ecosysteem in 2030 behoort tot de leidende hightech clusters in Europa. Het voorstel beargumenteert dat 
Nederland een wereldspeler is op het gebied van de productie van hightech equipment, maar dat deze sterke 
positie niet vanzelfsprekend is en onder druk staat als gevolg van o.a. toenemende concurrentie uit het 
buitenland, achterblijvende investeringen in R&D t.o.v. het buitenland, en geopolitieke verschuivingen. 
Daarvoor zijn investeringen nodig ter hoogte van € 1,2 miljard gedurende de periode 2022-2029.  

 
Drie pijlers 
1. Om resultaten te behalen in de  in het voorstel genoemde toepassingsgebieden worden consortia van 
bedrijven en kennisinstellingen gevormd. Zij gaan nieuwe technologieën ontwikkelen, door intensief samen te 
werken en kennis uit te wisselen en  mensen op te leiden om de sterke Nederlandse positie in de toekomst 
veilig te stellen. 

 
2. De technologische en wetenschappelijke verdieping richt zich op het versterken van de technologische en 
wetenschappelijke basis voor de genoemde toepassingen. Er wordt gewerkt aan een verdieping van de kennis 
van relevante systeem- en sleuteltechnologieën. Binnen deze pijler worden ook open calls ontwikkeld. 

 
3. De derde pijler, het ecosysteem, stimuleert een intensieve samenwerking over wetenschappelijkedisciplines 
en sectoren heen. Zes aspecten staan centraal: gezamenlijke visieontwikkeling, fysieke zwaartepunten 
ontwikkelen, investeringskapitaal aansluiten, het aantrekken en behouden van talent en opleidingen, hechtere 
samenwerking in het ecosysteem, en internationalisering. 
 
 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel is goed uitgewerkt en helder beschreven. Daarnaast geeft het een duidelijke 
uiteenzetting van de urgentie om het hightech equipment ecosysteem te versterken. Het voorgestelde 
programma beschrijft in detail de benodigde route naar een NXTGEN HIGHTECH.  

o Bijna alle relevante partijen zijn betrokken (een paar hogescholen die actief zijn op ST voor de 
genoemde applicatiegebieden missen bijvoorbeeld), commitment van het hightech equipment 
speelveld is groot. Dit blijkt uit de hoge private financiering die verreist is. Inmiddels staan 189 MKB 
bedrijven (waaronder 75 start-ups en scale-ups) en 130 grotere bedrijven en 23 kennisinstellingen in 
de startblokken, zij hebben hun deelname en bijdrage toegezegd. 

o Internationale samenwerking is van essentieel belang voor de hightech equipment sector. Het voorstel 
beschrijft goed de kansen voor deze samenwerking. 

o Impact op het verdienvermogen en bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen is groot en goed 
beschreven bij de (verdiepings- en toepassings)projectvoorstellen.  

o NXTGEN HIGHTECH kent twee fasen: Fase 1: 4 jaar, mid-2022-mid 2026 en fase 2: mid-2026-mid 2029. 
Aan het eind van fase 1 worden de projecten beoordeeld (go/no-go-moment). Dit geeft het 
consortium de mogelijkheid om te reflecteren en mogelijk bij te sturen. 
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o Het NXTGEN HIGHTECH programma is groot en vergt dus een duidelijke governance en organisatie. Dit 
is in het voorstel goed uitwerkt. De drie pijlers worden uiteindelijk in nauwe samenhang 
geprogrammeerd in één programma. 

 
 

Aandachtspunten en bedreigingen 
o Het voorstel beschrijft duidelijk de samenwerkingen in de diverse consortia. Aandachtspunt is hoe 

eventuele witte vlekken gedurende de looptijd geïdentificeerd worden en hoe nieuwe spelers 
gedurende de looptijd in kunnen stappen. De strategie om voor de open calls nieuwe spelers te 
betrekken kan beter beschreven worden.  

o De strategie om voor maatschappelijk relevante oplossingen ook maatschappelijk draagkracht te 
ontwikkelen kan beter worden uitgewerkt. Zonder deze draagkracht kan een veelbelovende oplossing 
namelijk op veel weerstand stuiten. Implementatiestrategieën voor verschillende stakeholders zijn 
essentieel.  

o Een van de grootste risico's van dit ambitieuze programma is het mogelijke gebrek aan de benodigde 
menskracht. Het voorstel beschrijft dit ook en acteert hierop door middel van ‘Actielijn 4: Skills’. 
Ondanks deze inzet blijft de achterblijvende menskracht een groot risico.  

o Het afstemmen met de Europese agenda's wordt wellicht onderschat. Er wordt wel een strategie 
genoemd maar deze is nog niet heel sterk uitgewerkt. Uitvoering van deze strategie vraagt continue 
monitoring en directe betrokkenheid.  

o Het consortium wil snel van start. Risico hierbij is de snelheid waarmee het programmabureau 
opgetuigd kan worden. Belangrijk zal zijn hoe het consortium bestaande infrastructuren en gremia zal 
kunnen benutten. 

o Partners binnen het consortium hebben verschillende belangen. Het is belangrijk dat er goede 
afspraken gemaakt worden. Dat kan enige tijd in beslag nemen. In de planning is hier onvoldoende 
rekening mee gehouden. De ready-to-start projecten zouden bijvoorbeeld al in september 2022 
moeten starten.   

 
Conclusie  
Het investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH is van groot belang voor Nederland als belangrijke speler op 
het hightech equipment wereldtoneel. Investeringen uit het Groeifonds zijn essentieel om de Nederlandse 
kennis- en industriepartners een volgende stap te laten maken. Samenhang van de Nederlandse inspanningen 
met internationale ontwikkelingen is daarbij onontbeerlijk. De verdiepingspijler biedt de Nederlandse 
onderzoekswereld vele kansen om bij te dragen aan een toekomstbestendige NXTGEN HIGHTECH. 
  
Het voorstel is ambitieus wat betreft de planning. De kracht van het voorstel zit in de kruisbestuiving tussen de 
projecten, maar om dat goed te laten plaatsvinden moet het programmabureau een vliegende start hebben. 
Een van de grootste risico's van dit programma is het mogelijke gebrek aan de benodigde menskracht. Het 
voorstel beschrijft dit ook en acteert erop, maar er heerst toch twijfel of het voldoende zal zijn. Concluderend is 
het een sterk voorstel waarbij nog enkele strategieën iets verder uitgewerkt dienen te worden om de impact te 
kunnen garanderen.  
 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o Binnen het programmavoorstel zijn 23 kennisinstellingen betrokken, hiermee zijn alle relevante 

onderzoekscentra vertegenwoordigd waardoor de wetenschappelijke basis sterk is. 
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o Binnen de Verdiepingspijler zijn zeven verdiepingsprogramma’s gedefinieerd. Voor de zeven 
verdiepingsprogramma’s staan reeds consortia gereed. 

o De systeem- en sleuteltechnologieën vormen de wetenschappelijke basis voor het adresseren van de 
cruciale kennisvragen uit de zes toepassingsdomeinen. 

o Voor deze systeem- en sleuteltechnologieën zijn de wetenschappelijke uitdagingen in de aankomende 5-10 
jaar, in relatie tot hightech equipment, beschreven. Ook de onderliggende kennisvragen, het effect op het 
verdienvermogen en maatschappelijke impact zijn beschreven in position papers waaraan wetenschappers 
van de 4TU, RUG, LUMC en TNO hebben bijgedragen. 

o De verdiepingsprogramma’s worden uitgebreid met een ‘open call’. Kennis die in deze calls ontwikkeld 
wordt, gaat gebruikt worden om de toepassingsprogramma’s te ondersteunen en waar nodig bij te sturen. 
NWO zal een rol spelen bij de uitvoering van deze open calls. Als leidraad voor deze calls diende de zgn. 
referentieteksten die zijn opgesteld door het wetenschapsforum van NXTGEN HIGHTECH.   

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o De innovatieve aspecten in het programmavoorstel zijn evident. Het Nederlandse hightech ecosysteem 

heeft innovatie en vernieuwing nodig om een stap te maken en haar (wereld)positie te handhaven. Dit 
voorstel voldoet aan deze behoefte. 

o Vernieuwing is geborgd in zowel de toepassingspijler als de verdiepende pijler. In de zes 
toepassingsdomeinen is innovatie noodzakelijk om ‘een sprong te maken’. De innovaties zullen bestaan uit 
soms grote (en mogelijk disruptieve) en soms kleine (incrementele) stappen vooruit, gebruik makend van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, met partijen uit diverse sectoren. 
 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco-)systeem 
o Het voorstel presenteert een overzicht van nationale financieringsinstrumenten relevant voor NXTGEN 

HIGHTECH, vanuit EZK, TO2’s en NWO (bijlage 6.5). Tevens zijn de belangrijkste raakvlakken en kansen 
voor synergie van de zes NXTGEN HIGHTECH domeinen met andere Groeifonds voorstellen of projecten in 
kaart gebracht. De thematische call op het gebied van hightech equipment met als focus Cyber Physical 
Systems (KIC) staat benoemd in het voorstel maar is geen onderdeel van het geheel, enkel ondersteunend 
voor de Sleuteltechnologieën.  

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o Het voorstel beschrijft de aansluiting bij internationale ontwikkelingen. Internationale samenwerking is van 

essentieel belang voor de hightech equipment sector, waarbij men alert moet zijn voor het ‘weglekken’ 
van strategische kennis. Raakvlakken met enkele IPCEI’s (Important Projects of Common European 
Interest), EUREKA (het grootste publieke netwerk voor internationale samenwerking op het gebeid van 
R&D en innovatie), ESA en enkele bilaterale samenwerkingen worden genoemd (bijvoorbeeld het 
InnovationsPakt tussen Nederland en Duitsland). Het wordt onderkend dat Europese Strategische 
Research and Innovation Agenda’s (SRIA's) en Werkprogramma’s (WP's) van Horizon Europe open staan 
voor NXTGEN HIGHTECH onderwerpen. 

o Het afstemmen met de Europese agenda's wordt wellicht onderschat. Hier staat op zich een goede 
strategie benoemd. Uitvoering van deze strategie vraagt continue monitoring en directe betrokkenheid. 
Het is nog niet heel sterk uitgewerkt hoe dat precies plaats gaat vinden. Een 'Internationaliseringsmanager' 
gaat aangesteld worden, maar om dit bij 1 persoon te leggen is wellicht te ambitieus en een 
onderschatting de hoeveelheid en de diversiteit van het werk. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Versterking van het Nederlandse hightech equipment ecosysteem is van groot belang voor sectoren 

waarin Nederland al sterk is, bijvoorbeeld de semiconductor markt (o.a. monopolistische positie ASML in 
EUV lithografie chipmachines). Investeringen kunnen verder leiden tot diversificatie en verbreding van de 
focus van de OEM’s (Original Equipment Manufacturer) en het doorontwikkelen van OMM’s (Original 
Module Manufacturers) richting OEM. Regionale zwaartepunten vormen een solide basis voor het 
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Nederlandse hightech semicon equipment ecosysteem (Brainportregio Eindhoven, regio Nijmegen, regio 
Zuid-Holland verbonden aan Delft en regio Twente).  

o Sterke kennisbasis in sleuteltechnologieën: het hoge kennisniveau van Cyber Physical Systems (CPS) en 
Optomechatronica in Nederland stimuleert bijvoorbeeld de innovatie in hightech equipment en versterkt 
daarmee het concurrentievermogen van de hightech equipment sector. 

o Het Nederlandse hightech equipment ecosysteem is sterk in ketensamenwerking en vorming van 
ecosystemen. 
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Het NXTGEN HIGHTECH investeringsprogramma bouwt voort op de bestaande sterktes in de wetenschap 

en industrie, zoals optomechatronica, bionanotechnologie en Cyber Physical Systems. Gebieden waarin 
Nederland ‘traditioneel’ sterk is kunnen door investeringen de noodzakelijke innovaties doorvoeren 
teneinde de rol van Nederland op het internationale podium te verstevigen.   

o Het NXTGEN HIGHTECH programma draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, denk 
bijvoorbeeld aan de energietransitie of duurzaamheid maar ook Veiligheid (Laser Satcom waarborgt de 
digitale veiligheid bij communicatie). 

o Het NXTGEN HIGHTECH programma bouwt voort op de roadmap Human Capital (met name die van de 
topsector HTSM). 

o Marktcreatie en het betrekken van (eind)gebruikers in consortia en individuele projecten vindt nu nog 
vooral binnen het eigen domein plaats.  

o NXTGEN HIGHTECH heeft als uitgangspunten dat de in het ecosysteem ontwikkelde kennis zoveel als 
mogelijk wordt behouden en gebruikt voor Nederland en de EU, en dat de daarop gebaseerde intellectueel 
eigendom (IE) toegankelijk is om innovatie te bevorderen door deelnemers, onder wie ook jonge 
bedrijven. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Het centrale doel van het NXTGEN HIGHTECH programma is om nieuwe producten- en technologieën te 

ontwikkelen en die toepasbaar te maken voor nieuwe waardeketens. 
o Er wordt een Systems Engineering Campus (SEC) opgericht binnen het NXTGEN HIGHTECH programma met 

oog voor interdisciplinaire kennisbenutting en ontwikkeling (technische-, natuur en sociale 
wetenschappen). 

o De betrokkenheid van jonge bedrijven, start-ups en scale-ups (circa 75 bedrijven van 5 jaar of jonger) is 
belangrijk voor de breedte en groei van het hightech ecosysteem. 

o Op regionaal niveau bouwt NXTGEN HIGHTECH op activiteiten ter versterking van ecosystemen, zoals 
scholing, stimulering van innovatieve starters, nieuwe kennis toepassen in het MKB via field labs. De 
voorziene zwaartepunten op locaties bij de NXTGEN HIGHTECH programma domeinen vullen die aan, 
onder meer in de Brainportregio Eindhoven, de regio Zuid-Holland verbonden aan Delft en Leiden, de regio 
Twente en in Lelystad. 



Adviesrapport PhotonDelta “Mondiale impact 
door industrialisatie van nationaal ecosysteem 
geïntegreerde fotonica” 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 
 

1. Algeheel oordeel (max. 2 A4) 
Samenvatting 
Het voorstel richt zich op opschaling van de kennisintensieve bedrijvigheid in Nederland. Het gaat om de 
versnelde volwassenwording van een jonge Nederlandse industrie, verbonden in het ecosysteem PhotonDelta. 
Het voorstel bouwt voort op het Nationaal Plan Geïntegreerde Fotonica. De drie lijnen in het voorstel zijn: 
 

1. Doorontwikkeling van het ecosysteem en de faciliteiten, opdat verregaande samenwerking en 
integratie op andere platforms gerealiseerd kan worden; 

2. Ontwikkeling van een ontwerpbibliotheek voor toepassingen. Uitdaging is om toepassingen van de 
generieke technologie geïntegreerde fotonica af te stemmen op applicaties in markten als 
telecommunicatie, agrifood, gezondheid en zorg en mobiliteit; 

3. Industrialisatie van de fotonische chipindustrie en bovenstaande toepassingen: opschaling en 
integratie met hoogvolumeplatforms. 

 
Het voorstel omvat een investering van € 1.1 miljard in zes jaar, waarvan 43% uit het Nationaal Groeifonds, 
ruim € 470 miljoen. Het resterend deel komt van de partners en stakeholders. Onderzoek staat in het voorstel 
ten dienste van de opschaling. Er zijn vier calls bij NWO voorzien voor een budget van € 20 miljoen in de jaren 3 
t/m 6. Dit is een relatief klein deel van het totale budget. De thema’s voor de calls zijn: 
 

1. New materials and components for very-large-scale-integration densities 
2. Ultralow-power and low-loss integrated photonics 
3. Integrated quantum photonics 
4. Integrated microwave photonics 
5. Integrated photonic metrology 

 
Sterke punten en kansen 

o Nederland behoort internationaal tot de wetenschappelijke kopgroep op de geïntegreerde 
fotonicaplatforms waar het voorstel zich op richt. De door het voorstel beoogde industrialisatie 
betreft (kennis)benutting van deze positie. 

o Stichting PhotonDelta heeft reeds enkele jaren ervaring met het verbinden van partijen en het 
financieren van allerlei activiteiten zoals startups, academische programma’s, etc., binnen de 
geïntegreerde fotonicasector. 

o Het oprichten van PITC’s wordt in de Nationale Agenda Fotonica benoemd als groeimogelijkheid voor 
het Semiconductor cluster. 

o De kennisstartpositie voor opschaling is goed, Nederland behoort qua onderzoek al jaren tot de 
mondiale koplopers en heeft een aantal zeer innovatieve en kennisintensieve bedrijven op het 
onderwerp. De plannen van het voorstel komen op het juiste moment waarop de sector de middelen 
nodig heeft om de stap naar opschaling te kunnen zetten.  



2/5 NWO Adviesrapport PhotonDelta 
 

o Dit voorstel zal de innovatiekracht van de geïntegreerde fotonicasector in Nederland versterken door 
verdere ecosysteemversterking, faciliteiten en industrialisatie. 

o De insteek van dit voorstel is om kansen te creëren voor nieuwe bedrijvigheid door technologie 
beschikbaar te maken. Er kan nog wel duidelijker aangegeven worden hoe dit bijdraagt aan het 
innovatiebeleid van de overheid. 
 
 

Aandachtspunten en bedreigingen 
o Naast het groeifondsplan van PhotonDelta zullen de partners aanzienlijke investeringen moeten doen 

om voor de snelle opschaling te zorgen die noodzakelijk is om Nederland de huidige (kop)positie te 
laten behouden. 

o Om de huidige sterke kennispositie van Nederland te behouden is ook lange termijnonderzoek nodig, 
zodat de industrialisatie na afloop van het voorgestelde programma niet stilvalt. Hier zou ruimte voor 
exploratief en toegepast onderzoek (laag en midden TRL-niveau) door de kennisinstellingen voor 
gecreëerd kunnen worden op de begroting. 

o Een bedreiging kan zijn dat dit PhotonDelta-voorstel het (academische) onderzoek in Nederland niet 
voldoende kan mobiliseren en aanspreken om ook op langere termijn de kennispositie in stand te 
houden. De relatief beperkte investering in langetermijnonderzoek in dit voorstel maakt dat 
onderzoekers andere kanalen moeten vinden om dit te bekostigen. 

o Voor de kwaliteit en functionaliteit van de bouwblokkenbibliotheek is het belangrijk om ook 
academisch onderzoek in te zetten.  

o Een algemeen en bekend probleem is het tekort aan geschoolde medewerkers, dit geldt ook als 
bedreiging voor dit programma. Hiervoor zal een intensiever recruitment en talentprogramma nodig 
zijn dan nu aangegeven is in het voorstel. Daarbij valt te denken aan het creëren van meer vaste of 
tenure track personeelsposities bij de kennisinstellingen, om voor een gerichte opleiding te zorgen 
en/of het aantrekken van buitenlandse experts voor deze posities. 

o Uit de analyse van het transformatiefalen in het voorstel volgt dat om het falen van de transformatie 
van elektronische naar fotonische chips tegen te gaan, er gezorgd moet worden voor goede 
kennisontwikkeling met veel interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven in PPS programma’s. De 
aanvragers zijn zich bewust van deze problematiek en er wordt een passende werkwijze gegeven in 
het programma. Desalniettemin blijft dit een aandachtspunt. 

o Een algemeen en bekend probleem is het tekort aan durfkapitaal in Europa, inclusief Nederland: Het 
voorstel maakt onvoldoende duidelijk in hoeverre Venture Capital middelen voor startups en scale-ups 
beschikbaar komen. 
 

Conclusie  
De geïntegreerde fotonica wordt breed gezien als groeigebied met volop kansen voor Nederland. De Stichting 
PhotonDelta bestaat al enige jaren waardoor zij ervaren en goed gepositioneerd is om hieraan een impuls te 
geven. Alle relevante bedrijven, partijen, en kenniscentra in Nederland zijn betrokken in het voorstel. De 
plannen van het voorstel zijn relevant en actueel. Het voorstel focusseert in sterke mate op het vraagstuk van 
opschaling, inclusief de (bedrijfs-) R&D die daarbij hoort, en benoemt een aantal fundamentelere 
onderzoeksvragen die hieruit voortkomen. De verhouding tussen enerzijds academische wetenschap en 
anderzijds (bedrijfs-) R&D, en opschaling lijkt uit balans. Immers de beschikbare middelen voor academisch 
onderzoek (€ 20 miljoen) zijn relatief gering ten opzichte van het budget van het hele programma. Het 
academisch onderzoek op de aangedragen thema’s wordt in open calls via NWO-programma’s uitgezet. Dit is 
een passende aanpak.  
 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
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o Dit voorstel is in eerste instantie gericht op netwerkvorming (opbouwen ecosysteem en faciliteiten) en 
opschaling (industrialisatie). Onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, is dienend aan deze 
doelstellingen. Gezien het ontwikkelingsstadium van de technologie en de R&D-signatuur van de (bedrijfs-) 
partners, is het aannemelijk dat onderzoek een aanzienlijke rol in het programma zal spelen. 

o In het voorstel is duidelijk beschreven hoe de TU Eindhoven en Universiteit Twente betrokken zijn bij de 
plannen. De bijdrage van en de baten voor de TU Delft komt niet duidelijk naar voren, terwijl ze een 
kernconsortiumpartij van PhotonDelta is. 

o Het voorstel bouwt voort op werkzaamheden omtrent de InP- en SiN-industrie, hierin heeft het 
Nederlandse onderzoek een sterke positie. In het voorstel is aangegeven dat InP dominant is in de high-
speed communicatiemarkt. 

o Het voorstel voorziet in de opbouw van shared innovation facilities bij de universiteiten in Eindhoven en 
Twente. 

o De betrokken Nederlandse universiteiten zijn sterk in geïntegreerde fotonica. 
 

De mate van innovatie en vernieuwing 
o Dit voorstel richt zich sterk op innovatie door de bewezen fotonica-technologie zo veel als mogelijk 

beschikbaar te maken voor nieuwe toepassingen. De beoogde vernieuwing zit deels in de ontwikkeling en 
innovatie die nodig is hiervoor, voor een kleiner deel in onderzoek dat hiervoor nodig is, en deels in nieuwe 
bedrijvigheid die verwacht wordt in het kader van de opschaling. 

o Het voorstel heeft veel aandacht voor, en hecht veel waarde aan talentontwikkeling en het uitbouwen van 
opleidingen in samenwerking met MBO/HBO/WO. 

o Calls met NWO zijn gepland met een totaalbudget van € 20 miljoen, op deze thema’s:  
o new materials and components for very-large-scale-integration densities 
o ultralow-power and low-loss integrated photonics  
o integrated quantum photonics  
o integrated microwave photonics 
o integrated photonic metrology  

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco-)systeem 
o PhotonDelta is goed gepositioneerd in het veld. Er is samenhang met flankerend beleid en andere 

initiatieven binnen het (eco)systeem. 
o Het landelijke programma Stichting PhotonDelta en de uitvoering van de Nationale Agenda voor 

geïntegreerde fotonica verenigt alle relevante partners in Nederland en verzorgt de internationale 
profilering en samenwerking. Dit voorstel is grotendeels door dezelfde partijen gedaan, sluit naadloos 
hierop aan en bouwt hier verder op door. 

o Fotonica is sleuteltechnologie, en werd aangewezen als opkomend thema in het regeerakkoord van 2017, 
waardoor het haar positie kon uitbouwen. 

o In 2020 is door het Rijk € 20 miljoen geïnvesteerd in Smart Photonics om de positie in fotonica te 
behouden in Nederland. 

o Er zijn afspraken met wetenschapsfinanciers zoals NWO over de afstemming op programma’s zoals de 
Next-generation hightech onderzoeksthema’s, en om aan te sluiten bij andere initiatieven bijv. 
QuantumDeltaNL.  

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o PhotonDelta is aangehaakt in Europa via Photonics21 in Horizon Europe en is aangesloten bij EPIC, het 

European Photonics Industry Consortium.  
o Aanvragers verwijzen nadrukkelijk naar het Europese streven naar geopolitieke autonomie en het 

programma draagt hieraan bij. 
o Het voorstel heeft aansluiting bij de IPSR-I roadmaps. Samen met MIT/AimPhotonics heeft PhotonDelta 

een internationale routekaart opgezet.  
o In het kader van Stichting PhotonDelta is meegewerkt aan een globale roadmap voor geïntegreerde 

fotonica. De platforms waar Nederland sterk in is, zijn veelbelovend voor specialistische toepassingen 
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(niche). Dit vertegenwoordigt globaal een aanzienlijke markt. Een leidende platformpositie kan mogelijk 
goed uitgebaat worden. 

o Internationale samenwerkingen lijken goed, met een speciale nadruk op de samenwerking met Taiwan, 
o.a. NWO/MOST programma (consortia in Photonics (Taiwan)) en GlobalStars (RVO). 

o Het voorstel is aangesloten bij initiatieven in Europa, Duitsland, Israël, Zweden, Japan en Korea (talent). 
 

 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Het voorgestelde programma stimuleert innovatie en bedrijvigheid, investeringen in 

(onderzoeks)infrastructuur, en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en aanzuigende werking voor talent en 
kapitaal.  

o Focus en massa ligt rond Photonic Integrated Circuits productie. R&D afdelingen van bedrijven zullen zich 
in de directe omgeving van een dergelijk cluster willen vestigen omdat fysieke nabijheid sterk bijdraagt aan 
snellere innovatie.  

o Tenslotte profiteert Nederland van deze investeringen omdat alle relevante economische activiteiten in de 
waardeketen, van apparatuurontwikkeling tot verkoop, onderzoek, productinnovatie, ontwerp, productie 
en finale assemblage, in Nederland kunnen worden uitgevoerd. Het strategische IP-beleid zal de positie 
verder ondersteunen en borgen tegen weglekeffecten. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o De opschaling van de beoogde platforms kan Nederland in een sterkere positie brengen, mits de 

toepassingen en markt hiervoor groeien als beoogd. Eerder is al opgemerkt dat dit niet de mainstream-
toepassingen zijn, maar dat er toch aanzienlijke ruimte in de markt lijkt te zijn voor deze technologieën. 

 
 
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Dit is het sterke punt van dit voorstel, omdat het de centrale doelstelling van het voorstel betreft: het 

versterken van de innovatiekracht van de geïntegreerde fotonicasector in Nederland door verdere 
ecosysteemversterking, faciliteiten en industrialisatie. Hier dient wel bij opgemerkt te worden dat de 
bedrijvigheid rond deze technologieën nu nog steeds beperkt is (hoewel gegroeid) en hightech van aard. 
Het voorstel mikt erop dat door de beschikbaarheid van de technologie te stimuleren, de toepassingen 
toenemen en de bedrijvigheid daaromheen vergroot wordt, maar daar hoort dus bij dat er marktvraag bij 
dit technologie-aanbod ontstaat. De deelnemende partijen zijn uitsluitend providers van technologie, 
waarbij sommige wel de technologie toepassen in een specifiek gebied (zoals telecommunicatie, land- en 
tuinbouw). 

o Opvallend is dat de deelnemende bedrijven allen mkb zijn. Dit onderstreept de fase waar de technologie 
zich in bevindt, maar laat ook de nu nog beperkte omvang van de markt zien. Risico is dat de draagkracht 
van de deelnemers te klein blijkt voor de beoogde opschaling van Nederland tot wereldspeler. 

o Het voorstel bevat een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van startups en wil tegelijkertijd de IP 
beschermen en voor Nederland behouden. Hiervoor wordt het zogenaamde Holst-centre-model voor open 
innovatie ingesteld. Het succes van dit model had wat beter uitgelicht kunnen worden, gezien het belang 
voor het programma, evenals de argumentatie dat dit model ook voor geïntegreerde fotonica succesvol zal 
kunnen zijn. 

o Er is al een grote kennisbasis, inclusief beschermde IP, bij de deelnemende bedrijven die de platforms 
beheren. Dit bergt twee risico’s in zich: 1) Het is belangrijk dat de bestaande IP ook in redelijke mate 
beschikbaar is voor de startups uit het programma, zodat daar geen blokkade kan ontstaan. Dit wordt niet 
geheel duidelijk uit het voorstel; 2) Er bestaat een risico dat de groeifondsmiddelen in onevenredige mate 
ten goed komen aan deze commerciële platformproviders. 
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De mate van innovatie en vernieuwing 
o De mate van innovatie en vernieuwing van de kennisbenutting is beperkt, er worden geen nieuwe 

manieren van kennisbenutting geïntroduceerd. Toch imponeert de kennisbenutting door de onderliggende 
analyse van het transformatiefalen waar de sector voor staat, en de afleiding van een integraal pakket van 
subdoelstellingen en werkpakketten hieruit. 

o Het voorstel richt zich enerzijds op de sterk technologische en kennisintensieve bedrijven waarmee een 
sterke positie op technologiegebied geconsolideerd en uitgebreid moet worden, en anderzijds op vijf 
leidende applicaties, waarvan vier in maatschappelijke uitdagingen en een generiek (sensoren). De eerste 
richting dient Nederland in een sterke platformpositie te brengen, waarbij het Nederlandse platform 
potentieel de wereldstandaard wordt ('winner takes it all'), de tweede moet markten creëren om deze 
platformpositie te verzilveren. 

o De marktcreatie is deels voorzien door een uitgebreid startup- en voucherprogramma. Hier moet de 
belangrijkste niet-technische innovatie in de applicatiegebieden plaatsvinden. Of dit succesvol zal zijn, is 
lastig op voorhand hard te maken. De verwachte innovaties zijn nu namelijk alleen nog in algemene zin te 
benoemen. Wel is zo’n programma een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijfsinnovaties. 

 

3. Geraadpleegde bronnen 
PhotonDelta 2017 
Nationale Agenda Fotonica 2018 

https://www.photondelta.com/
https://nationaleagendafotonica.nl/


Adviesrapport Cellulaire Agricultuur 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
Cellulaire agricultuur heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan door beleid en wetenschap erkende globale 
uitdagingen zoals voedselzekerheid en een lagere negatieve impact van de voedselproductie op het milieu. 
Nederland behoort nu tot de koplopers op dit terrein. Er bestaat een prille sector gefinancierd door private 
partijen. Bioprocess Pilot Facility, CE Delft, DSM, KindEarth.Tech, Meatable, Mosa Meat, Nutreco, planet.bio, 
RESPECT.Farm, SDG Nederland en Those Vegan Cowboys participeren in het voorstel.  
 
Om de sector van niche naar mainstream te brengen bepleit het aanvragend consortium een extra impuls die, 
naast schaalvergroting van de sector, nodig is om ook de publieke onderzoekskant te versterken. Nu wordt de 
publieke onderzoekskant in het voorstel vertegenwoordigd door TU Delft en WUR. In het voorstel wordt 
aangegeven dat het ontbreken van publieke tegenhangers die de sector voeden met gekwalificeerd personeel, 
vernieuwende onderzoeksresultaten en een gezamenlijke infrastructuur voor pilotfaciliteiten de ontwikkeling 
van de sector negatief beïnvloeden. Het voorstel beschrijft activiteiten in de pilaren voor onderwijs, onderzoek 
en opschaling, die dit gaan verbeteren. Naast deze pilaren zijn er pilaren voor maatschappelijke integratie en 
innovatie voorzien.  
 
Het voorstel vraagt om een investering van totaal 381 M€ uit het Groeifonds, waarvan 50 M€ voor onderwijs 
van MBO t/m WO, 85 M€ voor fundamenteel onderzoek en 170 M€ voor de opschaling en de daarvoor 
benodigde infrastructurele faciliteiten. Voor maatschappelijke integratie en innovatie worden budgetten van 
resp. 40 en 6 M€ aangevraagd, net als 30 M€ voor de bekostiging van de organisatie. 
 
 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel beschrijft een gamechanger die wereldwijd een grote impact kan hebben. 
o De inzet van het bedrijfsleven voor dit voorstel is sterk en bouwt voort op een toonaangevend, maar 

klein onderzoeksveld in Nederland. 
o Het voorstel sluit aan op nationaal en internationaal (EU) beleid, met name qua klimaatbeleid, 

eiwittransitie en circulaire economie (Nationale Eiwitstrategie, EU Green deal, Farm to Fork strategie). 
o Productie van vlees/zuivel door cellulaire agricultuur is diervriendelijker en heeft een lagere 

ecologische footprint in vergelijking met de traditionele intensieve veeteelt. 
o Het consortium zet in op een open structuur voor deelnemers. Deze mogelijkheid tot in- en 

doorstroom van betrokken partijen biedt het consortium flexibiliteit om in te springen op nieuwe 
ontwikkelingen.  

o Er is erkenning dat de transitie naar een nieuwe vorm van produceren van dierlijke producten niet 
alleen vanuit een technologie push kan voortkomen. De verwachting in het voorstel is dat de 
activiteiten in de pilaar Maatschappelijke integratie het gewenste draagvlak gaan creëren. 

 
 
Aandachtspunten en bedreigingen 

o Het wetenschappelijke veld op dit onderwerp is nog van beperkte omvang. Om het gewenste 
kennisveld in te richten is interdisciplinaire samenwerking en toepassingsgericht onderzoek nodig. 
Vooralsnog zijn WUR en TU Delft aangehaakt. Het voorstel maakt niet duidelijk hoe groot de interesse 
bij onderzoekers van andere kennisinstellingen is om hiermee aan de slag te gaan.  
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o Het beoogde onderzoeksprogramma is omvangrijk, en de vraag is of de huidige wetenschappelijke 
basis breed genoeg is om zo’n omvangrijk programma te dragen. De voorgestelde extra tenure 
trackers zullen de basis verbreden, maar het tempo van deze verbreding lijkt achter te blijven bij de 
omvang van het onderzoeksprogramma. 

o De fundamentele kennis is aanwezig maar zit verkokerd in afzonderlijke disciplines. De biologische en 
technische kennislijnen en de sociale en gedragswetenschappelijke kennislijnen lijken meer naast 
elkaar dan integraal te worden uitgevoerd. Dit leidt niet tot de benodigde interdisciplinariteit binnen 
het onderzoek. 

o Internationaal wordt met publieke middelen geïnvesteerd in een kennisbasis voor cellulaire 
agricultuur. Aansluiting bij deze initiatieven is wellicht kansrijk, maar wordt niet als mogelijkheid 
benoemd in het voorstel. Voor een sterkere nationale kennisbasis is internationale samenwerking 
zoals overal in de wetenschap van groot belang.  

o De opschaling van de onderzoeksfaciliteiten is in het voorstel overtuigend beschreven als essentieel 
voor de ontwikkeling naar een volwaardige sector. Het plan is ambitieus in de planning en het kan een 
bottleneck gaan vormen als de opschaling niet tijdig beschikbaar komt. Ook blijft onduidelijk hoe 
onderzoekers op een transparante manier toegang krijgen tot de faciliteiten.  

o De gewenste versterking op onderwijs en geschoold personeel vraagt een weinig realistische grote 
inzet voor onderwijsinstellingen. Opbouw van onderwijs vraagt tijd, en kan daarmee geen korte 
termijn oplossing zijn voor de belemmeringen die de sector nu ervaart.  

o Realisatie van de plannen is afhankelijk van wijzigingen in nationale en internationale (EU) wet- en 
regelgeving. Ook de toelating van de nieuwe producten op de markt kan vertraging opleveren of een 
hindernis blijken. Dit wordt in het voorstel benoemd en erkend. 

o Aandacht voor de maatschappelijke vraagstukken (denk aan de betaalbaarheid van het uiteindelijke 
product, de acceptatie door de consument en het garanderen van de voedselveiligheid) is nodig om de 
slagingskans voor dit initiatief te vergroten. De activiteiten die maatschappelijk draagvlak en 
verandering moeten gaan stimuleren komen nog niet voldoende en niet overtuigend over. 

o Er wordt op draagvlak binnen de huidige sector ingezet door de technologie voor boeren op termijn 
op een kleinschalige manier beschikbaar te maken. Het voorstel maakt niet duidelijk hoe realistisch dit 
is en hoe enthousiast dit idee wordt ontvangen. Ook onderbouwt het voorstel niet of dit noodzakelijk 
is voor de acceptatie van CA als methode om eiwit te produceren.  

 
 

Conclusie  
Het voorstel heeft potentie voor de vorming van een meer mainstream cellulaire agricultuursector die kan 
stoelen op een stevig onderzoeksveld. Het pad van de huidige situatie tot de gewenste situatie is goed 
beschreven in het werkplan, maar de plannen lijken vanuit de huidige situatie op dit moment een te grote en te 
snelle stap voorwaarts te schetsen in relatie tot het beschreven tijdpad van het voorstel. De kans op vertraging 
in de planning als gevolg van nu nog onvoorziene tegenslagen is realistisch groot; denk hierbij aan de opbouw 
binnen onderwijs en wetenschap, de nog bestaande belemmeringen in regelgeving en het draagvlak in de 
maatschappij. Desalniettemin beschrijft het voorstel een gamechanger die wereldwijd een grote impact kan 
hebben. Door daar als Nederland nu in te investeren kan Nederland ook in deze nieuwe vorm van landbouw 
koploper zijn in kennis en duurzaamheid.  
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2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o Het voorstel richt zich op een zich ontwikkelend, nog beperkt in omvang, veld binnen de internationale 

wetenschap. Nederland, de Verenigde Staten en Groot Brittannië zijn hierin de koplopers. In Nederland 
wordt door een beperkt aantal onderzoeksgroepen aan dit specifieke onderwerp gewerkt. Van de 
Nederlandse kennisinstellingen worden met name WUR en TU Delft genoemd, en wordt ingezet op het 
inrichten van een leerstoel Cellulaire Agricultuur aan deze universiteiten. 

o In het voorstel lijkt de huidige kennis en technologie ontwikkeling in Nederland vooral in het private 
domein te spelen. Steun voor het voorstel komt met name bij deze private spelers vandaan. Internationaal 
wordt dit beeld bevestigd. De private spelers hebben elkaar opgezocht en bundelen hun krachten in 
initiatieven zoals https://www.cellularagriculture.eu/ en https://www.cellag.org/.  

o In het plan is beschreven dat veel gespecialiseerde expertise op het gebied van celproliferatie en 
microbiële productie, ontwikkeling van apparatuur en analyses van sociaaleconomische effecten op zich al 
beschikbaar zijn maar dat de verbinding vooralsnog ontbreekt. Voor de benodigde kennisontwikkeling 
wordt in het voorstel aangegeven dat samenwerking tussen veel verschillende disciplines en state-of-the-
art wetenschappelijke kennis belangrijk is. Gezien de huidige matige aandacht vanuit de wetenschap voor 
dit onderwerp en het feit dat de ontwikkeling van een dergelijk interdisciplinair veld tijd vraagt, roept dit 
de vraag op op welk moment het gewenste onderzoeksveld kan gaan bijdragen aan de ontwikkelingen in 
de private sector. De gevraagde financiering kan dit proces op gang brengen en versnellen. Onduidelijk is 
waarom er vanuit de private partijen nu nog geen sterkere aansluiting bij de kennisinstellingen is 
opgebouwd. 

o Inbreng vanuit de sociale en gedragswetenschappen wordt in een latere fase voorzien. Voor een 
onderwerp met maatschappelijke vraagstukken als de betaalbaarheid van het uiteindelijke product en de 
acceptatie door de consument is inbreng vanuit dit onderzoeksveld vanaf de start een vereiste, en met 
name ook geïntegreerd in de andere onderzoekslijnen i.p.v. als een aparte lijn ernaast. Op deze manier 
wordt er gericht gewerkt naar een succesvolle maatschappelijke implementatie, en neemt het risico van 
een verminderd draagvlak door een slechte aansluiting van de nieuw ontwikkelde technologie op 
maatschappelijke wensen en beelden af.  

o Het voorstel beschrijft de thematische afbakening maar voorziet niet in een uitgewerkte visie op de doelen 
van de open calls. De uitvraag gaat bepaald worden door af te stemmen op de behoefte in de sector en in 
te spelen op creatieve nieuwe ideeën vanuit de gehele Nederlandse kennissector. Het risico van zo’n 
globale aanduiding is dat een call niet de gewenste voorstellen oplevert. In het voorstel is niet helder 
beschreven op welk moment en door wie wordt besloten welke vragen de calls moeten gaan 
beantwoorden. Calls lijken per lijn (technische oplossingen, biologische processen en sociale 
wetenschappen) te worden uitgevoerd. Binnen een aantal calls kan integratie van deze lijnen gezien het 
interdisciplinaire karakter van de vraagstukken leiden tot resultaten die de verdere ontwikkeling van dit 
onderzoeksveld sneller vooruit helpen.  

o Onduidelijk is ook of over de calls al contact is geweest en/of afspraken zijn gemaakt met de voorziene 
uitvoerders van deze calls. NWO, TKI, RVO worden in dit kader in het voorstel genoemd.  

o Er is een jaarlijkse call voorzien van een aantal miljoenen Euro’s. Gezien de omvang van het huidige 
onderzoeksveld is dit omvangrijk, en de vraag is of de huidige wetenschappelijke basis breed genoeg is om 
een dergelijk budget te absorberen. De voorgestelde extra tenure trackers zullen de basis verbreden, maar 
het tempo van deze verbreding lijkt achter te blijven bij de omvang van het onderzoeksprogramma. 

o Open calls zijn gericht op onderwijs en onderzoeksinstellingen. Onduidelijk blijft waar de term onderwijs 
voor staat. Het is niet helder beschreven of er een open call specifiek voor onderwijsinstellingen van MBO 
t/m WO is voorzien als onderdeel van het projectplan. 

o Het consortium zet in op een open structuur voor deelnemers. Deze mogelijkheid tot in- en doorstroom 
van betrokken partijen biedt het consortium flexibiliteit om in te springen op nieuwe ontwikkelingen.  

https://www.cellularagriculture.eu/
https://www.cellag.org/
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o Het voorstel ziet de noodzaak van goed opgeleide mensen voor deze nieuwe sector voor 
wetenschappelijke, onderwijs en private activiteiten. Het zet in op een groei in zowel aantallen studenten 
als nieuwe opleidingen over de hele breedte van MBO t/m WO. Het gaat om een aanzienlijke structurele 
groei. De vraag is of de beschreven gewenste groei in onderwijs en opleiding realiseerbaar is. Uit het 
voorstel wordt niet duidelijk in hoeverre hier al contacten over zijn met de onderwijsinstellingen. Het is 
raadzaam om spelers als het MBO en in het voorstel bij naam benoemde hogescholen Aeres, HAS Den 
Bosch en InHolland vanaf de start te betrekken om mee te denken over de gewenste ontwikkeling, maar 
daarin voorziet het voorstel niet. Hoe worden internationale initiatieven zoals de op de website van Cellag 
benoemde cursus van Stanford in het geheel betrokken? Hoe ontwikkelt zich de arbeidsmarkt voor 
mensen met een dergelijke nieuwe expertise? 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Cellulaire agricultuur biedt kansen voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het veld is, net als de 

technologie die nodig is om dit voorstel te realiseren, in ontwikkeling. De vorming van een fundamentele 
onderzoeksgemeenschap op dit gebied is voorwaarde voor een goed fundament voor een toekomstige 
groei van de cellulaire agricultuursector.  

o In het voorstel is voorzien in de bouw van de infrastructuur die nodig is om proof of principle kennis op te 
schalen naar de hogere TRL niveaus. Dit is een logische en essentiële stap in het proces. Het risico bestaat 
dat het niet tijdig opbouwen van deze infrastructuur de voortgang van de andere activiteiten negatief 
beïnvloedt. Onduidelijk blijft hoe de toegang tot deze ‘algemeen toegankelijke’ faciliteiten wordt geregeld. 
Een nadere uitwerking met aandacht voor transparante besluitvorming over toegang, en bijv. ook het 
aantrekken van nieuwkomers lijkt zinnig.  

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o Het voorstel sluit aan op het nationaal en EU beleid, met name qua klimaatbeleid, eiwittransitie en 

circulaire economie (Nationale Eiwitstrategie, EU Green deal, Farm to Fork strategy). De bijdrage aan de 
eiwittransitie ligt het meest voor de hand, maar de nieuwe manier van produceren kan ook 
milieuvoordelen opleveren die bijdragen aan de realisatie van het klimaatbeleid en de vorming van een 
circulaire economie.  

o Er lijkt echter onduidelijkheid te bestaan over hoe duurzaam cellulaire agricultuur is. Dit schijnt een niet 
eenvoudig te beantwoorden vraag. Er loopt bij WUR een project in opdracht van LNV dat hier eind 2021 
meer inzicht in moet geven.  

o Cellulaire agricultuur wordt gezien als een opkomende technologie die een bijdrage aan het verduurzamen 
van het voedselsysteem kan leveren. Hoe en in welke mate deze technologie gaat bijdragen moet nog 
verder uitkristalliseren, maar over het algemeen wordt uitgegaan van een bescheiden aandeel naast 
andere eiwitalternatieven.  

o Realisatie van de plannen is afhankelijk van wijzigingen in nationale en internationale (EU) wet- en 
regelgeving. Ook de toelating van de nieuwe producten op markt kan vertraging opleveren of een 
hindernis blijken. Dit wordt in het voorstel benoemd. 

o In de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel wordt ingezet op plantaardige en microbiële 
eiwitten als vervangers voor dierlijke eiwitten. De mogelijkheid voor dierlijke eiwitten door cellulaire 
agricultuur wordt niet vermeld.  

o Niet primair benoemd als doelstelling maar wel relevant is dat de overgang naar cellulaire agricultuur de 
druk op de landbouwproductiedieren kan verminderen waardoor er netto een positief effect optreedt in 
dierenwelzijn. 

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o Het voorstel vergelijkt de Nederlandse situatie vooral met de internationale private ontwikkelingen op dit 

gebied. Er lijkt niet zo zeer aansluiting gezocht te worden, ook niet bij de publieke initiatieven in de VS, UK 
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en Australië. Deze overheden investeren momenteel veel in wetenschappelijke activiteiten op dit terrein. 
Samenwerking zou zeker voordelen op kunnen leveren. 

o Het Nederlandse onderzoeksveld steekt qua omvang bescheiden af bij internationale 
onderzoeksactiviteiten. Dit resulteert in een beperkte aansluiting bij de internationale activiteiten. De 
gevraagde publieke bijdrage aan het groeifonds is daarentegen fors in vergelijking met de internationale 
publieke financiering. Zo krijgt de TUFTS University in totaal 16 miljoen euro om onderzoek te doen van 
2021 tot en met 2023 met een vergelijkbare focus als in dit voorstel beschreven is. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Het voorstel kan een bijdrage leveren aan de oplossing van urgente globale problemen zoals 

voedselzekerheid en een lagere negatieve impact van voedselproductie op het milieu. Nederland behoort 
nu nog tot de koplopers op het cellulaire agricultuurterrein. Behoud en uitbouw van deze positie biedt 
Nederland een voordeel boven andere spelers/landen. Internationaal gezien investeren overheden zoals 
VS, UK en ook Australië momenteel in wetenschappelijke activiteiten op dit terrein. Extra financiering is 
nodig om de Nederlandse positie te versterken. 

 
Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 

o Cellulaire agricultuur is een nieuwe speler in de voedingssector. Het kan op een zeer innovatieve 
manier bijdragen aan oplossingen voor de problemen van de huidige productie van dierlijke eiwitten, 
met mogelijk veranderingen voor de vlees en zuivelindustrie.  

o Er wordt gesteld dat de marktvraag naar dierlijke eiwitten blijft stijgen, en dat aan die vraag zonder 
inzet van cellulaire agricultuur niet kan worden voldaan op milieuvriendelijke manier. In het voorstel 
wordt niet ingegaan op de vraag of voldoen aan deze marktvraag de enige oplossing is of dat het ook 
anders kan. Consumeren mensen al niet veel meer dierlijke eiwitten dan vereist is voor een gezonde 
voeding?  

o Er bestaat nu een prille sector gefinancierd door private partijen. Om de sector van niche naar 
mainstream te brengen is een extra impuls nodig die ook de publieke onderzoekskant versterkt. Een 
sterke publieke kennisbasis zal bijdragen aan een open markt en kansen bieden voor nieuwe bedrijven 
in dit veld. 

o Aandacht voor de maatschappelijke vraagstukken zoals de betaalbaarheid van het uiteindelijke 
product, de acceptatie door de consument en het garanderen van de voedselveiligheid, is nodig om de 
slagingskans voor dit initiatief te vergroten. Dit aspect komt in het voorstel nog niet voldoende en niet 
overtuigend aan bod. 

o In het voorstel wordt een vijftal op elkaar aansluitende pijlers (onderwijs, publiek onderzoek, 
opschaling faciliteiten, maatschappelijke transitie, valorisatie en innovatiehub) beschreven. Inzet 
vanuit alle pijlers in onderlinge samenhang en interactie is noodzakelijk voor succes. De manier 
waarop de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de pijlers wordt gewaarborgd is nog niet 
voldoende uitgewerkt.  

o Het consortium zet in op een open structuur voor deelnemers. Deze mogelijkheid tot in- en 
doorstroom van betrokken partijen biedt het consortium flexibiliteit om in te springen op nieuwe 
ontwikkelingen.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Het voorstel zet in op een nieuwe niche binnen het bestaande landbouwsysteem. Het tracht de nieuwe 

speler (CA) te verbinden met de huidige vlees- en zuivelsector. Het voorstel maakt niet duidelijk welke 
reactie dit van de huidige actoren oplevert. LTO is wel benaderd voor samenwerking, maar heeft voor de 
huidige versie van het voorstel geen steun betuigd. 



 
 
 
 
 

6/6 
NWO Adviesrapport Cellulaire Agricultuur 
 

 

o Er wordt op draagvlak bij boeren ingezet door de technologie voor boeren op termijn op een kleinschalige 
manier beschikbaar te maken. Er is niet onderbouwd dat hiervoor bij boeren interesse bestaat, en dat er 
bereidheid is om zich de benodigde kennis en kunde eigen te maken. Is dit gezien de fase waarin het 
hiervoor benodigde onderzoek en de technologie verkeert een haalbare zaak? Welke investerings- of 
subsidiemogelijkheden zijn voorzien? Het voorstel geeft hier geen antwoord op. 

o Het voorstel maakt niet duidelijk waarom een koppeling tussen nieuwe en oude sectoren zo gewenst is. 
Waarom wordt niet ingezet op een nieuwe industriële poot naast de oude spelers, zoals dat ook voor 
andere biotechnologische producten gebeurt?  

o Voor de haalbaarheid van de gestelde doelen is het nodig om helder te krijgen hoe het draagvlak bij 
consumenten nu is, en hoe zich dat gaat ontwikkelen. Welke ethische aspecten gaan er spelen? Gaan 
consumenten daadwerkelijk over tot de aanschaf van dergelijke nieuwe producten? In het voorstel is hier 
aandacht voor in de pijler Maatschappelijke integratie. De activiteiten in deze pijler zijn met name gericht 
op het informeren van consumenten, en onderzoek naar smaak- en textuurbeleving van de nieuwe 
producten. Deze activiteiten zijn zinvol, maar ontberen een meer interactieve aanpak waarin de inzichten 
van consumenten en andere stakeholders een serieuze rol spelen en mee vorm kunnen geven aan de 
ontwikkeling van de cellulaire agricultuur. 

o De voorgestelde hoog technologische transitie lijkt op mondiaal niveau minder kansrijk in landen met een 
minder technologisch georiënteerde landbouwsector. Daar lijkt de potentie qua eiwittransitie meer bij 
plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel te liggen.  
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1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
Het Groeiplan Watertechnologie speelt volgens de indieners in op het wereldwijd groeiende tekort aan 
voldoende schoon en veilig water, en biedt een grote marktkans voor de op export gerichte Nederlandse 
watertechnologie sector. Gesteld wordt dat Nederland momenteel beschikt over veel watertechnologie-
expertise die door versnippering en geringe slagkracht slechts beperkt wordt omgezet in een toename van 
bedrijvigheid, toegevoegde waarde en export.  
Doelstellingen van het plan zijn:  

• verdere ontwikkeling en (export)groei van de watertechnologiesector en water verbruikende 
sectoren; 

• hoogwaardig voorzieningsniveau van water als economische en maatschappelijke randvoorwaarde; 
• water voor een gezonde leefomgeving; 
• en circulaire economie. 

Het Groeiplan beoogt de watertechnologiesector een sterke impuls te geven en versnippering tegen te gaan 
door de partijen in de hele kennisketen zowel onderling, als met technologie-aanbiedende en vragende 
partijen beter te laten samenwerken en op elkaar aan te laten sluiten. De programma’s lopen van (1) 
vraaggestuurde kennisontwikkeling bij kennisinstellingen via (2) demonstratieprojecten tot (3) full scale 
implementatie en (4) verdere marktontwikkeling. Tevens wordt in drie overkoepelende werkpakketten gewerkt  
aan het wegnemen van barrières in (A) maatschappelijke acceptatie, (B) beperkend(e) beleid en wet- en 
regelgeving, en (C) beschikbaarheid van voldoende talent. 
 
Circa 600 partijen werken samen, waaronder 500 bedrijven, 25 onderzoeksinstellingen, 17 waterschappen, 12 
drinkwaterbedrijven, 10 provincies en gemeenten en enkele ngo’s. Het ministerie van I&W is indiener, samen 
met EZK.  
 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel beoogt een sterke impuls voor een voor NL belangrijke sector die oplossingen biedt voor 
het sterk groeiende en urgente mondiale probleem van voldoende en schoon water voor mens en 
milieu, alsmede voor sectoren zoals landbouw en procesindustrie die afhankelijk zijn van voldoende 
schoon water. 

o Er is veel ruimte voor opleiding en training van bestaande en aanstaande professionals, zowel in het 
mbo als hbo en wo, met name door de introductie van innovatieve learning communities waarbinnen 
zij samen werken, leren en innoveren. 

o Het voorstel verenigt een heel groot deel van de belangrijkste spelers in deze sector langs de hele 
keten, vanaf technologie-ontwikkeling tot en met implementatieprojecten en de verdere 
marktontwikkeling, waardoor versnippering en inefficiëntie in de ontwikkeling van kennis wordt 
tegengegaan en de watertransitie kan worden versneld. 

o Het voorstel kent een betere integratie van bèta- en alfa-/gamma-wetenschappen dan tot nu toe 
meestal het geval is, wat belangrijk is voor de sociale acceptatie en het vergroten van de economische 
waarde van de oplossingen, met daarbij aandacht voor het oplossen van barrières in acceptatie, wet- 
en regelgeving en stimulerend beleid. 

o Het versterkt de internationale concurrentiepositie door een integraal en circulair systeem op te 
zetten waarbinnen bewezen technologie wordt getest in pilots en vervolgens full scale wordt 
toegepast. 
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o Het voorstel sluit goed aan bij beleidsagenda’s; o.a. Innovatiehelix beleid (MTIB) en het Deltaplan 
Zoetwater en Deltaplan Waterkwaliteit/uitvoering KRW en internationale afspraken, zoals de 
implementatie van SDG6 Water & Sanitation for all van de UN en de Green Deal van de EU  

o Het betreft een sterk consortium vanwege de diversiteit en staat van dienst van betrokkenen. De 
ruime aandacht voor de governance en communicatie geeft vertrouwen in de werking van het 
consortium. 

o Er is een sterke samenhang en synergie tussen de werkpakketten De werkpakketten A, B en C zijn een 
sterk aspect van deze aanvraag omdat ze de vier programma’s van meet af aan verbinden. Ze brengen 
de lessen vanuit die programma’s bij elkaar, o.a. binnen learning communities. 

 
Aandachtspunten en bedreigingen 

o Gezien de centrale rol van Wetsus in deze aanvraag is het voortbestaan en de vorm  van Wetsus 
relevant voor het succes van deze aanvraag op lange termijn. Er wordt in het voorstel de aanname 
gedaan dat Wetsus na deze impuls een TO2-, NWO- of KNAW instelling wordt. Deze aanname wordt 
niet onderbouwd met bestuurlijke toezeggingen en het is niet duidelijk hoe de impulsfinanciering van 
het NGF over zal gaan in een structurele financiering.  

o Een overgang van het Wetsus-model met lidmaatschap van bedrijven naar een instituut met een 
eventueel ander model vraagt een gedegen transitieplan. Het is onduidelijk of hier voldoende 
aandacht voor is.  

o Versnippering in de sector is een terechte zorg die wordt geaddresserd in dit voorstel; er zijn veel 
kleine bedrijven zonder grote slagkracht. Het is onduidelijk hoe dit voorstel de slagkracht op lange 
termijn duurzaam vergroot. Datzelfde punt geldt voor de internationale competitie met (vaak) grote 
bedrijven.  

o Het voorstel legt de focus op de bestaande sectorstructuur. Er wordt sterk en vrij traditioneel ingezet 
binnen programma 4 op het stimuleren van ondernemerschap bij bestaande kleine bedrijven, terwijl 
wellicht ook naar doorontwikkeling richting grootschaligheid c.q. sectorontwikkeling gekeken zou 
moeten worden. 

o Om een kennisketen zoals hier voorgesteld goed te voeden, zal er ook ruimte moeten zijn voor 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Onduidelijk is in hoeverre daar binnen dit voorstel echt ruimte 
voor is. 

o Programmalijn 1 is gefocust op wetenschappelijk onderzoek. Voor een sterke kennisketen die leidt tot 
daadwerkelijke toepassing van kennis zou een structurele positie binnen programmalijn 1 weggelegd 
moeten worden voor hbo-praktijkgericht onderzoek  

o Het is in het voorstel niet altijd duidelijk waar de vraagstelling vandaan komt; de sterke focus op 
technologie lijkt te wijzen op een technology push door bedrijven. Bij een bredere benadering zou je 
wellicht meer sociaalwetenschappelijke oplossingen verwachten voor maatschappelijke problemen.  

o Werkpakket A is ‘dienstbaar’ aan de programmalijnen 1 t/m 4 en onderzoekt wat de waarde en impact 
van onderzoek en pilots zijn. Het zou nog sterker zijn als de gewenste waarde en impact het 
vertrekpunt zijn en richting geven aan hetgeen in de vier programma’s wordt ontwikkeld. 

o De governance lijkt vrijwel geheel ingevuld wordt door personen uit het consortium. Het zou goed zijn 
om ook externe (internationale) deskundigen zitting te laten nemen om te borgen dat activiteiten 
passen bij overige (internationale) ontwikkelingen en om geheel onafhankelijk advies te geven. 
Daarnaast zouden sectoren die profiteren van de waarde en impact van voldoende schoon water een 
prominentere rol in de governance kunnen vervullen waarmee het draagvlak voor oplossingen wordt 
vergroot. 

 
Conclusie  
Groeiplan Watertechnologie is een sterk voorstel. Innovatie in de sector is essentieel gezien de mondiaal 
urgente problematiek rond water. De vraag naar voldoende water van een goede kwaliteit neemt alleen maar 
toe, wat zich vertaalt in een sterk groeiende markt voor (technologische) oplossingen. Vrijwel alle Nederlandse 
kennisinstellingen nemen deel, naast heel veel bedrijven, overheden en eindgebruikers. Het zal zeker 
innovatieve oplossingen opleveren voor het wereldwijd groeiende tekort aan voldoende schoon en veilig water 
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en bijdragen aan bedrijvigheid in de sector. Het consortium zou nog wel kunnen profiteren door externe 
(internationale) experts in te zetten. De samenstelling en omvang van het consortium, de integrale aanpak van 
vraaggestuurde kennisontwikkeling bij kennisinstellingen, via demonstratieprojecten tot full scale 
implementatie en verdere marktontwikkeling, en de gecombineerde aandacht voor technologische en sociale 
innovatie en draagvlak maken het behalen van de gestelde doelen geloofwaardig. De lastigste vraag is hoe 
bestendig dit soort samenwerkingen zijn als het programma afgelopen is. Deze bestendigheid zou beter 
geborgd kunnen worden door in de governance en aanpak een sterkere rol te creëren voor de partijen die 
waarde en impact ervaren bij een succesvolle uitvoering van de programma’s 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 

o Uit de beschrijving van de werkpakketten blijkt dat binnen het R&D&I-deel van dit Groeiplan aan een groot 
aantal technologieën gewerkt wordt die vallen onder de noemer "watertechnologie". Dit grote aantal 
maakt het lastig om iets te zeggen over de afzonderlijke, ver uiteenlopende, technologieën. Meer 
algemeen valt wel af te leiden dat het voorstel gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke en 
technologische inzichten. 

o In programma 1 (tabel, pag. 28) staan veel onderzoeksthema’s die ook terug te vinden zijn bij project- en 
programma-aanvragen bij NWO of TKI Watertechnologie, een teken dat dit onderwerpen zijn waarvoor de 
fundamentele basis gelegd wordt, dan wel verder ontwikkeld wordt. 

o De deelnemende kennisinstellingen zijn zeker nationaal, en vaak ook internationaal, leidend op hun 
expertise en vertegenwoordigen vrijwel alle in de landschapsanalyse gevonden instellingen in Nederland : 
Deltares, NIOO-KNAW, RUG, RIVM, TU Delft, TU Eindhoven, KWR, Universiteit van Amsterdam, Universiteit 
Utrecht, Universiteit Twente, UMCG, IHE, Wageningen UR, CEW, Maastricht University, Saxion Hogeschool, 
STOWA, TNO, Wetsus. 

o STOWA en KWR hebben een lange track record om nieuwe ontwikkelingen bij hun achterban te 
introduceren en coördineren programma 2. In programma 2 wordt een groot aantal veelbelovende 
technologieën naar de pilot-/demonstratiefase gebracht. Een sterk punt is dat over de technologische 
programmalijnen heen werkpakketten zijn gedefinieerd waarin de laatste (wetenschappelijke) inzichten op 
sociaal en economisch gebied worden meegenomen. Deze werkpakketten richten zich op het identificeren 
en oplossen van barrières op het gebied van maatschappelijke acceptatie en wet- en regelgeving. Deze 
multidisciplinaire benadering is essentieel voor succesvolle vernieuwing en implementatie in de 
watersector. Om succesvol en snel te innoveren, is het belangrijk dat al in de initiatieffase van de 
programma’s met alle betrokkenen en zeker ook met de overheden samen wordt opgetrokken. Op deze 
manier worden zoveel mogelijk actoren en hun belangen meegenomen in het innovatieproces, waardoor 
de slagingskans van innovaties vergroot wordt. Een groot programma als dit groeiplan heeft daarbij een 
groot voordeel dat veel partijen, en hun expertises, erbij betrokken kunnen worden, in tegenstelling tot 
losse projecten. 

o Bij het voorstel zijn de eindgebruikers zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven alsmede een groot 
aantal technologie-aanbiedende bedrijven betrokken, van Nederlandse mkb tot internationale bedrijven. 
Een groot deel van deze bedrijven is al meer dan 10 jaar met een financieel commitment aan Wetsus 
verbonden, wat de interesse in samenwerking op lange termijn illustreert. Dit stimuleert het onderlinge 
vertrouwen dat noodzakelijk is voor effectieve strategische samenwerking en draagt bij aan een snelle 
vertaling van onderzoeksresultaten naar toepassing.  

o In dit groeiplan wordt een belangrijke rol toebedeeld aan Wetsus. Na afloop van het Groeiplan-programma 
is, volgens het plan, de rol en meerwaarde van Wetsus voor het nationale wetenschaps- en innovatie 
bestel zodanig sterk, dat aanspraak gemaakt kan worden op institutionele middelen voor haar 
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basisfinanciering, als basis voor aanvullende nationale en Europese competitieve 
wetenschapsfinancieringsmiddelen. Deze overheidsfinanciering zal ook in de toekomst aangevuld blijven 
worden met significante bijdragen vanuit bedrijven en universiteiten. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 

o Het sterkste punt van dit Groeiplan Watertechnologie is het samenbrengen en integreren van afzonderlijke 
technologieën, en een ecosysteem te creëren waarbinnen nieuwe technologieën makkelijker tot 
implementatie kunnen komen. Voor veel van deze nieuwe ontwikkelingen los van elkaarzouden wellicht 
ook elders fondsen gevonden kunnen worden. Er zijn, zoals de auteurs zelf aangeven, ook al veel 
samenwerkingsvormen binnen de sector. De activiteiten rond Wetsus zijn daarvan een voorbeeld, 
langjarige samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven, maar ook de TKI Watertechnologie, 
waarbij alle watertechnologie-kennisinstellingen, alle drinkwaterbedrijven en waterschappen en vele 
bedrijven aangesloten zijn. 

o Wat deze aanvraag beoogt is tot een meer integrale oplossing te komen, waarbij de nieuwe technieken 
ook leiden tot implementatie. Dit omvat niet alleen het volledige onderzoeks- en innovatie-ecosysteem 
rond watertechnologie - van onderzoek tot en met demonstratie - maar ook de full-scale implementatie in 
waterinfrastructuur en de verdere marktontwikkeling. Dit groeiplan zou dit op een nog niet eerder geziene 
schaal in Nederland mogelijk maken. Dat is vooral relevant voor de implementatie van de technologieën, 
stappen waarbij geld en acceptatie vaak de beperkende factoren zijn. Er is geen twijfel dat er momenteel 
een grote mate van versnippering is binnen dit onderwerp, zowel van de kant van overheden (veel kleine 
programma's bij regio/Rijk/EU) als van de bedrijven (veel kleine bedrijven met specifieke expertise). Een 
impuls om tot meer coherentie te komen is dan ook nodig om de noodzakelijke vernieuwingen te 
stimuleren.  

o Die coherentie zal sterk bijdragen aan het oplossen van  barrières in maatschappelijk acceptatie, vergroten 
van waarde en impact, en het oplossen van barrières in wet- en regelgeving door lessen uit een groot 
aantal projecten en uit verschillende fases van onderzoek tot implementatie bij elkaar te brengen. Het is 
wel zaak deze lessen op een goede manier te borgen en breed beschikbaar te maken. Daar is ook aandacht 
voor. 

o Daarnaast zal een dergelijke grote impuls helpen bij het versterken van het arbeidspotentieel binnen de 
watertechnologie door het opleiden van professionals van mbo- tot wo-niveau. Ook hier is sprake van een 
innovatieve aanpak waarbij bestaande en aanstaande profssionals samen leren, werken en innoveren 
binnen learning communities. Hiermee wordt nieuwe kennis en inzichten real time toegepast in 
opleidingen en worden toekomstbestendige professionals opgeleid.  

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 

o Het Groeiplan sluit aan bij Europees, nationaal en provinciaal beleid: 
• Op regionaal niveau: provinciale Milieu- en Waterplannen en plannen van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen. 
• Op nationaal niveau: de beleidsagenda’s van de ministeries van EZK, I&W en LNV (o.a. Innovatiehelix 
beleid (voorheen Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid) en het Deltaplan Zoetwater en 
Deltaplan Waterkwaliteit/uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW). In de Nationale Wetenschapsagenda past 
het binnen de ‘Blauwe route’. 

o Binnen de topsector Water zijn de speerpunten: Zorgdragen voor schoon en veilig water; Hergebruiken 
van water en grondstoffen; Energie opwekken en opslaan met water; Slim meten en handelen voor water 
en infrastructuur. Het groeiplan sluit hier goed op aan. 
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o Op Europees niveau spelen de Kaderrichtlijn Water (KRW) met aanpalende richtlijnen en de Europese 
Green Deal (zie ook hieronder). Het halen van de KRW-doelen staat momenteel in Nederland sterk onder 
druk. Het Groeiplan draagt bij aan de doelen van de KRW te halen en om de opgave van de 
zoetwatervoorziening te verkleinen. 

o Het plan draagt bij aan de noodzakelijke technologische en maatschappelijke vernieuwingen om de 
beschikbaarheid en kwaliteit van water in eigen land op orde te houden, een cruciale randvoorwaarde 
voor ons drinkwater, de natuur(kwaliteit) en voor veel water-intensieve (exporterende) industrie en land- 
en tuinbouw. 

o Er is onlangs een Thematische Technology Transfer-aanvraag op Watertechnologie gebied gehonoreerd. 
Activiteiten die hieronder vallen zijn aanvullend op deze Groeiplanaanvraag. Dit betreft een samenwerking 
van NWO met RVO en bestaat uit twee onderdelen: 1) kennisvalorisatie; 2) een startup fonds. Het nieuwe 
consortium heet Netherlands Enabling Watertechnology (NEW). Het grootste deel van de projectgelden 
wordt gestoken in de financiële ondersteuning van kennisstarters die innovaties op 
watertechnologieterrein op de markt willen brengen. Binnen Netherlands Enabling Watertechnology 
werken de drie kennisinstellingen Wetsus, Deltares en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Noord-
Nederlandse investerings- en ontwikkelingsmaatschappij NOM samen. 

o Het plan sluit aan bij en breidt uit op bestaande, andere programma’s waarin wet- en regelgeving en beleid 
om dezelfde redenen geanalyseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan AquaConnect (een NWO-
onderzoeksprogramma). 

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 

o Waterschaarste staat al 8 jaar in de top 5 wereldwijde bedreigingen voor welvaart volgens het World 
Economic Forum. 

o Het Groeiplan sluit aan bij internationale afspraken. Mondiaal gezien gaat het voornamelijk om het 
behalen van SDG6 van de VN (Water & Sanitation for all), maar watertechnologie heeft door de centrale 
rol van water raakvlakken met zeker zes andere SDG's. In Europees verband zijn de European Water 
Framework Directive, de Green Deal (EU adaptation Strategy/Zero pollution ambition) en de herziening 
van de Europese richtlijn stedelijk afvalwater relevante ontwikkelingen. Die laatste 2 zullen naar 
verwachting binnen Europa de vraag naar een circulaire aanpak en innovaties op het gebied 
watertechnologie stimuleren. 

o Het belang dat de EC hecht aan het onderwerp Water blijkt ook uit de toekenning van het Horizon Europe 
Partnership Water4all dat onlangs van start gegaan is en met dit groeiplan overlappende 
onderzoeksthema's bevat. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 

o Relevant voor de innovatieve watertechnologiesector is de zogenoemde ‘equipment markt’, waar nieuwe 
technologieën ontwikkeld worden. De Nederlandse watertechnologie onderscheidt zich juist op die markt 
met relevante technologieën, zoals membraantechnologie, elektrochemie, metingen/sensors, biologische 
technieken, decentrale (afval)waterbehandeling en desinfectie. Marktkansen liggen overigens niet alleen 
in omzet van alleen hoogwaardige technologie, maar ook in technologische toepassingen bij 
samenwerking met ‘simpele’ bouwers, die zelf weinig technologie toepassen. Het combineren van 
technieken of diensten in totaaloplossingen biedt kansen en wordt gestimuleerd door de samenwerkingen 
in dit voorstel. 

o Nederland heeft ook een voordeel ten opzichte van de meeste andere landen door ons vermogen goed 
samen te werken over sectoren en disciplines heen. Dit komt in het voorstel duidelijk naar voren, zowel 
door de samenwerking van bedrijven uit verschillende sectoren (bijv Friesland Campina en Shell) als door 
de combinatie van technologie-ontwikkeling met alle bijbehorende sociale aspecten, zoals 
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transitiemanagement, acceptatie, wet- en regelgeving, enz. Door het samenvoegen van al deze expertises 
kan dit voorstel een belangrijke impuls geven aan de groei en export van die watertechnologiesector. 

o De verwachting is dat uiteindelijk niet alleen de watertechnologiesector wordt ondersteund in haar export, 
maar dat ook waterverbruikende sectoren (bijv land- en tuinbouw en procesindustrie) hun productie en 
export op peil kunnen houden en zelfs versterken. Deze sectoren, die het meest profiteren van de waarde 
en impact van een voldoende schoon water en hergebruik van reststoffen, zouden een prominentere, 
sturende rol in de governance kunnen hebben waarmee ook de toekomstbestendigheid van het plan 
vergroot zou kunnen worden, dus daarmee nog sterker redeneren vanuit de maatschappelijke opgaven 
dan vanuit de technologie.  
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 

o Kennisgebruik is goed beschreven in dit voorstel. In het consortium is een groot aantal bedrijven en 
eindgebruikers aanwezig dat direct zal profiteren van de de resultaten van het onderzoek. De 
(eind)gebruikers van de te ontwikkelen en implementeren technologieën worden ondersteund door 
overkoepelende organisaties, KWR (drinkwaterbedrijven), STOWA (Waterschappen), Water Alliance, 
Wetsus en de TKI Watertechnologie, die allen ervaring hebben met het verspreiden en implementeren van 
kennis onder hun leden.  

o Er is aandacht voor en ervaring met het verwerven en benutten van Intellectueel Eigendom (IE).  
o Een sterk punt zijn de overkoepelende werkpakketten A t/m C die gericht zijn op het benutten van de 

kennis door: Oplossen barrières in maatschappelijke acceptatie, vergroten waarde en impact (WP A), 
Oplossen barrières in wet- en regelgeving, en stimulerend beleid (WP B), verbeteren van de disseminatie 
van nieuwe kennis richting het onderwijs waardoor innovaties en organisaties eerder (op een grotere 
schaal) succesvol kunnen zijn (WP C).  

o Werk pakket A is ‘dienstbaar’ aan de programma’s 1 t/m 4 en onderzoekt wat de waarde en impact ervan 
is. Het zou nog sterker zijn als de gewenste waarde en impact het vertrekpunt zijn en richting geven aan 
hetgeen in de vier programma’s wordt gedaan. Dit punt hangt samen met het eerdere pleidooi om de 
bedrijven en organisaties die de impact van de effecten van dit plan ervaren sterker bij de agendering van 
onderzoek en pilots te betrekken. 

o Door intensieve samenwerking tussen partijen over de hele kennisketen kunnen de geïdentificeerde 
knelpunten voor de sector opgeheven, dan wel gemitigeerd worden:   (1) Kleine bedrijven hebben een 
sterke kennispositie maar beperkte slagkracht, (2) De publieke internationale markt is vaak lastig te 
betreden vanwege sterke voorkeur voor leveranciers uit eigen land, (3) Opschalen van de technologie en 
toepassing duurt (te) lang en (4) Launching customers in de thuismarkt zijn moeilijk te vinden. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 

o Dit groeiplan kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van watergerelateerde problemen waar we 
nu voor staan en de noodzakelijke transitie naar circulaire systemen. Het is vooral vernieuwend door de 
schaal waarop partijen samengebracht worden, van kennisinstellingen tot bedrijven en eindgebruikers, van 
exacte wetenschappers en technologen tot sociale wetenschappers. In totaal circa 600 partijen, waaronder 
ongeveer 500 bedrijven (waarvan een groot aantal mkb), 25 onderzoeksinstellingen, 17 waterschappen, 12 
drinkwaterbedrijven, 10 provincies en gemeenten en enkele ngo’s. Door het verbinden van bestaande 
netwerken en programma’s, krijgen de deelnemers toegang tot nog meer kennisinstellingen, bedrijven en 
eindgebruikers. 

o De grootte maakt het mogelijk heel veel verschillende expertises bij elkaar te brengen. Het Groeiplan 
omvat het gehele K&I-ecosysteem: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, opschaling en 
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nationale en internationale exploitatie, het intensiveert de onderlinge afstemming met en binnen de 
sector en andere sectoren. Daarmee wordt de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa sterk 
gestimuleerd. 

 

3. Geraadpleegde bronnen 
1. Landschapsanalyse Watertechnologie Groeifonds door NWO 
2. Rathenau: https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/verstandig-internationaliseren-

nederlands-wateronderzoek 
3. NIWA: https://www.partnersvoorwater.nl/nederlandse-internationale-waterambitie-niwa/ 
4. NWP: Economische kansen en hoogwaardige kennis in water 

https://www.netherlandswaterpartnership.com/sites/nwp_corp/files/2019-
05/140%20Rapport%20Watertechnologie%20online.pdf 

5. AWTI: Over stromen : Kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland. 
6. https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2000/6/13/over-stromen 
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AdviesRapport NL2120, het groene 
verdienvermogen 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
Het voorstel “NL2120, het groene verdienvermogen” is gericht op een duurzaam en klimaatbestendig gebruik 
van het land- en watersysteem om de veiligheid, leefbaarheid en het productievermogen in onze delta op lange 
termijn te garanderen. Het landschap staat onder druk door diverse maatschappelijke uitdagingen zoals de 
energietransitie, klimaatverandering, zeespiegelstijging, stikstofproblematiek, biodiversiteitsverlies, de 
ontwikkeling van de landbouw en verstedelijking. Het voorstel beoogt een integrale visie te ontwikkelen voor 
deze uitdagingen op gebiedsniveau 

 
Het programma is gericht op onderzoek en innovatie (dat bijdraagt aan een optimale combinatie van de 
functies van het landschap in integrale gebiedsprocessen met alle belanghebbenden. Het voorstel zet in op 
natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) binnen concrete praktijkprojecten. Gezien de breedte van de 
sectoroverstijgende problematiek, moeten ontwikkelde natuurlijke oplossingen op landschapsschaal worden 
ingepast en getoetst. Dit vraagt tevens om een grote maatschappelijke transitie in de wijze waarop deze 
problemen worden aangepakt en de manier waarop onze economie en samenleving zijn ingericht. 

 
De gebiedsbenadering is in het voorstel NL2120 verankerd door te focussen op vijf kenmerkende 
landschapstypen die representatief zijn voor Nederland als geheel. Hiermee kunnen deze gebieden met hun 
praktijkprojecten dienen als voorbeeld voor een nationale aanpak. Veel bestaande kennisprogramma’s maken 
reeds gebruik van deze landschapstypen en zijn in het voorstel geïdentificeerd. Aan de voorkant worden deze 
gebiedsprojecten gesterkt door de opzet van een “Nationaal kennisprogramma NL2120” waarin bestaande 
kennis en onderzoeksinitiatieven worden samengebracht en nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Uiteindelijk 
komen opgedane kennis en praktijkervaringen samen in een innovatief proces van co-creatie en ‘leren door 
doen’. Op deze manier wordt de nieuw opgedane kennis over landschapsinrichting en natuurlijke oplossingen 
gedeeld en verder in praktijk gebracht en wordt kennis-export naar het buitenland gefaciliteerd. Het 
kennisprogramma NL2120 en de focus op gebiedsleren en co-creatie vormen samen met de vijf 
landschapstypen, de zeven hoofdlijnen (“programmalijnen”) in het voorstel. 

 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel adresseert een maatschappelijk zeer relevante uitdaging, met potentieel grote impact op 
het verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland op lange termijn. Zonder het opschalen van 
nieuwe integrale oplossingen en transities dreigt het verdienvermogen in het Nederlandse landschap 
steeds verder vast te lopen door afname van milieugebruiksruimte (voor wonen, economische 
activiteiten en natuur), de impact van klimaatverandering en de afname van de waarde van de 
ecosysteemdiensten van water en bodem. Het gaat daarbij om de bewoonbaarheid van ons land na 
2100, waarvan de urgentie voor bepaalde investeringen in woningbouw en infrastructuur nu al aan de 
orde is. 

o Het voorstel is gebaseerd op een zeer sterke en volledige strategische onderbouwing met een goede 
inbedding in (inter-)nationale beleidskaders en kennisagenda’s (hoofdstuk 2).  

o Er wordt  een goed doordachte integrale visie voor de inrichting van het landschap gepresenteerd. 
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o Nederland is koploper op het gebied van kennis en innovatie rondom klimaatadaptatie en water- en 
landbouwvraagstukken. Dit voorstel bouwt daar op voort. 

o Het voorstel benut de toenemende erkenning van het belang en de potentie van natuurlijke 
oplossingen, een cross-sectorale aanpak en gebiedstransities door overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen. 

o Het voorstel geeft een volledig beeld van de huidige inzichten, kennisvragen, uitdagingen en het 
maatschappelijke speelveld rondom dit onderwerp. Het biedt een goed gestructureerd programma 
(activiteitenplan) met zeven samenhangende programmalijnen.  

o Het kan leiden tot significante doorbraken op gebiedsniveau, met relevantie voor landelijke en 
internationale implementatie en opschaling. Omdat het voorstel voortbouwt op bestaande inzichten 
en succesvolle ingrepen in het landschap is deze potentie reëel, mits de drempels voor opschaling en 
transities zoals beoogd kunnen worden weggenomen en de oplossingen daadwerkelijk effectief blijken 
te zijn. 

o NL2120 werkt vanuit een sterke focus op vijf representatieve landschappen (programmalijn 2 t/m 5) 
met brede relevantie voor Nederland en verbindingen met bestaande uitvoeringsprojecten, 
kennisprogramma’s en consortia. 

o De programmalijn ‘Nationaal kennisprogramma’ sluit goed aan bij de expertise, lopende projecten en 
ontwikkelingen aan Nederlandse kennisinstellingen en biedt kansen voor een schaalsprong voor 
bestaande inzichten. 

o Er is potentie voor verdere uitbouw van het consortium via bijvoorbeeld de geplande open NWO calls 
en platformfunctie (programmalijn 1). 
 

Aandachtspunten en bedreigingen 
o Het voorstel biedt een relatief beperkte integratie van onderzoeksvelden. Ondanks de zeer sterke 

integrale visie, lijkt er sprake van primaire benadering vanuit het waterbeheer perspectief. Sociale 
wetenschappen (zoals sociale geografie, planologie, bestuurskunde, etc.), landbouw en biodiversiteit 
lijken bijvoorbeeld minder sterk vertegenwoordigd in de planuitwerking (hoofdstuk 3). 

o Een groot deel van de onderzoekspartijen en andere relevante partners worden pas in een later 
stadium betrokken (bijvoorbeeld via open NWO calls), het is nog niet duidelijk welke mate van 
commitment bij deze partijen reeds aanwezig is of kan worden gegenereerd. 

o Het voorstel lijkt in beperkte mate aan te sluiten bij initiatieven op Europees niveau. In de tabel op 
pagina 180 wordt alleen JPI Water/Water4all Partnership genoemd maar op het gebied van 
natuurlijke oplossingen is bijvoorbeeld het Biodiversity Partnership ook relevant. Andere initiatieven 
zoals JPI Climate, JPI FACCE, de EU Missies en de Research Infrastructures op gebied van delta’s 
(Danubius RI) en biodiversiteit/ecologie/leefomgeving kunnen ook van belang zijn. Op het terrein van 
stedelijk gebied is het Europese Partnership Driving Urban Transitions een belangrijk initiatief.  
 

Conclusie  
NL2120 is een inhoudelijk sterk onderbouwd voorstel. Het is gebaseerd op een heldere langetermijnvisie voor 
duurzaam en klimaatbestendig landgebruik en heeft een goede focus door zich te richten op een aantal 
kenmerkende landschapstypen. Het betreft een programma dat met een bijdrage aan een toekomstbestendige 
inrichting van Nederland van groot belang kan zijn om de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving en het 
verdienvermogen op lange termijn te garanderen. De kennisvragen sluiten goed aan bij bestaande 
kennisagenda’s en de sterktes en ontwikkelingen binnen de Nederlandse onderzoeksinstellingen en het 
innovatie ecosysteem. Details van de uitvoering blijven enigszins onderbelicht; met name waar het gaat om 
kennisketenbrede samenwerking met andere relevante (onderzoeks-)partijen, sectoren en lopende 
initiatieven, maar ook rondom de borging van interdisciplinariteit in het onderzoek en de potentie voor 
Europese aansluiting. Het speelveld is wel overtuigend in beeld gebracht en het is te verwachten dat meer 
concrete verbanden in de loop van het project zullen worden uitgewerkt door lopende initiatieven samen te 
brengen en open calls voor onderzoek te organiseren. Al met al biedt NL2120 met de voorgestelde integrale en 
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op natuur gebaseerde benadering een belangrijke bijdrage voor toekomstige economische groei en brede 
welvaart in onze delta. Het voorstel kan er aan bijdragen dat Nederland internationaal koploper blijft in 
oplossingen voor delta- en watervraagstukken. 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o Het voorstel neemt als uitgangpunt voor de inrichting van het landschap de laatste kennis en modellen 

voor het functioneren en de draagkracht van het natuurlijke systeem (bodem-, water- en ecosysteem) en 
bouwt voort op de toenemende inzet van nature based solutions, klimaatadaptieve oplossingen en lange 
termijn transitiepaden. 

o Co-creatie, gebiedsgerichte aanpak en een interdisciplinaire, kennisketenbrede en integrale benadering 
worden binnen de wetenschap in toenemende mate ingezet en zijn aspecten die in dit voorstel duidelijk 
naar voren worden gebracht.  

o Het voorstel NL2120 richt zich met name op de effectiviteit, opschaling en implementatie van bestaande 
concepten, de koppeling van bestaande initiatieven en het verbinden van kennis uit verschillende 
disciplines en sectoren. Binnen de projecten in de verschillende landschapstypen (programmalijn 2 t/m 5) 
wordt intensief samengewerkt om in de praktijk resultaten te boeken en onderzoek te doen op basis van 
nieuwe wetenschappelijke en technologische inzichten en monitoring. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Innovatie en vernieuwing in dit voorstel zijn met name te vinden in de integrale aanpak, de verbinding van 

bestaande kennis op gebied van natuurlijke oplossingen, het daarop voortbouwen in de praktijk en het 
verdieping van kennis. Nieuw inzicht in de effectiviteit van oplossingen en de belemmeringen voor 
opschaling vult een belangrijke kennisleemte voor een vertaling naar landelijke (en internationale) schaal. 

o De samenstelling van het consortium is minder goed onderbouwd. Veel relevante partijen zijn betrokken, 
zeker in de vijf specifieke gebieden, maar minder duidelijk is hoe deze samenstelling tot stand is gekomen, 
welke partijen eventueel ontbreken en hoe deze betrokken gaan worden. De huidige betrokken 
kennisinstellingen zijn slechts een selectie van alle instellingen en onderzoeksgroepen die actief zijn rond 
dit thema en de verschillende landschapstypen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het voorstel voorziet 
in het uitzetten van financiering voor verdiepende fundamentele kennisontwikkeling en toegepast 
praktijkonderzoek via open NWO calls waarmee nieuwe kennispartijen kunnen worden betrokken. 

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco-)systeem 
o Flankerend beleid (met name de Nationale Omgevingsvisie en onderliggende programma’s) is uitstekend 

in beeld gebracht en het is duidelijk hoe het project kan bijdragen aan nieuwe beleidsontwikkeling. 
o Andere onderzoeksinitiatieven in het systeem zijn goed in beeld gebracht (zie bijvoorbeeld tabel 1, pagina 

27). Dit biedt een goed startpunt voor het samenbrengen van inzichten en verdere verdieping, en de 
achterliggende netwerken en consortia kunnen worden benut. De concretisering van de aansluiting met en 
tussen deze verschillende initiatieven blijft onderbelicht.  

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o Internationaal loopt Nederland voorop als het gaat om integrale aanpak van gebiedsgebonden 

problematiek in dichtbevolkte delta’s (bv. water- en landbouwvraagstukken).  
o Natuurlijke en klimaatadaptieve oplossingen staan hoog op de agenda van de Europese commissie 

(European Environment Agency, 2021), het voorstel NL2120 sluit daar goed bij aan. 
 

De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Voor Nederland als laaggelegen delta met een grote druk op de gebruiksruimte en het milieu en 

kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering, is de urgentie van de beschreven problematiek 
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evident. Meer nog dan in andere landen. Door deze urgentie, de noodzaak voor integrale oplossingen en 
bestaande expertise in bijvoorbeeld watermanagement en landbouw kan Nederland internationaal een 
voortrekkersrol (blijven) spelen.  

o Veel Nederlandse expertise op het gebied van innovatieve oplossingen voor complexe problemen in land- 
en waterbouw wordt reeds succesvol geëxporteerd door bedrijven in deze sectoren. Deze economische 
positie kan verder versterkt worden door kennisontwikkeling in het NL2120 programma. Nederland kan 
hiervoor bouwen op een uitstekende kennispositie zowel op sociaal als technisch gebied en goede 
samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, maatschappelijke en private organisaties. 

 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Het voorstel levert een directe bijdrage aan de innovatiekracht van de sectoren gericht op natuurlijke 

oplossingen in waterbouw (baggeraars, aannemers en ingenieursbureaus), landbouw en 
landschapsinrichting.  

o In brede zin versterkt het voorstel diverse andere sectoren door op de lange termijn ruimte te bieden voor 
nieuwe economische ontwikkelingen in onze delta. 

o Betere benutting en opschaling van bestaande kennis is één van de pijlers onder dit voorstel. Door kennis 
te delen en breder beschikbaar te stellen en barrières weg te nemen, kunnen alle partijen in de sector 
profiteren van het onderzoek en de resultaten.  

o Het voorstel bevat met programmalijn 7 een toegewijde pilaar voor ‘gebiedsleren en co-creatie voor groen 
verdienvermogen’ dat zich richt op delen van kennis en lessen, kennisexport, transitiebegeleiders, leren 
door doen en menselijk kapitaal. Hier is een belangrijke rol voorzien voor onderwijs, met in het specifiek 
de hogescholen en hun netwerken.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o De voorgestelde aanpak op zich is niet direct vernieuwend, de schaal waarop dit wordt uitgevoerd en de 

potentiële impact zijn dit wel. 
o Het voorstel verbindt kennisontwikkelaars met kennisgebruikers in diverse praktijkprojecten binnen de vijf 

landschapstypen. Dit levert meerwaarde voor zowel de individuele gebieden (leren van elkaar) als voor de 
mogelijkheden tot opschaling en implementatie in andere gebieden.  

o De integrale en interdisciplinaire benadering zorgt voor innovatie en vernieuwing in de manier waarop met 
de ruimte wordt omgegaan in de Nederlandse delta. Zowel in beleid als in wetenschap is verkokering een 
probleem dat met dit voorstel doorbroken kan worden. 

 

3. Geraadpleegde bronnen 
- Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and 

disaster risk reduction. DOI: 10.2800/919315, European Environment Agency (2021)  
https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe 

- Grote opgaven in een beperkte ruimte. Ruimtelijke keuzes voor een toekomstbestendige leefomgeving. 
PBL (2021) 

https://www.pbl.nl/publicaties/grote-opgaven-in-een-beperkte-ruimte 
- KIA Landbouw Water Voedsel (2021) 

https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/ 
- Nationale omgevingsvisie – Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving, Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (2020) 
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/ 

- Briefadvies deltacommissaris: ‘Spoor 2’woningbouw en klimaatadaptatie   
https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/12/06/briefadvies-deltacommissaris-
woningbouw-en-klimaatadaptatie-spoor-2  
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Adviesrapport Switch2SFS 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
Het voorstel Switch to Sustainable Food Systems (Switch2SFS) wordt ingediend door het ministerie van LNV. 
Het voorstel is opgesteld door WUR en Foodvalley NL, in samenwerking met een breed consortium waaronder 
ROM’s, kennisinstellingen, bedrijfsleven en brancheorganisaties. 
 
Binnen wetenschap en beleid wordt algemeen erkend dat een transitie van het huidige voedselsysteem 
hoognodig is om te zorgen voor een duurzame en zekere voedselvoorziening. Gesteld wordt dat het mondiale 
voedselsysteem verantwoordelijk is voor circa 34% van de wereldwijde antropogene broeikasgasemissie. 
Daarom staat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door het Nederlandse voedselsysteem naar 
netto nul in 2050 centraal in dit voorstel. Het voorstel voorziet in een ‘joint solution’ gericht op reductie van 
broeikasgasemissie en vermindering van water, energie en grondgebruik. Tegelijk beoogt het voorstel een basis 
te leggen voor een nieuw verdienvermogen voor de Nederlandse agrifoodsector.  
 
Voor uitvoering van het voorstel wordt 319 M€ aan financiering vanuit het Groeifonds aangevraagd. Daarvoor 
wordt ingezet op drie hoofdlijnen, de zogenaamde Switches: 1) ontwikkeling van nieuwe voedselbronnen o.a. 
als alternatief voor dierlijke eiwitten (138 M€), 2) nieuwe verwerkingsmethoden (130 M€), 3) vernieuwing in de 
voedselketens gericht op klimaatvriendelijkheid en verspilling (81 M€). De drie hoofdlijnen worden geflankeerd 
door activiteiten ter ondersteuning van het ecosysteem rond de agrifoodsector (114 M€). Het totale budget 
inclusief cofinanciering is 484 M€. 

 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel voorziet in een goede mix van fundamenteel en toegepast onderzoek, vanaf het begin in 
combinatie met maatschappelijke en private partners. De opzet biedt goede mogelijkheden voor 
kennisbenutting in het gehele netwerk, en biedt zicht op een snelle implementatie van de resultaten, 
ook door de continue interactie en voldoende bijsturingsmomenten. 

o Het voorziene fundamentele onderzoek is vernieuwend, en richt zich op vraagstukken waarvoor nog 
geen tot weinig Europese of NWO thematische calls zijn uitgezet. 

o Zowel de kwaliteit van de expertise op de programma-onderwerpen, die aanwezig is bij de 
Nederlandse kennisinstellingen met WUR als centrale spil, als de competitie binnen open calls 
waarborgt dat state-of-the-art onderzoek geselecteerd kan worden gebaseerd op de meest recente 
wetenschappelijke en technologische inzichten.  

o Het voorstel zet in op een systeemverandering door een veranderde vraag naar producten, het 
netwerk van stakeholders en het meewegen van de hidden costs. Er wordt niet alleen vertrouwd op 
technologische innovaties, maar ook de maatschappelijke aspecten van de systeemverandering 
komen goed aan bod.  

o De positie van het consortium in publieke, private, beleids- en internationale netwerken is sterk. Een 
groot deel van de stakeholders is al bij opzet van het voorstel betrokken. 

o Het voorstel sluit goed aan op zowel nationaal als internationaal (EU) beleid zoals de Green deal, de 
Farm to fork strategie, het klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals. 

o De beschreven activiteiten bouwen voort op de eerdere Topsectorenprogramma’s Agri&food en 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en sluiten goed aan bij de missies binnen de Kennis en Innovatie 
Agenda Landbouw, Water, Voedsel (KIA-LWV). Daarbij zijn de activiteiten aanvullend op de 
programmering rond kennisontwikkeling binnen de KIA-LWV. 
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o Positief is dat samenwerking is voorzien met andere Groeifondsvoorstellen die complementaire kennis 
bieden (AI, Katapult). 

 
Aandachtspunten en bedreigingen 

o Het voorstel focust op nationale impact met een doorvertaling naar een mondiale impact door export 
van nieuwe ontwikkelde producten, kennis en kunde. Meer aandacht voor een internationale 
strategie, bijvoorbeeld rond de kansen van internationale samenwerking en mogelijke (commerciële) 
risico’s, kan de impact versterken en onbedoelde negatieve impact elders op de wereld voorkomen. 

o Realisatie van de plannen is afhankelijk van wijzigingen in nationale en internationale (EU) wet- en 
regelgeving. Dit risico wordt in het voorstel onderkend.  

o Een mogelijke aansluiting met de water- en energiesector wordt niet genoemd in het voorstel, terwijl 
hier wel raakvlakken mee zijn.  

o De opgaven voor het terugdringen van broeikasgasemissie door landbouwbodems, bemesting en 
veeteelt zijn niet meegenomen in dit voorstel. Er ontbreekt hiervoor een duidelijke argumentatie.  

o Een aanpak om het effect van de voorgestelde activiteiten op de afname van de broeikasgasemissie 
door het voedselsysteem te monitoren ontbreekt in het voorstel.  

 
Conclusie 
Het voorstel richt zich op het verminderen van de broeikasgasemissies door het huidige voedselsysteem. De 
plannen vormen een coherent geheel gericht op een gemeenschappelijke oplossing. De kwaliteit van de 
expertise bij de Nederlandse kennisinstellingen met WUR als centrale spil is hoog. De vragen qua fundamenteel 
onderzoek zijn vernieuwend, en het voorstel voorziet in een goede mix van fundamenteel en toegepast 
onderzoek. De competitie in open calls waarborgt de selectie van state-of-the-art onderzoek.  
Vanaf de start is er een sterk consortium aan boord met maatschappelijke en private partners. Dit biedt zicht 
op een snelle implementatie van de resultaten. De positie van het consortium in publieke, private, beleids- en 
internationale netwerken is sterk. Het voorstel sluit goed aan bij nationale en internationale beleids- en 
wetenschappelijke agenda’s, en bouwt voort op een sterke basis van jarenlang hoogstaande Nederlands 
onderzoek. Een internationale strategie kan het programma daarbij versterken. 
De goede onderbouwing van de plannen maakt realisatie ervan geloofwaardig en gaat veel kansen bieden om 
de voedseltransitie een boost te geven.  
 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o De transitie van het huidige voedselsysteem is volgens de laatste inzichten in wetenschap en beleid 

hoognodig om te zorgen voor een duurzame en zekere voedselvoorziening. Het voorstel richt zich op 
urgente globale vragenstukken als de transitie naar alternatieve eiwitten, nieuwe vormen van 
voedselverwerking en intelligente, adaptieve verspillingsvrije voedselketens. Het voorziet daarvoor in een 
gemeenschappelijke oplossingsrichting voor reductie van broeikasgasemissie en vermindering van water, 
energie en grondgebruik. Een gezamenlijke aanpak van deze vraagstukken is noodzakelijk en vernieuwend, 
en vormt een betere manier om tot het gewenste resultaat te komen dan een aanpak per vraagstuk gezien 
de onderlinge afhankelijkheid ervan.  

o Het voorstel biedt gecoördineerde oplossingen voor een aantal samenhangende thema’s in een goed 
gestructureerde opzet. De heldere focus op een beperkt aantal issues vergroot de haalbaarheid van dit 
voorstel. Dit vergt inbreng vanuit veel en diverse wetenschappelijke disciplines en private sectoren. 

o Het voorstel voorziet in een goede mix van fundamenteel en toegepast onderzoek, vanaf het begin in 
combinatie met maatschappelijke en private partners. Deze opzet biedt goede mogelijkheden voor 
kennisbenutting in het gehele netwerk, en biedt zicht op een snelle implementatie van de resultaten door 



3/6 NWO Adviesrapport Switch2SFS 
 

de continue interactie en voldoende bijsturingsmomenten. Het voorstel zou in de latere fase meer ruimte 
kunnen bieden om nieuwe opkomende fundamentele vraagstukken op te pakken.  

o Een groot deel van de activiteiten zijn gericht op onderzoek en innovatie. Switch1 is het meest gekenmerkt 
door vernieuwing qua fundamenteel onderzoek. In Switch2 is er meer aandacht voor innovatie en sociaal-
maatschappelijke vernieuwing. In Switch3 is er een sterke focus op living labs.  

o Het voorziene fundamentele onderzoek is vernieuwend. De calls voor fundamenteel onderzoek zijn gericht 
op onderwerpen zoals de toepassing van micro-organismen voor voedselproductie, voedselproductie uit 
lucht, en nieuwe drijvende krachten voor voedselverwerking. Deze onderwerpen zijn goed in het voorstel 
ingebed, en richten zich op vraagstukken waarvoor nog geen tot weinig Europese of NWO thematische 
calls zijn uitgezet. 

o Een aanzienlijk deel van het onderzoek omvat tevens industrieel en experimenteel onderzoek. De 
vernieuwing ligt daarbij grotendeels richting de toepassing en omvat de gehele breedte van de 
onderwerpen van het voorstel. 

o De vernieuwing binnen Switch 3 door implementatie van living labs is meer sociaal-maatschappelijk 
gericht, zoals in de gewenste systeemverandering rond de kosten en de vergoedingssystematiek. Innovatie 
door informatiedeling, marktcreatie, demonstraties, systeembouw en netwerkbuilding staat daarbij 
centraal. 

o Het voorstel wordt getrokken door WUR, een toonaangevende universiteit ten aanzien van landbouw- en 
voedingswetenschappen, die internationaal goed aangeschreven staat, samen met Foodvalley NL, een 
netwerk waar meer dan 400 Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. WUR en geaffilieerde 
instellingen/netwerken zijn daarmee de aangewezen spil van de voorziene activiteiten.  

o De sterke focus op Wageningen wordt opengebroken door het inzetten van open consortia en calls. Dit 
maakt instroom van deelnemers, ook uit andere Nederlandse kennisinstellingen, mogelijk, wat het 
nationale karakter van het voorstel ten goede komt. De mogelijkheid voor deelnemers tot doorstroom 
zorgt voor flexibiliteit en het inspelen op veranderingen tijdens de loopduur van het project. Deze aanpak 
biedt goede kansen voor de benodigde inter- en transdisciplinaire participatie.  

o De expertteams, die de switches en actielijnen inhoudelijk gaan aansturen, worden divers ingevuld qua 
expertise en achtergrond (onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
internationale deskundigen en deskundigen van de ecosysteemondersteuning). Onduidelijk blijft of en op 
welke manier het consortium invulling gaat geven aan een diverse en inclusieve samenstelling qua gender, 
senioriteit ed. 

o Zowel de kwaliteit van de expertise op deze onderwerpen, die aanwezig is bij de Nederlandse 
kennisinstellingen, als de competitie binnen de open calls waarborgt dat er state-of-the-art onderzoek 
geselecteerd kan worden gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke en technologische inzichten.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Er wordt ingezet op een systeemverandering, waarin de al aanwezige bouwstenen (o.a. inzichten uit 

eerder onderzoek) in samenhang kunnen leiden tot een joint solution. Dit is een noodzakelijke en 
vernieuwende stap om de transitie werkelijk van de grond te krijgen.  

o Verankering van de resultaten in de bedrijfsvoering van boeren en voedingsmiddelenindustrie is het doel 
van dit voorstel. Het initiatief wordt beschreven als een tijdelijke impuls.  

o In Switch 2 is naast procesinnovaties, gericht op vermindering van water- en energieverbruik en verspilling, 
ook aandacht voor de herinrichting van de ketens bijv. door het creëren van kansen voor lokale 
verwerking. Qua energie lijkt overstappen van warmte (fossiele brandstoffen) naar alternatieve 
energiebronnen (nieuwe drijvende krachten) het doel, maar dit wordt het voorstel niet heel duidelijk 
omschreven.  

 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o Het voorstel sluit goed aan op zowel nationaal als internationaal (EU) beleid zoals de Green deal, m.n. 

actielijnen klimaat en landbouw (verlagen uitstoot broeikasgassen met 55% in 2030, met 100% in 2050), de 
Farm to fork strategie (eerlijke, gezonde en duurzame voedselsystemen), het klimaatakkoord van Parijs 
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(beperken temperatuurstijging tot 1,5oC) en de Sustainable Development Goals (bijvoorbeeld SDG 12 - 
responsible consumption and production, SDG 13 - Climate action, SDG2 – End hunger). 
De activiteiten dragen bij aan de opgaven rond de circulaire economie (Switch 1a, Switch 2a, Switch 3), de 
eiwittransitie (Switch 1b-e), en innovatie in productie- en voedselketens (Switch 2 en Switch 3). Hoewel 
landbouwbodems, bemesting en veeteelt sterk gelinkt zijn met broeikasgasuitstoot is dit niet in het 
voorstel expliciet meegenomen. Deze keuze kan te maken hebben met het feit dat hier al verschillende 
andere initiatieven op lopen (bijvoorbeeld binnen NWA of NOBV) maar dit wordt in het voorstel niet 
duidelijk toegelicht.  

o De betrokkenheid van stakeholders bij dit voorstel is zeer groot en overspant de gehele keten van 
kennisontwikkeling, innovatie en vermarkting. Met de opzet van het Centrum voor duurzame consumptie 
is er ook aandacht voor de consument. De brede betrokkenheid versterkt de impact van de activiteiten 
door een betere feedback vanuit- en aansluiting op de praktijk. Het project leunt daarbij niet alleen op 
technology push, maar biedt ook ruimte voor societal pull. Een groot deel van de stakeholders is al bij 
opzet van het voorstel betrokken. 

o Belangrijke spelers (WUR, Foodvalley NL, topsector Agri&Food, topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 
ROMs en LNV) zijn aan boord, waardoor dit initiatief verbonden is met de beschikbare kennis/kunde en de 
bestaande netwerken. Invloedrijke veredelingsbedrijven lijken afgezien van Keygene nog niet actief 
betrokken. De open programmastructuur geeft voldoende mogelijkheid voor deze bedrijven om alsnog aan 
te sluiten. 

o De beschreven activiteiten bouwen voort op de eerdere Topsectorenprogramma’s Agri&food en Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen en sluiten goed aan bij de missies binnen de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw, 
Water, Voedsel (KIA-LWV). Daarbij zijn de activiteiten aanvullend op de programmering rond 
kennisontwikkeling binnen de KIA-LWV. Waar bijvoorbeeld binnen de KIA-LWV missie C ‘klimaatbestendig 
landelijk en stedelijk gebied’ de focus meer ligt op het landschaps- en systeem niveau is er binnen het 
groeifondsvoorstel meer aandacht voor voedselverwerking op bedrijfsniveau (Switch 2). Ook op het gebied 
van nieuwe productiesystemen en herinrichting van lokale voedselketens (circulair) vult dit voorstel de KIA 
goed aan. Het op te zetten Centrum voor duurzame consumptie biedt een mooi platform voor inbedding 
van KIA-LWV-missie D2 die zich richt op consumentengedrag.  
Enige thematische overlap tussen het groeifonds voorstel en de KIA-programmering is te vinden op de 
onderwerpen kringlooplandbouw, m.n. de eiwittransitie, hergebruik van organische zij- en reststromen 
(Switch 1) en efficiënt energie- en watergebruik bij voedselverwerking (Switch 2). Door implementatie van 
de programmering via thematische calls kan gestuurd worden op het zoveel mogelijk voorkomen van 
concrete overlap in financiering. De thema’s van het voorstel onderscheiden zich duidelijk van het KIC-LTP 
initiatief Plant XR (en het groeifondsvoorstel Crop XR) die zich richten op plant veredeling met het oog op 
het verkrijgen van veerkrachtige gewassen.  

o Enkele NWA gefinancierde programma’s sluiten thematisch aan bij dit groeifondsvoorstel. Dit zijn de NWA 
thematische programma op het gebied van duurzaam voedselsysteem (M€ 2,7) en 2 NWA ORC 
programma’s rond de eiwittransitie (M€ 1,7 + M€3,4). 

o Positief is dat er samenwerking is voorzien met andere Groeifondsvoorstellen die complementaire kennis 
bieden (AI, Katapult).  

o Voor Switch2SFS is energie- en waterefficiëntie een belangrijk onderdeel. De huidige betrokkenheid van de 
energie- en watersector lijkt nu nog beperkt. Er liggen nog kansen open om deze aansluiting te 
verstevigen.  

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o De vraagstukken in dit voorstel staan hoog op de internationale wetenschappelijke en beleidsagenda’s. 

Zowel het Nederlandse wetenschapsveld als bedrijfsleven hebben daarbij een sterke internationale positie. 
Daarnaast lijkt het consortium goed op de hoogte van de internationale ontwikkelingen, maar het voorstel 
maakt niet duidelijk of en hoe hier concreet bij wordt aangesloten.  

o Internationaal lijkt de focus van het voorstel te liggen op adoptie van de producten, kennis en kunde die in 
Nederland zijn ontwikkeld. Via de Europese Food Innovation Hub, een samenwerking tussen World 
Economic Forum en Foodvalley NL wordt middels een mondiaal netwerk kennis en technologische 
innovatie gedeeld met als doel de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te stimuleren. 
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o Oplossingen die in Nederland succesvol zijn, betekenen echter niet vanzelfsprekend een net zo ideale 
oplossing in andere internationale contexten. Een sterkere verbinding met internationale stakeholders bij 
het programma kan helpen dit aspect beter vorm te geven. 

o Nederlandse onderzoekers nemen vaak deel aan EU-onderzoeksconsortia, en zijn succesvol in de 
competitie van de relevante thematische EU-calls. Voorbeelden van dergelijke EU programma’s en calls 
zijn te vinden op Joint programming - sites.wageningenur.nl. Het voorstel noemt de in ontwikkeling zijnde 
Horizon Europe partnerschappen voor Safe and sustainable food systems en Agriculture of data als kans 
voor versterkte internationale samenwerking.  

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Het hoge niveau van de Nederlandse publieke en private kennis biedt een goed uitgangspunt om de 

transitie te bewerkstelligen. Een succesvolle transitie zet Nederland nog duidelijker op de kaart.  
o De nieuw binnen Switch2SFS gegenereerde kennis en innovaties kunnen de momenteel sterke 

Nederlandse positie in de voedingssector borgen, of versterken door vermarkting van innovaties en het 
aanboren van nieuwe markten. Voorbeelden van nieuwe markten zijn voedsel op basis van micro-
organismen, insecten en nieuwe eiwitrijke gewassen. Dit versterkt de competitieve kracht van Nederland. 

o Ondersteuning van innovaties door bestaande en nieuwe bedrijven is een belangrijk onderdeel en voor 
een groot deel ingebed in de ondersteunde programmalijn ecosysteem ondersteuning. Het voor ogen 
zijnde resultaat om 70-100 nieuwe bedrijven op te richten rond innovaties is daar een voorbeeld van. Ook 
voorziet het voorstel in het openstellen van onderzoeksfaciliteiten aan o.a. het bedrijfsleven.  

o Binnen Switch 1 is expliciet aandacht voor systemen die leiden tot een betere beloning van primaire 
producenten, belangrijk indien primaire producenten moeten gaan investeren in innovaties. De aandacht 
binnen Switch 2 voor kortere ketens kan lokale bedrijvigheid stimuleren. 

 
Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Vanuit een scoping met meer dan 75 experts vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en stichtingen zijn de 

drie schakelpunten die nodig zijn voor de benodigde transities in het voedselsysteem geïdentificeerd en in 
de drie Switches van het voorstel verwerkt. Ook bij het opstellen van het voorstel is een breed veld van 
stakeholders en daarmee toekomstige kennisgebruikers betrokken. Meer aandacht voor internationale 
stakeholders zal het toepassingsperspectief buiten Nederland kunnen versterken. 

o De actielijn rond ecosysteemondersteuning binnen het Nederlandse Agrifood complex faciliteert in 
belangrijke mate kennisbenutting. Deze actielijn is dwarsdoorsnijdend op de drie Switches actielijnen. 
Daarbij is er aandacht voor het verder uitbouwen van netwerken (o.a. Communities of Practice), 
ondersteuning ondernemerschap, talentontwikkeling (onderwijs) en maatschappelijke inbedding. Tevens 
maakt (uitbreiding) van het ontsluiten van innovatiefaciliteiten een relevant onderdeel uit van deze 
actielijn. 

o Voor elke Switch wordt een Community of Practice (CoP) opgezet. De CoP vormen, samen met een digitaal 
kennisplatform, een sterke basis voor onderlinge discussie, kennisuitwisseling en netwerkopbouw tussen 
alle kennis- en ketenpartijen. Ook biedt het een hub voor een bredere maatschappelijke 
gedachtenwisseling. Goed uitgevoerd zouden de CoP kunnen leiden tot snelle kennisoverdracht richting 
potentiele gebruikers. Ook kunnen CoP een goed instrument zijn voor het bereiken van MKB’s die vaak 
geen tijd of menskracht hebben om zelf kennisuitwisseling te organiseren. De realisatie van een werkend 
model op deze opgaven is in zichzelf al waardevol.  

o Een systeem om state-of-the-art faciliteiten open te stellen voor derden wordt verder uitgebouwd. Dit 
systeem, ontwikkeld door WUR en Foodvalley maakt zichtbaar welke faciliteiten beschikbaar zijn en helpt 
de partijen aan elkaar te verbinden. Ondernemers kunnen met behulp van een vouchersysteem 
ondersteuning krijgen bij het dekken van de meekomende kosten. Hierdoor wordt de toegang tot deze 
faciliteiten ook voor kleinere en nieuwe ondernemers vergemakkelijkt.  

o De oprichting van nieuwe bedrijven of vermarkting van innovaties wordt ondersteund door het Venture 
build program, het International startup business creation program en Scale up fastlane. 

https://www.jointprogramming.nl/en/jointprogramming.htm
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o Talentontwikkeling (onderwijs) wordt ingevuld door een programma ter ondersteuning van docenten voor 
het ontwikkelen van nieuwe curricula, scholing van professionals waarbij aansluiting bij het voorstel 
Katapult wordt gezocht. De haalbare manier waarop het onderwijs wordt betrokken geeft vertrouwen in 
de kennisdeling met deze pijler.  

o De noodzaak van de gewenste veranderingen is goed uit te leggen aan de maatschappij, wat versterkt 
wordt door de grote aandacht die het initiatief heeft voor gedragsverandering bij producenten en 
consumenten. Door realisatie van een Centrum voor Duurzame consumptie wordt het onderzoek binnen 
de Switches hierin ondersteund. Dit zou niet ten koste moeten gaan van deelname vanuit de sociale 
wetenschappen aan de consortia binnen de thematische onderzoekscall, omdat meedoen in de consortia 
de beste waarborg is dat de resultaten van het onderzoek door producenten en consumenten worden 
geaccepteerd. Vraag is hoe het nieuwe Centrum voor Duurzame consumptie zich gaat verhouden tot de 
huidige WUR-activiteiten en faciliteiten op dit gebied.  

o Toepassing van de resultaten is mogelijk over de hele waardenketen in deze sector; zeker ook door de 
ontwikkeling van alternatieve verdienmodellen voor de sector (nieuwe gewassen, voedselverwerking op 
het erf). Het voorstel lijkt hiermee ook perspectief te bieden voor boeren, hoewel financiering van een 
dergelijke omschakeling een bottleneck zou kunnen blijken.  

o Realisatie van de plannen is afhankelijk van wijzigingen in nationale en internationale (EU) wet- en 
regelgeving. Dit risico wordt in het voorstel onderkend.  

o Een aanpak om het effect van de voorgestelde activiteiten op de afname van de broeikasgasemissie door 
het voedselsysteem te monitoren ontbreekt in het voorstel.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o De plannen leiden tot een vernieuwende impuls voor de sector zonder daarbij het gevoel voor aansluiting 

bij het huidige systeem te verliezen. Het consortium maakt hierbij gebruik van de sterke positie in zowel de 
publieke, private, beleids- en internationale netwerken.  

o Vernieuwing wordt breed ingezet en verder ingevuld door o.a. thematische calls. Zowel binnen 
wetenschappelijk als private domein (NWO/RVO).  

o Innovatie door de gebruikers kent een groot potentieel; zeker ook op het vlak van ketenontwikkeling, met 
name in Switch3.  

 

3. Geraadpleegde bronnen 
o KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA LANDBOUW, WATER, VOEDSEL (Home (kia-landbouwwatervoedsel.nl)) 
o Nationale eiwitstrategie (Nationale Eiwitstrategie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) 
o One Planet Research Center (https://oneplanetresearch.nl/nl/). OnePlanet is een multidisciplinaire 

samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit, RadboudUMC en 
nanotechnologie wereldspeler imec, gesteund door de Provincie Gelderland 

o EU Green deals (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl) 
o Farm to fork strategy (https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_nl) 
o Joint programming EU (Joint programming - sites.wageningenur.nl.) 
o Food innovation Hubs (WEF) (https://www.weforum.org/projects/innovation-with-a-purpose-

strengthening-food-systems-through-technology) 
o IPES-Food & ETC Group, 2021, A Long Food Movement: Transforming Food Systems by 2045 (IPES food | A 

Long Food Movement: Transforming Food Systems by 2045 (ipes-food.org)) 
o Ellen MacArthur Foundation, The big food redesign: Regenerating nature with the circular economy (2021) 

(The big food redesign study (ellenmacarthurfoundation.org)) 
o The Food & Business Research Synthesis Study Bringing project insights and outcomes to a higher level, 

NWO WOTRO, 2020 (Food & Business synthesis study booklet.pdf (nwo.nl)). 
 

 

https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/22/nationale-eiwitstrategie
https://oneplanetresearch.nl/nl/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_nl
https://www.jointprogramming.nl/en/jointprogramming.htm
https://www.weforum.org/projects/innovation-with-a-purpose-strengthening-food-systems-through-technology
https://www.weforum.org/projects/innovation-with-a-purpose-strengthening-food-systems-through-technology
http://www.ipes-food.org/pages/LongFoodMovement
http://www.ipes-food.org/pages/LongFoodMovement
http://www.ipes-food.org/pages/LongFoodMovement
https://ellenmacarthurfoundation.org/the-big-food-redesign-study
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/Food%20%26%20Business%20synthesis%20study%20booklet.pdf
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Adviesrapport MedTechNL 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw 

 

1. Algeheel oordeel 
Samenvatting 
De komende jaren zal er een toenemende druk zijn op het bemensen van de zorg en het beperken van de 
zorgkostenstijging. De toepassing van medische technologie (in breedste zin) is een van de mogelijkheden om 
deze problemen het hoofd te bieden en de benodigde transities te bewerkstelligen. Het MedTechNL 
consortium beoogt enkele bottlenecks op te lossen die de ontwikkeling, implementatie en opschaling van 
medtechinnovaties in de weg staan.  Het consortium is een nationaal samenwerkingsverband van >270 partijen 
bestaande uit grote bedrijven, MKB, onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en overige 
partners.  
 
Het groeifondsplan voorziet in de oprichting van drie centrale programmalijnen en 8 transitiecentra. De 
transitiecentra worden ingericht rondom drie centrale pijlers, namelijk: 

1. Preventie en vroegdiagnose met daarbinnen de transitiecentra ‘Van eerste naar nulde lijn diagnose’ 
(1A) en ‘Diagnose dichter bij de mens/patiënt’ (1B). 

2. Behandelen met minimale schadelast met daarbinnen de transitiecentra ‘Niet invasief beeldgestuurd 
behandelen’ (2A), ‘Beeldgestuurde nucleaire therapieën’ (2B) en ‘Beeldgestuurde minimaal invasieve 
interventies’ (2C). 

3. Monitoren en behandelen in de eigen leefomgeving met daarbinnen de transitiecentra ‘Remote 
patient management’ (3A), ‘Personalized orthopedics’ (3B) en ‘Gepersonaliseerde neurodevices’ (3C) 

De transitiecentra beogen publieke en private partijen te verbinden met de medische en technologische 
expertise om een transitie in gezondheid en zorg te realiseren en de medtech innovaties daarvoor te 
ontwikkelen en naar de markt te brengen, vraaggestuurd en in onderlinge samenhang. Ieder transitiecentrum 
bestaat uit ontwikkelomgevingen, testomgevingen en projecten die gebruik maken van deze omgevingen.  

De drie centrale programmalijnen (Systeemtransitie, Data-architectuur en Opschaling) staan naast de 
onderwerpen in de drie centrale pijlers en worden ontwikkeld om de innovaties in de transitiecentra en de 
medtech sector te ondersteunen. De centrale lijn Systeemtransitie faciliteert effectieve vraagsturing en 
waarde-gedreven ontwikkeling van medtech innovaties. De centrale lijn Data-architectuur beoogt een 
uniforme, breed gedragen en breed toepasbare gemeenschappelijke data-architectuur te ontwikkelen en de 
centrale lijn Opschaling ondersteunt medtech bedrijven bij bedrijfsontwikkeling en (internationale) opschaling. 

 

Sterke kanten en kansen 

o Er is een uniek nationaal consortium met breed draagvlak en commitment gevormd. Dit maakt het 
mogelijk om de genoemde uitdagingen in de zorg echt effectief op nationaal niveau aan te pakken. De 
juiste partners zijn aangesloten om een goede start te maken.  

o Er wordt gewerkt met transitiecentra waarin samengewerkt wordt door publieke en private partijen. 
Innovaties worden getest in de praktijk. Er wordt tevens samengewerkt met de eindgebruiker en 
zorgverzekeraars. Dit vergroot de kans op het realiseren van oplossingen die ook echt gebruikt gaan 
worden. 

o De focus van het voorstel op preventie, behandelen met minimale schadelast en zorg in de 
leefomgeving past goed bij de transitievraagstukken die er liggen in de zorg en bieden perspectief op 
het bieden van een antwoord op het tekort aan zorgpersoneel in de toekomst en bij de veranderende 
behoeften van patiënten. 

o Het voorstel heeft focus en massa. Er is gekozen voor drie centrale pijlers waarbinnen in totaal acht 
transitiecentra worden opgericht, dit geeft het voorstel focus en een helder kader waardoor middelen 
efficiënt ingezet kunnen worden (massa). 
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o Het consortium beoogt op termijn financieel onafhankelijk te worden middels een verdienmodel op 
het gebruik van de transitiecentra, waardoor de centra ook na de looptijd van de subsidie in stand 
gehouden kunnen worden. Het voorstel heeft het daardoor in zich om uit te groeien tot een duurzame 
nationale infrastructuur voor inter- en transdiciplinaire samenwerking op het gebied van medtech. 

Aandachtspunten en bedreigingen 
o De drie onderwerpen van de centrale pijlers worden niet in de volle breedte aangepakt, maar er wordt 

gekozen voor specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld transitiecentrum 2 wordt ingevuld met het 
onderwerp kanker). Aan de ene kant zorgt dit voor focus, maar hierdoor blijven er ook kansen liggen. 
Er is in de aanvraag geen ruimte beschreven voor open onderzoek binnen de pijlers zoals niet-
beeldgestuurd behandelen met minimale schadelast (zoals ontwikkeling van minimaal invasieve 
chirurgische instrumenten). Daarnaast is niet duidelijk in hoeverre de scope en agenda  tijdens de 
looptijd aangepast kunnen worden aan nieuwe ontwikkelingen en/of de actualiteit.   

o De daadwerkelijke implementatie van ontwikkelde innovaties via concrete plannen voor brede 
zorgadaptatie is nog niet voldoende geborgd in het voorstel. Er is extra aandacht nodig voor de 
nationale opschaling van de te ontwikkelen technologieën. 

o De plannen voor de data-architectuur zijn ambitieus en zorgen voor uitdagingen. Er is ruime aandacht 
en inzet voor gemeenschappelijke ontwikkeling van data-architectuur, waarbij de FAIR-principes 
worden gehanteerd en samengewerkt wordt met het Health-RI initiatief. Bij de voorgestelde 
ontwikkeling van de data-architectuur zijn de huidige fragmentatie van de data-architectuur in de zorg 
en vereisten die gesteld worden door wet- en regelgeving belangrijke aandachtspunten. Dit wordt ook 
zo door het consortium benoemd, maar het plan hoe hiermee om te gaan behoeft nog wel nadere 
uitwerking.  

o Het voorstel heeft weinig aandacht voor demografische en sociale aspecten. De rol van medische 
technologie in het vergroten of verkleinen van het verschil in gezondheid tussen mensen met een 
hoge of lage sociaaleconomische status wordt niet belicht. 

o Er is in het voorstel weinig aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft focus op de ontwikkeling 
van technologie en methodieken die niet snel achterhaald zullen zijn als op manieren die ook qua 
energie- en milieuaspecten duurzaam zijn. 
 

Conclusie 
MedtechNL is over het geheel genomen een voorstel met veel sterke punten en kansen dat de Nederlandse 
medtech sector een boost zal geven. Het voorstel levert een bijdrage aan het oplossen van een aantal grote 
problemen in de zorg (bemensing, bekostiging) en de benodigde transities. Het ambitieniveau is hoog en er is 
een uniek nationaal consortium met breed draagvlak en commitment gevormd. Echter moet er tijdens de 
uitvoering wel voldoende aandacht blijven voor de genoemde uitdagingen, zoals implementatie, de flexibiliteit 
en de haalbaarheid van de plannen voor de data-architectuur. Minpunt is dat er geen ruimte is voor open 
onderzoek, de drie onderwerpen van de centrale pijlers worden daardoor niet in de volle breedte aangepakt  

Het realiseren van de doelstellingen van dit voorstel geeft Nederland internationaal een boost als ontwikkelaar 
en producent van medtech. Op nationaal niveau worden de uitdagingen in de zorg aangepakt door de zorg 
betaalbaar en bemensbaar te houden en dat mensen minder snel ziek worden, sneller herstellen en chronische 
zieken beter worden begeleid, waardoor zij langer en beter kunnen deelnemen in het arbeidsproces. Extra 
aandacht voor nationale zorgadaptatie is daarvoor wel nog vereist.  

 

2. Analyse 

Onderzoeksactiviteiten en consortium  
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 

o Er is sprake van een nieuw nationaal consortium met een breed draagvlak en commitment. Het consortium 
beschikt over state-of-the-art kennis en technieken. Het consortium bestaat uit een grote en diverse groep 
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partners en stakeholders vanuit de vele gelederen van het Nederlandse medtech ecosysteem: 
patiënten/gebruikers, bedrijven (groot en klein), UMCs, (technische) universiteiten, TO2, topsectoren, 
brancheorganisaties, regionale ontwikkel maatschappijen (ROMs), overheden, incubators, en vele andere 
belanghebbenden. Partijen die geen onderdeel zijn van het consortium kunnen middels voucherregelingen 
gebruik maken van de te ontwikkelen kennis en infrastructuur. Ook hogescholen zijn betrokken bij het 
consortium, maar hun betrokkenheid kan nog worden uitgebreid om praktijkgericht onderzoek te 
versterken.  

o Het voorstel heeft een duidelijke focus en een helder kader waardoor middelen efficiënt ingezet kunnen 
worden. Er is gekozen voor drie centrale pijlers waarbinnen acht transitiecentra worden opgericht. De 
keuze voor de onderwerpen van de transitiecentra is onder andere gebaseerd op de strategische 
relevantie en de internationale kennispositie van Nederland op de onderwerpen. Nederland blinkt in 
Europa met name uit op radiologie en radiotherapie, nucleaire geneeskunde en imaging, immunologie en 
microbiologie.  

o De voorgestelde startprojecten en onderzoeksactiviteiten zijn state-of-the-art. Daarnaast zijn de 
aangesloten partners koplopers in hun vakgebied. De keuze voor de projecten wordt echter in het voorstel 
slechts in geringe mate onderbouwd. In het voorstel wordt tevens niet duidelijk of er (inter-) nationaal 
vergelijkbare projecten en/of consortia zijn. De relevantie en kwaliteit van de individuele projectplannen 
worden niet met recente resultaten of wetenschappelijke literatuur onderbouwd door de aanvragers.  

o De voortgang wordt actief gemonitord op 3 categorieën: proces (bv. wanneer een infrastructuur 
operationeel is), direct resultaat (bv. gebruik en inkomsten van de infrastructuren, aantal innovaties, 
getrainde personen) en impact (bv. bedrijvigheid, innovaties op markt, kwaliteit, bemensbaarheid, 
betaalbaarheid). Ook wordt gestuurd op interactie tussen de centra. 

 

De mate van innovatie en vernieuwing 

o Het voorstel heeft het in zich om (zoals beoogd) uit te groeien tot een duurzame nationale infrastructuur 
voor inter- en transdisciplinaire samenwerking op het gebied van medtech. Nederland kent al veel 
activiteiten op het gebied van medtech, maar die zijn veelal lokaal georiënteerd of gericht op andere 
doelen dan samen onderzoek doen. Een bredere nationale samenwerking is nieuw. De voorgestelde 
kennisdeling zal de Nederlandse medtech sector een boost geven. 

o Het is positief dat binnen de transitiecentra van het voorstel de bestaande Medtech regio's rond de TU's 
nog intensiever met elkaar gaan samenwerken. Samenwerking tussen de zorgsector, bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen zoals (technische) universiteiten en hogescholen is een randvoorwaarde voor 
succesvolle ontwikkeling van medische technologie, het vertalen van de vraag vanuit de (klinische) praktijk 
en het aansluiten van innovaties op de behoeften van zorggebruikers en zorgprofessionals. Dit vergroot de 
kans op het realiseren van oplossingen die ook echt gebruikt gaan worden. 

o De te ontwikkelen innovaties sluiten aan op bestaande ontwikkelingen binnen de deelnemende partijen en 
bouwen voort op kennis die er al is. De voorgestelde onderzoeksactiviteiten richten zich op het verder 
brengen van deze innovaties naar de markt. De gekozen onderzoeksactiviteiten sluiten aan op de expertise 
van de partners. De technologieën die ontwikkeld worden binnen de geprioriteerde transitiecentra zijn 
echter niet alomvattend voor de vraagstukken en mogelijke innovatieve oplossingen binnen de drie 
gestelde pijlers, maar dragen wel substantieel bij aan het dichten van bestaande kennislacunes. Er is geen 
ruimte in de aanvraag voor open onderzoek binnen de thema’s van de pijlers. Mogelijke kansen voor 
innovaties die eveneens bijdragen aan de doelstellingen van de aanvraag en die passen binnen de thema’s 
van de centrale pijlers worden daardoor niet benut.  

o De flexibiliteit van het voorgestelde systeem is een aandachtspunt doordat de onderzoeksplannen voor de 
transitiecentra voor een groot deel vastliggen . Het wordt uit de aanvraag niet duidelijk in hoeverre de 
scope en agenda van de transitiecentra kunnen meebewegen met een veranderende omgeving.   

o De plannen voor de data-architectuur zijn ambitieus en kennen een breed scala aan uitdagingen. Er is 
ruime aandacht en inzet voor gemeenschappelijke data-architectuur ontwikkeling. Het is positief dat het 
consortium al haar data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) wil maken. Dit is 
randvoorwaardelijk voor het welslagen van transities, en geheel in lijn met het streven van moderne 
wetenschap. Eveneens positief is dat het consortium de samenwerking zoekt met Health- RI. De data-
architectuur in de zorg is momenteel nog erg gefragmenteerd per zorgaanbieder en sluit slecht op elkaar 
aan. Wet- en regelgeving stellen daarnaast vereisten voor het delen van (patiënten)data. Dit wordt ook zo 
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door het consortium benoemd, maar het plan hoe hiermee om te gaan behoeft nog wel nadere 
uitwerking. Duidelijke normontwikkeling op dit gebied zou van toegevoegde waarde zijn.  

o Werkbare en doeltreffende communicatie en uitstekend leiderschap is essentieel om met zoveel partners 
en centra aan boord binnen de beschikbare tijdspanne dit project te laten slagen. 

 

Landschap en impact op het onderzoeksveld  
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o De geformuleerde doelstellingen binnen de pijlers op preventie, behandelen met minimale schadelast en 

zorg in de leefomgeving sluiten op elkaar aan en zijn een logische uitwerking van de vraagstukken die er 
leven in de gezondheidszorg en sluiten aan op de KIA gezondheid en zorg.1,2 Tegen de achtergrond van de 
vergrijzing, het toenemende aantal chronisch zieken, krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende 
zorgkosten, kunnen technologische toepassingen grote kansen bieden. Op het gebied van preventie 
kunnen zorgkosten bespaard worden, door het voorkomen van duurdere zorg en door het aantal onnodige 
behandelingen terug te dringen. Het kan echter tegelijkertijd ook leiden tot over diagnostisering en 
overbehandeling en dus hogere kosten. Door nieuwe technologieën kan er behandeld worden met minder 
schadelast en kunnen behandelingen steeds meer individueel aangepast worden aan de behoeften en 
eigenschappen van patiënten. Door monitoren en behandelen in de eigen leefomgeving wordt zorg 
verplaatst van de intramurale ziekenhuis- en verpleeghuiszorg naar bijvoorbeeld poliklinieken, 
eerstelijnszorg en de thuissituatie. Deze trend hangt nauw samen met de digitalisering in de zorg. De 
toenemende mate waarin zorg en ondersteuning thuis, digitaal en op maat kan worden geleverd aan 
mensen, bevordert eveneens de autonomie en regie van mensen over hun gezondheid.3 

o Het realiseren van de doelstellingen van dit voorstel zorgen ervoor dat Nederland een nog belangrijker 
plek inneemt internationaal als ontwikkelaar en producent van medtech. Dat nationaal de uitdagingen in 
de zorg aangepakt worden door de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden. En dat mensen minder snel 
ziek worden, sneller herstellen en chronisch zieken beter worden begeleid, waardoor zij langer en beter 
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. 

o In het voorstel wordt niet omschreven welke plek de huidige, nationale en internationale, (eco)-systemen 
daarin hebben en in welke mate er nieuwe ontwikkeld gaan worden. Goed werkende, bestaande 
ecosystemen en netwerken gebruiken en inbedden kan van grote meerwaarde zijn. Nederland kent een 
rijk landschap aan onderzoeksinstellingen, bedrijven (van startups tot multinationals) en andere partijen 
die gericht zijn op medtech innovatie en die in kleinere en grotere verbanden veelal lokaal samenwerken. 
Er wordt niet omschreven of en hoe die aangesloten gaan worden op het beoogde nationale netwerk van 
innovators, incubators ed. 

o Demografische en sociale aspecten, verschillen tussen hoge en lage economische status en de trends die 
daaraan vasthangen komen niet duidelijk naar voren in het voorstel. Benoemd wordt dat er aangesloten 
wordt op (onder andere) de KIA Gezondheid en Zorg en de centrale missie om de levensverwachting van 
de Nederlandse bevolking te verhogen. Op dit deel sluit het voorstel goed aan. Echter de centrale missie 
beoogt ook de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status 
(SES) te verkleinen, daar is geen aandacht voor.2 De grootste winst op het gebied van gezonde 
levensverwachting is te boeken bij mensen met een lage SES. Het verkleinen van gezondheidsverschillen 
middels technologische innovaties vraagt om specifieke aandacht voor groepen met een achterstand, 
bijvoorbeeld migranten of mensen met weinig opleiding, vaardigheden of inkomen. Zonder deze specifieke 
aandacht kunnen technologische innovaties ook juist resulteren in het vergroten tussen de 
gezondheidsverschillen van mensen met een lage en hoge SES. Het is bijvoorbeeld bekend dat mensen met 
een hoge SES meer gebruik maken van eHealth dan mensen met een lage SES. 4 Het is van belang dat al bij 
de planvorming in de eerste fase voldoende aandacht is voor aansluiting van met name de lage SES 
populatie. Hier is in het voorstel geen specifieke aandacht voor. 

o Het voorstel beschrijft helder de positionering ten opzichte van andere Groeifondsvoorstellen uit de 
huidige en vorige ronde. Er wordt samengewerkt met Health-RI welke in de vorige ronde door het 
groeifonds gefinancierd is.  
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o Er is in het voorstel weinig aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft focus op de ontwikkeling van 
technologie en methodieken die niet snel achterhaald zullen zijn als op manieren die ook qua energie- en 
milieuaspecten duurzaam zijn. 

 

De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 

o Dit voorstel biedt het Nederlandse bedrijfsleven kansen op exportgebied, in aanvulling op de kansen voor 
de binnenlandse markt. De maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg spelen 
namelijk wereldwijd. 2  

o Nederland is momenteel Europees een van de leidende medtech ecosystemen. Universiteit Utrecht (9), 
Radboud universiteit Nijmegen (20), Universiteit Leiden (25), Universiteit van Amsterdam (43) en 
Universiteit Maastricht (50), staan in de top 50 van de Shanghai Ranking 2021 op het gebied van medische 
technologie.5  

o Het consortium heeft ruim aandacht voor Europese ontwikkelingen en kansen die dit met zich meebrengt. 
De transitiecentra hebben de potentie om Europees een leidende rol te spelen. Het plan voor 
internationalisering is echter maar deels uitgewerkt voor de praktijk, er wordt veel van 
vanzelfsprekendheid uitgegaan. Positief is dat er ingezet wordt op samenwerking en het gebruik maken 
van expertise van ervaringsdeskundigen op het gebied van internationalisering en opschaling.  

 

De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 

o De keuzen voor de transitiecentra sluiten aan bij de technologieën waarin Nederlands er reeds sterk voor 
staat.6 De scope van de transitiecentra binnen pijler 2 ‘behandelen met minimale schadelast’ richt zich 
echter op dit moment alleen op beeldgestuurd behandelen. De comparatieve voordelen en bestaande 
expertise die Nederland heeft voor niet-beeldgestuurd behandelen met minimale schadelast (zoals 
ontwikkeling van minimaal invasieve chirurgische instrumenten) worden niet beschreven, dit is een 
gemiste kans. 

 

Kennisgebruikers en kennisbenutting  

De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 

o Het voorstel zet sterk in op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die ook daadwerkelijk breed 
geïmplementeerd gaan worden. Zo is er veel aandacht voor vraagsturing. Enerzijds door het 
samenbrengen van publieke en private partijen in een praktijkcontext in de transitiecentra. Anderzijds 
door in de centrale lijn Systeemtransitie brede vraagsturing te faciliteren door middel van ronde tafels. Het 
risico wordt hierdoor verkleind dat nieuwe technologie op de plank blijft liggen. Het betrekken van en 
samenwerken met de eindgebruiker (burger en/of zorgmedewerker) aan het begin en gedurende het 
ontwikkelproces kan echter nog steviger verankerd worden. 

o Onduidelijk is of de MedTechNL aanvraag genoeg prikkels/criteria bevat om te garanderen dat innovaties 
succesvol geïmplementeerd worden in de zorg. Implementatie van ontwikkelde innovaties via concrete 
plannen voor brede zorgadaptatie is een aandachtspunt en nog niet voldoende uitgewerkt in het voorstel. 
Er wordt ingezet op internationale opschaling, maar de plannen voor nationale opschaling zijn nog niet 
goed genoeg uitgewerkt. De kaders en randvoorwaarden voor succesvolle zorgimplementatie en 
bijbehorende de-implementatie van verouderde systemen in breedste zin zijn nog niet duidelijk. Extra 
aandacht is nodig voor de wettelijke vereisten voor markttoelating en inpassing van bijvoorbeeld 
preventieve toepassingen in de zorgfinanciering/het zorgstelsel. De in het consortium aangesloten 
zorgverzekeraars kunnen hier een rol in spelen.  

o Het is positief dat het voorstel aandacht besteed aan de bekostiging van innovaties en Health Technology 
Assessments (HTA). HTA is een multidisciplinair proces om de waarde van gezondheidstechnologie te 
bepalen en dient als instrument ter onderbouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of 
daadwerkelijk (niet meer) gebruiken van behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen en/of 
procedures. Uitvoering van HTA’s wordt centraal geregeld via de centrale lijn Systeemtransitie. Uitvoering 
van de HTA’s wordt een grote uitdaging. Bestaande HTA-methodieken schieten soms nog te kort voor 
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medische technologie. Het consortium sluit hiervoor echter aan bij internationale standaarden, richtlijnen 
en kaders.7  

o Er wordt ingezet op het ophalen van algemene inzichten die breed inzetbaar zijn en van toepassing voor 
alle transitiecentra. Er wordt voor gekozen om niet alleen in centrale pijlers met transitiecentra te werken, 
maar daar dwars op ook met ondersteunende thema’s in de lijnen. Dit geeft ruimte om niet alleen met de 
praktijk bezig te zijn, maar ook meer algemene lessen te kunnen trekken die breed inzetbaar zijn en van 
toepassing voor alle transitiecentra en eventueel ook daarbuiten. 

De mate van innovatie en vernieuwing 

o Het betrekken van alle partijen binnen de voorgestelde ronde tafels (waaronder gebruikers, regelgevers en 
financiers) is sterk verankerd in het voorstel en stimuleert dat bij innovaties rekening wordt gehouden met 
relevante belangen en regelgevingen. De ronde tafels zijn echter sterk academisch ingericht en niet 
praktijkgericht. De barrières voor deelname door praktijkpartners, zoals burgers, patiënten en 
zorgprofessionals uit de praktijk, zijn daardoor hoog. 

o Hoe open de transitiecentra zijn voor deelname van nieuwe partijen en hoe toegankelijk ontwikkelde 
resultaten en intellectueel eigendom is voor nieuwe partijen is niet volledig duidelijk. 

 
3. Geraadpleegde bronnen 

1. Volksgezondheid toekomstverkenning 2018, RIVM 
2. Kennis en innovatie agenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg, Health Holland  
3. Kamerbrief Visie medische technologie, kenmerk 1500569-188366-GMT 
4. Stand van zaken e-health in 2020, RIVM 
5. https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0405 
6. The medtech market in the Netherlands, KPMG, 2017 
7. Programmatekst HTA methodologie 2021-2024, ZonMw 
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Adviesrapport Oncode-PACT 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw 
 

1. Algeheel oordeel  
Samenvatting 
Zoals in het Oncode-PACT voorstel wordt besproken zijn innovatieve geneesmiddelen om kanker te 
behandelen belangrijk voor de gezondheid (-szorg) en de maatschappij. Ook bieden de wereldwijde 
medicijnverkoop en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen grote kansen voor de Nederlandse economie. 
Oncode-PACT beschrijft twee struikelblokken die de doorontwikkeling van veelbelovende 
onderzoeksresultaten naar innovatieve geneesmiddelen belemmeren. Het eerste struikelblok is het feit dat de 
faciliteiten en expertise die nodig zijn voor het preklinische ontwikkelproces, ofwel (deels) ontbreken ofwel 
versnipperd zijn over vele locaties . Een tweede probleem is het feit dat gedurende het gangbare preklinische 
ontwikkelproces, niet goed voorspeld kan worden welke middelen werkzaam zullen zijn in patiënten. Hierdoor 
falen veel kandidaat middelen alsnog in klinische studies, met als gevolg hoge (compensatoire) kosten voor 
middelen die wel slagen.  
 
Oncode-PACT wil deze struikelblokken aanpakken door faciliteiten en expertise voor preklinische 
geneesmiddelontwikkeling te ontsluiten (machine 1.0 in het voorstel) en aan te vullen of uit te breiden 
(machine 1.1) om deze aan te bieden aan Nederlands oncologisch onderzoeksveld en bedrijven. Parallel 
hieraan wil Oncode-PACT het preklinische ontwikkelproces innoveren (machine 2) door  het inzetten van 
platformtechnologieën als organoïden, goed gedefinieerde patiëntcohorten en artificial intelligence zodat de 
slaagkans van kandidaat middelen eerder kan worden bepaald (de-risken). Daarnaast zal er ook financiering 
worden ingezet voor demonstratie(ontwikkeling)projecten om de genoemde aanpak te valideren en 
vergelijken.  
 
Oncode-PACT beoogt het preklinische medicijnontwikkelproces hiermee sneller, minder risicovol en goedkoper 
te maken en zo onderzoek naar en de ontwikkeling van kankergeneesmiddelen in NL te stimuleren en 
bedrijvigheid aan te trekken. Bij Oncode-PACT is een breed scala aan partijen aangesloten, zoals universiteiten, 
UMCs, onderzoeksinstituten, maatschappelijke partners en bedrijven. Het voorstel is opgesteld onder de regie 
van het Oncode Institute [zie 1] dat bij toekenning ook de centrale organisatie verzorgt. 
 
Sterke punten en kansen 

o Oncode-PACT werkt vanuit een vernieuwende visie op het reguliere geneesmiddelen onderzoek en 
ontwikkelingstraject. In het voorstel worden de voornaamste factoren geïdentificeerd die in dit traject 
vertragend werkend, kostenverhogend zijn en klinisch succes onzeker maken. Oncode-PACT stelt een 
aanpak  voor die sterk inspeelt op deze factoren. Het is niet ondenkbaar dat deze aanpak een breed 
uitstralend effect heeft en ook  nuttig blijkt voor andere aandoeningen dan kanker.  

o Oncode-PACT richt zich op de preklinische ontwikkeling van alle therapeutisch relevante klassen van 
(kanker)geneesmiddelen. Dit vergoot  de kans om succesvol nieuwe geneesmiddelen en technologieën 
te ontwikkelen en bedrijvigheid te creëren in meerdere sectoren binnen de 
geneesmiddelontwikkeling. Ook onderscheid zich Oncode-PACT hiermee in internationaal opzicht.  

o De samenstelling van het consortium is geschikt om de door Oncode-PACT genoemde doelstellingen 
te kunnen bereiken. Oncode-PACT bouwt voort op de uitstekende reputatie en de sterke mate van 
organisatie van het Nederlandse kankeronderzoek en verenigt belangrijke spelers: behalve 
universiteiten en UMCs maken bijvoorbeeld het Nederlands Kanker Instituut (NKI-AVL), het Prinses 
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Máxima Centrum, het IKNL en Oncode Institute deel uit van Oncode-PACT. De breedte en de aard van 
de samenstelling van de aan Oncode-PACT deelnemende partijen maakt de toegang en het gebruik 
van state of the art faciliteiten en de nieuwste wetenschappelijke en technologische inzichten en 
expertise op het gebied van preklinische geneesmiddelenontwikkeling mogelijk (ook voor partijen 
buiten Oncode-PACT)..  

o Oncode-PACT wil technologie inzetten waarin NL sterk gepositioneerd is of een voorloper rol heeft (zie 
in dat verband ook [2]): organoïden, artificial intelligence en goed gedefinieerde patiënten cohorten.  
Hiermee wil Oncode-PACT het preklinische ontwikkelingsproces van kankergeneesmiddelen 
vernieuwen, versnellen en minder risicovol maken. De hoge kwaliteit van het NL onderzoek aan deze 
technologieën verhoogt de slaagkans. 

o Inzet van deze nieuwe technologieën kan ook bijdragen aan vermindering van proefdiergebruik en 
betere afstemming van geneesmiddelen op specifieke (groepen) individuele patiënten (personalized 
medicine).  

o De PharmaNL en Oncode-PACT groeifondsvoorstellen vertonen enige overlap maar verschillen in hun 
accenten. Ze kunnen van elkaar profiteren door hun sterke complementariteit en synergie. Oncode-
PACT zet in op het minder risicovol maken van het preklinische ontwikkelingsproces van 
kankergeneesmiddelen. Bedrijven/startups die willen investeren in de verdere ontwikkeling van een 
de-risked lead uit het Oncode-PACT programma zullen ook gebaat zijn bij het beschikbaar maken van 
incubatoren en vestigingslocaties voor bedrijven en bij de opleiding van human capital (inclusief 
oprichting van een regulatoir kenniscentrum) waar PharmaNL op inzet. Andersom worden binnen 
PharmaNL faciliteiten en expertise aangeboden voor geneesmiddelontwikkeling en worden 
ontwikkelprojecten gefinancierd, waarbij men van elkaars (PharmaNL en Oncode-PACT) kennis en 
middelen kan profiteren. Tenslotte biedt PharmaNL mogelijkheden tot geneesmiddelproductie die ook 
voor in Oncode-PACT gegenereerde kandidaat middelen relevant kunnen zijn. Behalve mogelijk profijt 
dat de voorstellen van elkaar kunnen hebben moet echter ook worden opgemerkt dat door de overlap 
die er bestaat tussen Oncode-PACT en PharmaNL het risico bestaat dat beide voorstellen gebruik 
zullen maken van dezelfde pool van personeel voor de uitvoering van de beschreven plannen en voor 
de bemensing van governance en commissies van de programma’s. 

 
Aandachtspunten en bedreigingen  

o Nieuwe methodieken in (onderzoek naar) geneesmiddelontwikkeling zullen pas gemeengoed worden 
na acceptatie door de regulatoire autoriteiten. Oncode-PACT betrekt daarom vroegtijdig (Europese en 
Nederlandse) regulatoire autoriteiten in de ontwikkelprojecten, maar dat is geen garantie dat de 
nieuwe aanpak goedkeuring krijgt. Ook is veranderende regelgeving bij dergelijke autoriteiten niet 
ondenkbaar. Een sterke regie van Oncode-PACT op dit punt is essentieel en vormt een belangrijk 
aandachtspunt voor het succes van Oncode-PACT.  

o Het lange termijn succes van Oncode-PACT  hangt af van brede acceptatie, laagdrempelige toegang 
met financierbare fee for service kosten en private vervolgfinanciering als Oncode-PACT haar output 
aflevert. 

o Oncode-PACT voorziet ook in de uitbreiding van expertise voor preklinische 
geneesmiddelontwikkeling. Echter het vinden van de nodige bemensing hiervoor (zonder verdunning 
of overbelasting van bestaande pool) kan een probleem zijn. Hoewel dit in het voorstel wordt 
onderkend en besproken blijft de vraag hoe een verdunning en overbelasting van de bestaande 
bemensingspool wordt voorkomen grotendeels open.  

o Door het preklinische kankergeneesmiddelontwikkelingsproces minder risicovol en goedkoper te 
maken wil Oncode-PACT bewerkstelligen dat innovatieve geneesmiddelen betaalbaarder worden. 
Zoals ook in het voorstel genoemd wordt de geneesmiddelprijs echter mede door andere factoren dan 
het preklinische ontwikkeltraject bepaald (bv marktwerking of de kosten van het klinische traject, 
grondstoffen en productie). Return on investment is voor bedrijven ook na de preklinische fase niet 
gegarandeerd en kan alsnog tot hoge prijzen leiden. 
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Conclusie  
Het Groeifonds voorstel Oncode-PACT verbindt de belangrijkste spelers in het Nederlandse kanker- en 
(kanker)geneesmiddelonderzoek met elkaar en kan bij toekenning een sterke boost geven aan het ecosysteem 
door het preklinische ontwikkelingsproces van kankergeneesmiddelen te versnellen, te vernieuwen en 
goedkoper te maken. Dit biedt kansen voor startups en bedrijven en draagt bij aan het ontwikkelen van 
innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. De (kanker)geneesmiddelenmarkt en het 
onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van geneesmiddelen hebben een hoge economische en 
maatschappelijke waarde. Daarom kan een succesvol Oncode-PACT een sterke impuls geven aan de 
Nederlandse economie. Aandachtspunten voor het voorstel zijn onder andere acceptatie van nieuwe 
geneesmiddelontwikkeltechnologieën door regulatoire autoriteiten en voor langetermijn succes ook de 
afhankelijkheid van private vervolgfinanciering en op korte termijn het vinden van mensen om de benodigde 
expertise en faciliteiten uit te breiden.  

 

2. Analyse 

Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten  

o Oncode-PACT maakt expertise en faciliteiten beschikbaar en breidt deze ook uit zodat de huidige inzichten 
en state of the art technologieën gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe 
kankergeneesmiddelen. De Oncode-PACT plannen omvatten hierbij de preklinische ontwikkeling van kleine 
moleculen, biologicals, vaccins, cel- en gen therapieën. Het oncologisch onderzoeksveld in Nederland is 
ook in internationaal opzicht competitief. De bijdrage van de verschillende partners aan Oncode-PACT, 
waaronder de Universitair medische centra en Nederlandse Universiteiten, het NKI-AVL, Oncode Institute 
alsmede partners uit het bedrijfsleven, zal de toegang en het gebruik van de nieuwste wetenschappelijke 
en technologische inzichten garanderen. De introductie van nieuwe expertise en infrastructuur in 
machines 1.1 en 2.0, zal bijdragen om op het niveau van de nieuwste stand van kennis en techniek te 
kunnen opereren en deze voor Nederland te ontsluiten. 

o Daarnaast zet Oncode-PACT in op innovatie van het medicijnontwikkelproces als zodanig door het 
introduceren en combineren van platformtechnologieën als organoïden (organs-a-chip), hoogwaardige 
patiënten cohorten en artificial intelligence met de bedoeling om daarmee het preklinische 
ontwikkelproces van geneesmiddelen sneller, goedkoper en beter voorspellend te maken en klinische 
vervolgstudies beter te kunnen inrichten.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Er is sprake van procesinnovatie van het preklinisch ontwikkelproces van kankermedicatie door 

medicijnontwikkeling eerder te 'de-risken' en te versnellen. De innovatie wordt omschreven als 
incrementeel: ontsluiten van de in Nederland aanwezige expertise en faciliteiten, maar ook disruptief: 
artificial intelligence, goed gedefinieerde patiënten cohorten en organoïd technologie. Organoïden kunnen 
in potentie een belangrijke lacune in het preklinisch onderzoek vullen door een platform te bieden om in 
klinisch relevant materiaal te testen. Goed gedefinieerde patiënt cohorten maken het mogelijk om de 
activiteit van lead moleculen te koppelen aan de genotypische achtergrond van patiënten. Artificial 
intelligence maakt het mogelijk om aan de hand van modellen en analyses gerationaliseerde keuzes te 
maken tijdens de stappen van de medicijnontwikkeling. Naast de innovatie voor het preklinisch onderzoek 
kan ook een impuls worden gegeven aan de transitie naar dierproefvrije innovaties op het terrein van de 
medicijnontwikkeling door het gebruik van beschikbare patiënt informatie en de inzet van humane 
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organoïde-modellen. In veel gevallen worden ziektes beter gepresenteerd door humane organoïden dan 
door diermodellen. Toepassing van de genoemde technologieën maakt het daarnaast ook mogelijk om 
geneesmiddelen op maat te ontwikkelen of (indien reeds ontwikkeld) te selecteren voor specifieke 
(subgroepen van) tumorpatiënten (personalized medicine).  

o De brede samenwerking, ontsluiting van expertise en faciliteiten, alsmede de introductie en validatie van 
state-of-the-art technologieën in preklinisch oncologisch onderzoek alleen al zijn in deze omvang 
vernieuwend.  
 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 

De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o Oncode-PACT sluit aan bij de doelstellingen van Oncode Institute door een brede toegang te bieden om 

fundamentele oncologische onderzoeksresultaten verder te brengen naar nieuwe betaalbare en effectieve 
medicatie [1]. 

o Het Oncode-PACT voorstel sluit aan bij het Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) [3] initiatief 
van VWS en EZK met name wat betreft de aspect betaalbaarheid, infrastructuur ontsluiting personalized 
medicine en het Actieprogramma Nieuwe Kansen voor Topsector Life Sciences & Health [2] van EZK. Dit 
actieprogramma draagt aan dat drug discovery, development & manufacturing, cohorten en biobanken, 
data en artificial intelligence sterktes zijn van het NL LSH ecosysteem en noemt organoïden platformen als 
een van de sleuteltechnologiën die NL heeft voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. 

o De doelstellingen van Oncode-PACT passen binnen het missiegedreven innovatiebeleid Gezondheid en 
Zorg [4] geformuleerd door het ministerie van VWS en de topsector Life Sciences and Health en dan 
specifiek bij missie 1: “in 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en 
zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% 
afgenomen” en missie 4: “In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking 
het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen” 

o Oncode-PACT bevordert daarnaast proefdiervrije medicijnontwikkeling. Door onderzoek met proefdieren 
te vervangen door organoïde modellen, AI en patiëntencohorten sluit Oncode-PACT aan bij de 
Nederlandse ambitie om Europees koploper te worden op het gebied van dierproefvrij onderzoek. [5] 

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o De doelstellingen van Oncode-PACT sluiten goed aan op de Horizon Europe missie Cancer. Deze is erop 

gericht om o.a. door het verbeteren van de therapie 3 miljoen levens te sparen voor 2030. Ook sluiten de 
Oncode-PACT doelstellingen aan bij het Beating Cancer plan van de Europese Commissie dat o.a. 
investeert in de bevordering van het delen van geanonimiseerde patiëntgegevens en ook pleit voor nieuwe 
innovatieve behandelingsmethoden en de inzet van specifiek op personen toegespitste behandeling 
(personalized medicine). 

o Tevens passen de Oncode-PACT doelstellingen binnen de door de Europese Commissie opgestelde 
Pharmaceutical Strategy for Europe [6], waarin onder andere wordt ingezet op een betere toegang tot 
betaalbare medicijnen en een competitieve en innovatieve farmaceutische industrie binnen Europa. 

o Tenslotte zijn er binnen Europa en daarbuiten verschillende initiatieven gaande om de ontwikkeling van 
geneesmiddelen te bevorderen maar niet zoals Oncode-PACT op het gebied van zowel kleine moleculen, 
als biologicals, of vaccins, en cel- en gen therapieën. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Nederland heeft goede uitgangsfaciliteiten en -expertise om (kanker)geneesmiddelen te ontwikkelen. In 

het LSH rapport Nieuwe kansen voor de Topsector LSH [1] wordt hierover gezegd: “Nederland beschikt 
over hoogwaardige kennis en faciliteiten voor het gehele proces van therapieontwikkeling, van eerste 
ontdekking in het fundamentele laboratorium tot en met de grootschalige productie van een 
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geneesmiddelen”. Oncode-PACT kan een impuls geven dit potentieel tot bloei te laten komen en daardoor 
nog meer potentieel aan te trekken. Hierbij moet men zich realiseren dat de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen niet alleen van groot belang kan zijn voor de gezondheidszorg en maatschappij maar ook 
grote kansen biedt voor de (Nederlandse) economie. Behalve de wereldwijde verkoop van medicijnen 
zullen de bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen behorende onderzoeksactiviteiten en bedrijvigheid 
een positief effect hebben op de Nederlandse economie. De deelnemende partijen aan Oncode-PACT zijn 
een waarborg voor toegang tot state of the art faciliteiten en technologieën en expertise op het gebied van 
kanker en geneesmiddelenonderzoek. Gaandeweg zullen er door Oncode-PACT ook nieuwe technologieën 
worden ontwikkeld. Dit alles zal kansen bieden voor het aantrekken van startups , nieuwe bedrijven en 
talent. Voor succes op de lange termijn zal het echter nodig zijn dat er ook daadwerkelijk private 
vervolgfinanciering zal komen op het moment dat Oncode-PACT haar output aflevert. 

o Voor zover wij weten zijn er buiten Nederland geen vergelijkbare voorstellen als Oncode-PACT zoals in het 
vorige onderdeel (aansluiting) ook al vermeld.  

o Als Oncode-PACT succesvol is kan dit navolging krijgen vanuit concurrerende andere landen zodat zal 
moeten worden nagedacht over vervolgtrajecten om NL op langere termijn dit voordeel te laten 
behouden. 
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 

De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Oncode-PACT kan de positie van onderzoekers en bedrijven binnen (preklinisch) geneesmiddelonderzoek 

versterken door a) de gecoördineerde samenwerking van alle relevante partijen binnen het preklinisch 
onderzoek, en b) door het versterken van de toegang tot relevante expertise en infrastructuur. 

o Door het preklinische ontwikkelproces van kankergeneesmiddelen te versnellen en eerder te 'de-risken', 
zoals voorgesteld door Oncode-PACT zullen naar verwachting de faalkans en ontwikkelkosten kunnen 
afnemen. Hierdoor en doordat de ontwikkeling van innovatieve kankermedicijnen door Oncode-PACT 
breed toegankelijk wordt gemaakt, ontstaat er een impuls voor bedrijven om in NL te investeren en 
nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor de behandeling van tumoren. 

o Tevens is de verwachting dat de invoering en validatie van nieuwe technologieën zoals organoïd-modellen, 
goed gedefinieerde patiëntcohorten en het gebruik van artificial intelligence het (traject van) preklinisch 
onderzoek zal innoveren. Echter, hiervoor is acceptatie van het gebruik van nieuwe technologieën door 
regulatoire instanties noodzakelijk. Oncode-PACT betrekt de EMA en het CBG vroegtijdig in de 
ontwikkelprojecten. Een duidelijke regie van Oncode-PACT is echter noodzakelijk om succes te kunnen 
behalen. Betrekken alleen zou niet genoeg zijn en er kan geen garantie gegeven worden dat de nieuwe 
aanpak goedkeuring krijgt. Het is ook niet uit te sluiten dat er sprake zal zijn van een veranderende 
regelgeving bij deze of andere (internationale) autoriteiten.  

o Het governance en projectplan en de valorisatie/business aspecten van het Oncode-PACT voorstel zijn 
gedegen uitgewerkt. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een onafhankelijke investeringscommissie, worden 
stakeholders in de hele keten betrokken (onderzoek, regulatoire instanties, bedrijven, etc), worden 
business developers en een commercieel directeur aangesteld, zijn er KPIs opgesteld en is er ook sprake 
van een gebruikerspanel. Oncode-PACT kan hierbij mede bouwen op de ervaringen die Oncode-Instituut 
meeneemt. Patiëntenparticipatie is in het voorstel echter onderbelicht.  

   
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Als de in dit voorstel genoemde aanpak volledig succesvol is zal er in Nederland een snellere ontwikkeling 

zijn van nieuwe, effectievere, beter op het individu toegespitste en goedkopere kankermedicijnen (hoewel 
de prijs van medicijnen niet alleen bepaald zal worden door het preklinische ontwikkeltraject maar ook 
door factoren als bv de kosten van het klinische traject, grondstoffen en productiekosten, marktwerking). 



1. 6/6 NWO ZonMw adviesrapport Oncode PACT 
 

o Als de in Oncode-PACT ontwikkelde technologieën succesvol zijn en geaccepteerd worden door regulatoire 
instanties, dan is dat op zichzelf reeds een sterke innovatie en zou hierdoor een lans kunnen worden 
gebroken voor de toekomstige ontwikkeling van andere nieuwe technologieën binnen het 
onderzoekstraject van de preklinische geneesmiddelenontwikkeling. Dit zou vervolgens een extra boost 
kunnen geven aan de ontwikkeling van nog meer innovatieve en betere geneesmiddelen ook op andere 
aandachtsgebieden. 

  

3. Geraadpleegde bronnen 

1) Oncode Institute (zie: https://www.oncode.nl/about/about-oncode) 
2) Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences and Health, rapport LSH, 2020. (zie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/18/nieuwe-kansen-voor-topsector-
life-sciences--health) 

3) FAST, Samen werken aan Future Affordable and Sustainable Therapies, ZonMW, 2020. (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/17/samen-werken-aan-future-
affordable-and-sustainable-therapies) 

4) Gezondheid & Zorg. Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Kennis- en 
Innovatieagenda 2020-2023 van de Topsector LSH (Health Holland) ; https://www.health-
holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-
zorg_0_0.pdf 

5) Transitie Proefdiervrije Innovatie (zie https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl) 
6) Pharmaceutical Strategy for Europe. (Europese Commissie, 25-11-2020); https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761 
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1. Algeheel oordeel  
Samenvatting 
PharmaNL beargumenteert dat binnen de Nederlandse geneesmiddelenmarkt er sprake is van een structureel 
marktfalen. De lage succeskans en hoge kosten van de vroege fases van medicijnontwikkeling leiden ertoe dat 
kansrijke geneesmiddelkandidaten de markt en de patiënt niet bereiken. Tegelijkertijd worden Nederland en 
Europa geconfronteerd met een grote leveringsonzekerheid van kritische generieke geneesmiddelen. Het 
voorstel wil een integrale aanpak ontwikkelen om deze problemen weg te nemen zodat de Nederlandse 
farmaceutische waardeketen haar economisch en maatschappelijk potentieel kan realiseren.  
Hierbij heeft PharmaNL de volgende doelen voor ogen: a) het versterken van het verdienvermogen, de 
concurrentiekracht en concurrentiepositie van de Nederlandse farmaceutische waardeketen; en b) het 
duurzaam borgen van de ontwikkeling, marktintroductie en beschikbaarheid van maatschappelijk kritische 
en/of benodigde geneesmiddelen. De aanvraag sluit daarmee aan op de ambities beschreven in de Europese 
farmaceutische strategie [1] en het Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) programma [2].  
De Groeifonds gelden worden ingezet voor de volgende vijf programmalijnen die in samenhang worden 
uitgevoerd: -1- het realiseren van een Dutch Innovative Medicines Accelerator (DIMA) voor de ontwikkeling van 
innovatieve geneesmiddelen en productie technologieën, -2- het versterken en uitbreiden van beschikbare 
shared infrastructuur, -3- het versterken van incubatoren , -4- het faciliteren van farmaceutische 
vestigingsplaatsen, -5- het stimuleren van de groei van geschikt human capital door inzet op een betere 
aansluiting van het onderwijs.  
 
Sterke punten en kansen 

o De doelstellingen van PharmaNL zijn zowel in economisch als maatschappelijk opzicht relevant. 
Geneesmiddelenonderzoek en de geneesmiddelenmarkt hebben een hoge economische waarde (3.5% 
van het BBP) en groei(potentie), mede door de bevolkingsgroei, vergrijzing, en hoge 
arbeidsproductiviteit. Daarnaast zijn middelen tegen onbehandelbare ziekten (unmet medical needs) 
en de leveringszekerheid voor essentiële medicijnen ook sterk gewenst vanuit maatschappelijk 
oogpunt.  

o De programmalijnen zijn uitvoerig uitgewerkt met duidelijke deliverables en vertonen een sterke 
onderlinge samenhang en synergie. Omdat de  programmalijnen op verschillende vlakken 
geneesmiddelonderzoek en het oprichten en vestigen van bedrijven stimuleren, vergroot dit de kans 
dat in Nederland nieuwe geneesmiddelen voor unmet medical needs en productiemogelijkheden van 
essentiële geneesmiddelen worden ontwikkeld.  

o De DIMA projectfinanciering kent een goed gedefinieerd selectieproces met doordachte criteria. De 
projecten worden strikt gemonitord op targets en output en er zijn go/no go momenten voor het al 
dan niet voorzetten van projecten. De DIMA output (leads voor nieuwe geneesmiddelen of -
productietechnologieën) trekt investeerders, startups en farmaceutische bedrijven aan, die hiertoe 
ook worden gestimuleerd door de overige programmalijnen, gericht op het aanbod van faciliteiten, 
incubatoren, vestigingsplekken en human capital.   

o PharmaNL bouwt voort op de sterke wetenschappelijke basis van Nederland op het gebied van 
geneesmiddelen, cel- en gentherapieën (zie ook [3]) en de goede infrastructuur die er is, met hubs in 
Leiden, Utrecht, Groningen, Oss en Geleen. 

o De infrastructuur, vestigingsmogelijkheden, incubatoren en human capital die ontstaan door 
PharmaNL investeringen zullen waarschijnlijk niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn 
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positieve effecten hebben op (bedrijven en onderzoekers binnen) het Nederlandse farmaceutische 
ecosysteem. In de exit strategie wordt hiervoor ook overdracht naar FAST genoemd. 

o PharmaNL sluit niet alleen aan op het FAST programma, maar er zal ook afstemming plaatsvinden, 
waarbij FAST ook zitting zal hebben in het Stichting PharmaNL bestuur. Ook voor  de human capital lijn 
is er afstemming met onderwijsprogramma’s zoals bijvoorbeeld Katapult.  

o De stakeholders zijn goed in kaart gebracht en worden op verschillende manieren betrokken.  
o PharmaNL voorziet ook in het faciliteren van een nationaal regulatoir kenniscentrum. Hiermee kan de 

kennis die nodig is voor markttoelating breed beschikbaar worden gemaakt en zullen regulatoire 
vraagstukken in innovatietrajecten opgelost kunnen worden. 

o De recente komst van de EMA trekt bedrijvigheid en human capital aan en maakt de Nederlandse 
uitgangspositie sterker. Dit vergroot de succeskans en de potentiële impact van het PharmaNL 
voorstel.  

o De PharmaNL en Oncode-PACT groeifondsvoorstellen vertonen enige overlap maar verschillen in hun 
accenten. Ze kunnen van elkaar profiteren door hun sterke complementariteit en synergie. Oncode-
PACT zet in op het minder risicovol maken van het preklinische ontwikkelingsproces van 
kankergeneesmiddelen. Bedrijven/startups die willen investeren in de verdere ontwikkeling van een 
de-risked lead uit het Oncode-PACT programma zullen ook gebaat zijn bij het beschikbaar maken van 
incubatoren en vestigingslocaties voor bedrijven en bij de opleiding van human capital (inclusief 
oprichting van een regulatoir kenniscentrum) waar PharmaNL op inzet. Andersom worden binnen 
PharmaNL faciliteiten en expertise aangeboden voor geneesmiddelontwikkeling en worden 
ontwikkelprojecten gefinancierd, waarbij men van elkaars (PharmaNL en Oncode-PACT) kennis en 
middelen kan profiteren. Tenslotte biedt PharmaNL mogelijkheden tot geneesmiddelproductie die ook 
voor in Oncode-PACT gegenereerde kandidaat middelen relevant kunnen zijn. Behalve mogelijk profijt 
dat de voorstellen van elkaar kunnen hebben moet echter ook worden opgemerkt dat door de overlap 
die er bestaat tussen Oncode-PACT en PharmaNL het risico bestaat dat beide voorstellen gebruik 
zullen maken van dezelfde pool van personeel voor de uitvoering van de beschreven plannen en voor 
de bemensing van governance en commissies van de programma’s. 

 
Aandachtspunten en bedreigingen 

o Juist omdat human capital schaars is, kan het op korte termijn vinden ervan voor de uitvoering van de 
programmalijnen en de invulling van de commissies binnen het programma moeilijk zijn. Weliswaar 
kent PharmaNL de human capital programmalijn, maar deze zal pas op langere termijn effect hebben. 
Hoewel dit probleem in het voorstel wordt onderkend en besproken, blijft dit punt grotendeels open. 

o PharmaNL wil Nederland aantrekkelijker maken voor de farmaceutische industrie en het ontwikkelen 
van innovatieve medicijnen en geneesmiddelenproductie technologieën. Een potentieel risico is dat 
het lastig is om ook op langere termijn daadwerkelijk private financiering te vinden. In het voorstel 
wordt aangegeven dat DIMI investeringen hier een oplossing kunnen bieden maar op termijn het 
risico niet geheel kunnen wegnemen. 

o Het rendement van de productie van generieke geneesmiddelen in Nederland is niet geheel te 
voorspellen, omdat dit mede afhangt van (internationale) prijsontwikkelingen. In het PharmaNL 
voorstel wordt dit genoemd en in de risicoanalyse worden enkele mogelijke (maar summier 
uitgewerkte) oplossingen aangedragen, waarbij wordt onderkend dat deze factor onzeker blijft.  

o De betrokkenheid van en de communicatie naar patiënten, gezondheidsfondsen en maatschappij 
kunnen verder uitgewerkt worden. 

 
Conclusie 
PharmaNL omvat een ambitieus, goed uitgewerkt plan van aanpak in de vorm van vijf onderling sterk 
verbonden programmalijnen. Per lijn is de inrichting met teams en commissies steeds helder, overtuigend en 
goed aansluitend bij wat de lijn beoogt. Door deze inrichting zal er een gecoördineerde verbinding bestaan 
tussen de deelnemende partijen en de stakeholders. PharmaNL sluit aan bij de doelen van de Europese 
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Farmaceutische strategie. De Covid-19 pandemie heeft de urgentie van de problematiek van de 
beschikbaarheid en de betaalbaarheid van geneesmiddelen duidelijk gemaakt en daarmee het momentum 
voor PharmaNL gecreëerd.  
 
Financiering vanuit het Groeifonds biedt een goede kans om het Nederlandse farmaceutische ecosysteem te 
versterken en mogelijkheden te verschaffen om nieuwe geneesmiddelen en productietechnologieën te 
ontwikkelen en om schaars te verkrijgen bestaande geneesmiddelen toch te kunnen leveren. Aandachtspunten 
zijn de beschikbaarheid van voldoende human capital om op korte termijn het programma invulling te kunnen 
geven en het ook op lange termijn voldoende kunnen aantrekken van private financiering.  
 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o De kern van het PharmaNL cluster bestaat uit een drietal clusters te weten Pivot Park, het cluster 

Symeres/Campus Groningen/Life Cooperative en het cluster Universiteit Leiden/Leiden University Medical 
Center waaraan nog verschillende bedrijven, instituten, provinciale initiatieven en universiteiten zijn 
toegevoegd. Op welke manier de andere hubs betrokken worden dient verder uitgewerkt te worden.  

o Binnen de programmalijn DIMA (Dutch Innovative Medicines Accelerator) zal financiering van de 
ontwikkeling van medicijn innovaties plaatsvinden volgens de laatste wetenschappelijke, technologische 
en regulatoire inzichten. Zo zullen bijvoorbeeld geneesmiddelen worden ontwikkeld aan de hand van 
innovatieve methoden op biotechnologisch vlak (zoals CRIPSR/CAS) of aan de hand van op 
nanotechnologie gebaseerde delivery technieken.  

o Deze DIMA programmalijn is sterk uitgewerkt. Financiering van projecten zal plaatsvinden via calls en er is 
een goed gedefinieerd selectieproces met doordachte criteria. Bij de projecten wordt aangestuurd op 
targets en output en er vindt een strikte monitoring plaats, waarbij er go/no go momenten zijn en 
gefinancierde projecten bij een te beperkte voorgang kunnen worden stopgezet. Alleen van de “proeftuin” 
projecten is onduidelijk op welke manier de selectie heeft plaatsgevonden. 

o Tevens worden binnen DIMA nieuwe medicijnproductietechnologieën ontwikkeld voor essentiële 
geneesmiddelen met de bedoeling de kansen op nationale productie te vergroten en zo huidige problemen 
met de beschikbaarheid van geneesmiddelen te voorkomen. Ook hier worden bij de ontwikkeling de 
laatste wetenschappelijke, technologische en regulatoire inzichten toegepast, waarbij tevens wordt 
gestreefd naar duurzaamheid. Innovatieve methoden bij de medicijnproductie zullen bijvoorbeeld liggen 
op het vlak van de chemie (elektrochemie, chirale chemie, katalyse), enzym technologie en 
biotransformatie, fermentatie methodes, en scheidingstechnologie.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o PharmaNL zal er direct en indirect aan kunnen bijdragen dat in Nederland meer nieuwe geneesmiddelen 

kunnen worden ontwikkeld en er in Nederland ook geneesmiddelen worden geproduceerd. Dit is op 
zichzelf al vernieuwend.  

o De verbinding op deze schaal van de verschillende programmaonderdelen (die goed zijn uitgewerkt en 
waarin ook duidelijke deliverables zijn gedefinieerd) is vernieuwend. Door de synergie die optreedt door 
financiering van faciliteiten, incubatoren, vestigingsplaatsen en opleiding van human capital zullen 
bedrijven kunnen worden opgericht en aangetrokken waardoor het potentieel tot innovatie (in de farma 
en gerelateerde gebieden als chemie, (bio)medische technologie, life sciences) nog verder zal toenemen.  

o De oprichting van een regulatoir kenniscentrum, waarbij de verschillende stakeholders worden betrokken, 
is vernieuwend en is een belangrijk aspect om kennis voor regulatoire eisen voor markttoelating breed 
beschikbaar te maken en knelpunten bij nieuwe innovaties aan te pakken . 
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Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o PharmaNL sluit aan bij het FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) initiatief van VWS en EZK, 

waarmee het ook afstemming zoekt. Zo zal FAST ook zitting hebben in het bestuur van Stichting PharmaNL.  
o PharmaNL sluit aan bij de kennis- en innovatie agenda’s van de topsectoren Health Holland (LSH), waar als 

centrale missie geldt “In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en 
zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% 
afgenomen” [6] en de topsector Chemie, met name de Roadmap Chemistry of life waarin het verbeteren 
van precisie gezondheidszorg door gebruik van moleculaire entiteiten als bijvoorbeeld geneesmiddelen 
een van de speerpunten is) [7] . 

o Voor onderwijs sluit PharmaNL aan bij regionale activiteiten van het onderwijsprogramma Katapult [4], dat 
via publieke private samenwerkingen beroepsonderwijs en beroepspraktijk opleidingsprogramma’s wil 
ontwikkelen. Ook op andere initiatieven zoals Biotech Training Facility en het Paul Janssen Futurelab is er 
aansluiting. Door het bundelen van middelen van provincies en onderwijsinstellingen met die uit 
PharmaNL, kan er geïnvesteerd worden in die samenwerkingen die het meest relevant zijn voor PharmaNL, 
wat betreft human capital, het verdienvermogen en maatschappelijke oplossingen. 

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o PharmaNL sluit aan op doelstellingen van de Farmaceutische Strategie voor Europa die vastgesteld zijn 

door de Europese Commissie. Deze strategie is bedoeld om de toegang tot betaalbare geneesmiddelen 
voor patiënten en de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen te waarborgen en om de concurrentie- en 
het innovatievermogen van de geneesmiddelenindustrie in de EU te ondersteunen (Pharmaceutical 
Strategy for Europe, 2020).  

o Ook in andere landen zijn -mede door de invloed van de COVID pandemie- vergelijkbare initiatieven 
gestart. In Frankrijk en de VS staan bijvoorbeeld het belang van de problematiek van onzekere levering van 
(essentiële) geneesmiddelen, door het niet in het eigen land kunnen produceren van deze middelen, op de 
agenda. 

o Naar verwachting zal de Farmaceutische Strategie voor Europa ook invulling krijgen in Europese 
financieringsprogramma’s. Vanuit het onderdeel DIMA zullen O&O projecten geholpen worden bij de 
Europese financieringsprogramma’s (zoals bijvoorbeeld het Innovative Medicines programma van Horizon 
Europe [5] .  

o PharmaNL heeft de intentie de farmaceutische productiemethoden te vergroenen en deze te laten 
aansluiten bij het Europese en Nederlandse Green Deal programma  

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o In NL is veel expertise en potentieel aanwezig om geneesmiddelen te ontwikkelen. Nederland heeft een 

aantal farmaceutische hubs waaronder in Leiden, Utrecht, Groningen, Oss en Geleen. Daarnaast beschikt 
Nederland over een aantal productielocaties voor de productie van actieve farmaceutische ingrediënten. 
Voorts is er een toenemend aantal startups opgezet en zijn er diverse scale- ups. Er lijkt echter 
onvoldoende venture capital te zijn. PharmaNL zal het investerings en vestigingsklimaat van bedrijven in 
Nederland naar verwachting vergroten. 

o Er wordt ingezet op Infrastructuur versterking. Hiervoor wordt een gap analyse gemaakt waarmee 
prioriteiten voor het versterken en uitbreiden en openstellen van beschikbare infrastructuur zullen worden 
opgesteld. Het daarmee strategisch versterken van de infrastructuur biedt met name voor MKB en start-
ups mogelijkheden. Ook het faciliteren en verbeteren van vestigingsmogelijkheden, incubatoren en de 
opleiding van human capital zal een aantrekkelijk klimaat scheppen voor MKBs en startups. 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/pharma-strategy_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/pharma-strategy_report_en.pdf
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o De organisatiegraad en de verbinding van de stakeholders in Nederland zal aan het vergroten van het 
investerings- en vestigingsklimaat van bedrijven in NL door PharmaNL bijdragen en in potentie een 
aantrekkende werking hebben. 

o Bij succes van PharmaNL zou dit concept navolging kunnen krijgen buiten Nederland. 
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Door de PharmaNL plannen zullen bedrijven worden aangetrokken en ontstaan. Hiermee zal de 

innovatiekracht van de geneesmiddelen sector (en aanverwante sectoren) op meerdere fronten 
toenemen. 

o PharmaNL ontwikkelt activiteiten om de verschillende stakeholders in het veld te betrekken. Door 
intensieve samenwerking en gezamenlijke investering vindt synergie plaats waardoor het farmaceutische 
ecosysteem versterkt wordt. Echter, in het voorstel verdienen de inbreng en betrokkenheid van patiënten 
en gezondheidsfondsen en de communicatie naar de maatschappij in bredere zin meer aandacht.  

o De programmalijnen van PharmaNL zullen naar verwachting leiden tot groei of verbetering van 
infrastructuur, vestigingsmogelijkheden, incubatoren en human capital. Dit zal zowel op korte als op lange 
termijn (na PharmaNL) een positief effect hebben op het Nederlandse geneesmiddel ecosysteem.  

o PharmaNL zet in op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten waarvoor nu nog geen behandeling 
beschikbaar is (unmed medical needs). Daarbij worden de aspecten van Maatschappelijk Verantwoord 
Licentiëren meegenomen om tot beschikbare en betaalbare therapieën te komen.  

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o Als PharmaNL succesvol is kunnen er in Nederland nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden en 

daarmee ontstaan er nieuwe perspectieven voor de behandeling van ziekten waarvoor nu nog geen 
behandeling mogelijk is. Dat komt mede vanwege het feit dat PharmaNL zich richt op innovaties die niet 
vanuit marktwerking tot stand komen, waardoor succesvolle trajecten in principe vaak op onontgonnen 
medische toepassingsgebieden zullen liggen en er aantrekkelijke valorisatiekansen zijn. 

o Daarnaast kunnen bij een succesvol PharmaNL in Nederland met nieuwe productie technologieën 
geneesmiddelen worden geproduceerd waardoor de afhankelijkheid van de aanvoer van geneesmiddelen 
die  elders geproduceerd worden kleiner wordt. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/18/nieuwe-kansen-voor-topsector-
life-sciences--health) 

4) Katapult, zie https://www.wijzijnkatapult.nl/over-katapult/ 
5) Innovative Medicines Initiative, Europe’s partnership for health; https://www.imi.europa.eu/ 
6) Gezondheid & Zorg. Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Kennis- en 

Innovatieagenda 2020-2023 van de Topsector LSH (Health Holland) ; https://www.health-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/17/samen-werken-aan-future-affordable-and-sustainable-therapies
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/17/samen-werken-aan-future-affordable-and-sustainable-therapies
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/18/nieuwe-kansen-voor-topsector-life-sciences--health
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/18/nieuwe-kansen-voor-topsector-life-sciences--health
https://www.wijzijnkatapult.nl/over-katapult/
https://www.imi.europa.eu/
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-zorg_0_0.pdf
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holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-
zorg_0_0.pdf 

7) Roadmap Chemistry of Life, onderdeel van kennis innovatie agenda 2020-2023 van Chemistry NL 
(TopSector Chemie) https://chemistrynl.com/wp-content/uploads/2021/05/Roadmap-COL-2021-
final.pdf 

https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-zorg_0_0.pdf
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-zorg_0_0.pdf


Adviesrapport BTIC 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
 

1. Algeheel oordeel 
 
Samenvatting 
Het voorstel beargumenteert dat de Ontwerp-, Bouw- en Technieksector (OBT-sector) zowel behoefte heeft 
aan technologische innovatie als aan andere manieren van samenwerken en het creëren van betere 
randvoorwaarden. Om een toekomstbestendige sector te realiseren, stellen de aanvragers voor om een open 
innovatie-ecosysteem te ontwikkelen. Dit systeem wordt door pre-concurrentiële consortia in vier fasen tot 
stand gebracht: 1) bouwfase 2) opschalingsfase 3) verankeringsfase 4) zelfstandige instandhouding. Het BTIC 
(Bouw en Techniek Innovatiecentrum) faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van dit innovatie ecosysteem. 
Het voorstel beoogt vijf soorten innovatie-infrastructuur te realiseren: Testomgevingen/ proeftuinen in de 
praktijk, Open digitale infrastructuur, Innovatieve methodologieën in engineering en design, Innovatieve 
business- en aanbestedingsmodellen en Talentontwikkeling. Het innovatie-ecosysteem moet partijen in deze 
sector in staat stellen relevanter, succesvoller, sneller en goedkoper te innoveren. Dit zal Nederland vervolgens 
helpen om in te spelen op sociaal-maatschappelijke uitdagingen als betaalbaarheid van woningen, 
bereikbaarheid van stedelijke regio’s en kwaliteit van de leefomgeving en ecologische uitdagingen als stijgende 
temperaturen, wateroverlast, bodemdaling en een achteruitgang van de biodiversiteit. Er wordt rekening 
gehouden met een looptijd van 7 jaar voor de inrichting van een voldoende robuust innovatie-systeem voor de 
OBT-sector. 
 
Sterke punten en kansen 

o Het voorstel betreft een systeemverandering om tot meer innovatie te komen in de ontwerp, - bouw, 
en technieksector. Het realiseren van een open innovatie-ecosysteem is een belangrijke 
vernieuwingsstap voor deze sector. Dit voorstel zal zeker een bijdrage leveren aan de innovatiekracht 
omdat het inrichten van een innovatie-ecosysteem een voorwaarde is om de innovatiekracht te 
versterken. Het voorstel is gebaseerd op een concrete probleemanalyse, leidend tot voorgestelde 
oplossingen (figuur 1) en gebaseerd op een helder innovatiemodel (figuur 2).  

o Alle belangrijke spelers binnen de OBT-sector zijn vertegenwoordigd in dit voorstel, ook al zou een 
grotere bijdrage vanuit de hogescholen verwacht mogen worden gezien de dominantie van hbo-
opgeleiden in deze sector.  

o Dit voorstel moet leiden tot meer integrale, multi- en transdisciplinaire projecten die verder gaan dan 
de monodisciplinaire technische onderzoeken die er nu zijn. Dit biedt kansen voor integrale 
oplossingen die zowel duurzaam, sociaal geaccepteerd als economisch haalbaar zijn. 

o De verwachting is dat een kennisketenbrede aanpak met vraaggestuurd onderzoek tot daadwerkelijke 
verandering  en nieuwe aanpakken kan leiden die economisch succesvol zijn. Het betreft een 
belangrijke innovatieopgave met potentieel significante economische en maatschappelijke resultaten 
op relatief korte termijn. 

o De druk op de woningmarkt en de ruimte in Nederland neemt sinds de financiële crisis sterk toe. Dit is 
een rem voor de economische én sociale ontwikkeling in Nederland. Investeren en innoveren is 
daarom belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling. 

 
 
 
Aandachtspunten en bedreigingen 
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o De meeste bouwtechnieken zijn internationaal ontwikkeld (modulair, standaardisatie, 
materiaalinnovaties, digitalisering, etc), maar in het voorstel wordt hier weinig aandacht aan besteed. 
Hoewel enkele Nederlandse kennisinstellingen tot de wereldtop behoren is dit geen garantie voor 
succesvolle innovatie in Nederland. Nederland kan samen met andere landen sneller en beter tot 
innovatie komen die bijdraagt aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving als 
internationale samenwerking programmatisch en in samenwerking met de hele kennisketen wordt 
georganiseerd. Dit is een aandachtpunt voor het huidige voorstel. 

o De directe koppeling tussen sociaal-maatschappelijke en ecologische uitdagingen en de startconsortia 
wordt niet expliciet gemaakt.  

o De focus ligt op technologische oplossingen in individuele bouwprojecten, sommige maatschappelijke 
(gebiedsontwikkeling) en ecologische (bijvoorbeeld natuur-inclusief bouwen) aspecten blijven 
onderbelicht.  

 
Conclusie  
De noodzaak tot een systeemverandering in de ontwerp-, bouw-, en technieksector is herkenbaar. Dit voorstel 
is uniek omdat het de bouwsector en de kennissector bij elkaar brengt voor een lange termijn investering 
gericht op een duurzame ontwikkeling en innovatie. Alle belangrijke spelers binnen de sector zijn 
vertegenwoordigd in dit voorstel. Dit had verder versterkt kunnen worden door uitbreiding naar partijen die 
direct werken aan de genoemde sociaal-economische en ecologische uitdagingen en hogescholen. Voor de 
ontwerp-, bouw-, en technieksector is het wenselijk om te komen tot een innovatie-ecosysteem. Het is de 
eerste keer dat op deze grootschalige manier geprobeerd wordt om dit te organiseren. De verwachting is dat 
een kennisketenbrede aanpak met vraaggestuurd onderzoek en transdisciplinaire projecten kan leiden tot 
daadwerkelijke verandering en nieuwe aanpakken. Dit voorstel beoogt dus het creëren van de noodzakelijke 
randvoorwaarden van vernieuwing en innovatie. Het is belangrijk dat de verschillende partijen met elkaar gaan 
samenwerken om te komen tot een integrale aanpak. Een belangrijk aandachtspunt is om de programmatische 
kennisontwikkeling internationaal op te pakken en samen met andere landen te komen tot succesvolle 
innovatie voor een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. 

 
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o Dit voorstel is niet zo zeer een beschrijving van een state-of-the-art van de laatste wetenschappelijke en 

technologische inzichten op het terrein van bouwen en infrastructuur, het betreft een ecosysteem aanpak 
die nog niet eerder op deze schaal in de ontwerp-, bouw- en technieksector wordt toegepast. Dit voorstel 
kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een economisch belangrijke sector, maar ook aan de 
sociaal-maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar Nederland voor staat. 

o Alle huidige wetenschappelijke en technologische inzichten (state-of-the-art) zijn aanwezig aan de 
Nederlandse kennisinstellingen, zoals de TU Delft, maar worden onvoldoende toegepast in de praktijk en 
leiden onvoldoende tot de benodigde innovatie. Samenwerking over de hele breedte van de keten, met 
TNO, met hogescholen, met adviesbureaus, met bedrijven, is nodig om de kennis ook te valoriseren. Dat is 
niet alleen het beter aanbieden van die kennis, maar het samen ontwikkelen van nieuwe kennis en 
technieken die aansluiten bij de praktijk. Dat is wat mogelijk wordt in een kennisecosysteem zoals hier 
voorgesteld. De aansluiting van het bedrijfsleven, de vraagarticulatie in de praktijk en de betrokkenheid 
van professionals in de living-labs zijn punten die nog extra aandacht vereisen. Een concept als ‘learning 
communities’, of iets vergelijkbaars, zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de 
innovatiekracht door het bij elkaar brengen van leren, werken en innoveren. Het zou mooi zijn als dit 
binnen alle voorgestelde consortia breed wordt gerealiseerd (wordt nu alleen voorgesteld bij het 
consortium Brainport Smart District). 
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De mate van innovatie en vernieuwing 
o Voor deze sector is het een belangrijke stap om te komen tot langjarige en wezenlijke vernieuwing met 

zowel ketenbrede als cross-sectorale samenwerking. 
o Sociale Innovatie, nieuwe businessmodellen, nieuwe diensten. Het zijn elementen van vernieuwing die niet 

vaak terugkomen in deze sector, maar in dit voorstel staan ze allemaal goed beschreven. Dit voorstel biedt 
daarmee de kans om verder te komen dan nieuwe technieken die niet aansluiten bij de vragen en 
problemen in de sector (technology-push), waarbij sowieso maar de vraag is of nieuwe technieken alleen 
voldoende oplossingen kunnen bieden. Het is daarom goed om te zien dat voorstel ook nadrukkelijk focus 
heeft op de toepassing, inbedding en acceptatie van die technieken in de sector, en ook oog heeft voor de 
vraagarticulatie en samenwerking met de praktijk op allerlei verschillende niveaus die daarbij komt kijken. 

 
Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
o Het BTIC is een belangrijke speler in bouw, ontwerp en techniek ecosysteem, samen met alle andere 

spelers in deze sector die in het BTIC participeren. Zo nemen drie ministeries deel (EZK, BZK, IenW), 
Bouwend Nederland, Techniek Nederland, TNO, 4TU en de VH). De samenhang met flankerend beleid in de 
bouwsector is daarmee groot.  

o Het is een door het hbo gedomineerde sector maar in het verleden zaten er nog te weinig onderzoekers 
van de hogescholen aan tafel. De verwachting is dat dit met dit voorstel gaat veranderen en dat er meer 
ruimte komt voor vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek. De behoefte aan organisatie en samenhang 
van het ontwerp, bouw en techniekonderzoek aan hogescholen is groot. Het advies is dat hier een 
eigenstandige investering aan gekoppeld wordt. 

o De bouw staat niet op zichzelf en zal ook dwarsverbanden moeten leggen naar landschap, leefbaarheid, 
sociale zaken, energie, maar ook bijvoorbeeld kijken naar samenwerking met waterschappen of 
natuurbeheer. In dit voorstel wordt dat benoemd maar nog niet actief opgezocht. Hier zou meer aandacht 
voor moeten zijn, de impact lijkt nu nog enigszins beperkt.  

 
De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o De aansluiting bij internationale ontwikkelingen is beperkt beschreven (niet concreet), dit terwijl het een 

belangrijk element is voor de ontwikkelingen op dit terrein. De opgaven (emissievrij, circulair, 
klimaatbestendig) waar de bouw voor staat zijn enorm, en de oplossingen zijn niet direct voor handen. Ook 
vanuit Europa worden middelen vrijgemaakt om te investeren in innovatie en kennisontwikkeling op deze 
opgaven. De OBT-sector heeft grote behoefte aan nieuwe aanpakken, technieken en 
handelingsperspectieven, deze zullen voor een groot deel uit het buitenland (moeten) komen omdat de 
internationale bouwketens niet aan de grens ophouden (veel bouwmateriaal, bouwmachines en ook 
personeel komen uit het buitenland). In de toekomst zou gekeken kunnen worden of de Nederlandse living 
labs gekoppeld kunnen worden aan vergelijkbare living labs in andere Europese landen waardoor de 
impact en wetenschappelijke basis vergroot wordt. 

o Het voorstel zou zich meer moeten richten op samenwerking in Europa, en dan in de eerste plaats met de 
landen in Noord-Europa, maar ook in andere landen waarmee de Nederlandse bouwsector is verbonden. 
Hoewel dit voor de hand ligt, en noodzakelijk is, staat dit onvoldoende in het voorstel beschreven. 

 
De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o De OBT-sector levert een belangrijke randvoorwaarde voor een welvarend en economisch concurrerend 

Nederland: gebouwen, woningen en infrastructuur. Zeker in een dichtbevolkt, hoog verstedelijkt en 
efficiënt ingericht land als Nederland hangt veel van af hoe de ruimte wordt bebouwd en gebruikt. Gezien 
de opgaven die er zijn en de benodigde innovaties kán Nederland hier een comparatief voordeel 
ontwikkelen.   

o In de waterbouw (o.a. baggeraars) is Nederland al jarenlang koploper, maar ook deze sector moet zich 
vernieuwen om wereldwijd concurrerend te blijven. 
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o Nederlandse architectuur is wereldwijd bekend om zijn uitdagende vormgeving, dit kan versterkt worden 
door in de architectuur meer rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ecologische 
uitdagingen. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor de ingenieursbureaus. 
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Dit is de kern van het voorstel, en van cruciaal belang voor deze sector. Het BTIC wil een duurzaam 

ecosysteem opbouwen voor de ontwerp, bouw en technieksector 
o Innovatie in de OBT-sector is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat 

aan te pakken, tegelijkertijd biedt het een economische kans om innovaties toe te passen in de praktijk, 
efficiëntie te verhogen en meer toegevoegde waarde te creëren.  

o Het versterken van het ecosysteem is goed en gedetailleerd beschreven. Dit maakt het tot een sterk 
voorstel om te komen tot innovatie in deze sector met concrete innovatieprojecten.  

o Het voorstel hinkt soms op twee gedachten waarbij de ene keer de toegevoegde waarde alleen 
economisch wordt beschreven, en de andere keer breder. Het zou de voorkeur verdienen om altijd naar de 
bredere en meervoudige waardecreatie te kijken, omdat anders de maatschappelijke bijdragen op de 
achtergrond kan raken. 

 
De mate van innovatie en vernieuwing 
o De aanpak op zichzelf is niet direct vernieuwend, maar de aanpak in deze sector en met alle belangrijke 

actoren is wél vernieuwend en noodzakelijk. 
o Het ecosysteem-denken past in een bredere beweging van samenwerking om te komen tot innovatie en 

het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. 
 

3. Geraadpleegde bronnen 
• Transitieagenda Bouw Circulaire Bouweconomie; Rijksoverheid (2018) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-4-transitieagenda-bouw  
• PBL-rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte (2021) https://www.pbl.nl/publicaties/grote-opgaven-

in-een-beperkte-ruimte  
• EIB-rapport Klimaatbeleid en de gebouwde omgeving (2018) 

https://www.eib.nl/publicaties/klimaatbeleid-en-de-gebouwde-omgeving/ 
• Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemers; RVO (2021) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/02/TKI-rapport-Flexibiliteit-in-de-gebouwde-omgeving-
Feb2021.pdf  

• Analyse knelpunten natuurinclusief bouwen (FLO Legal / LNV, 2021) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/25/analyse-knelpunten-natuurinclusief-
bouwen 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-4-transitieagenda-bouw
https://www.pbl.nl/publicaties/grote-opgaven-in-een-beperkte-ruimte
https://www.pbl.nl/publicaties/grote-opgaven-in-een-beperkte-ruimte
https://www.eib.nl/publicaties/klimaatbeleid-en-de-gebouwde-omgeving/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/02/TKI-rapport-Flexibiliteit-in-de-gebouwde-omgeving-Feb2021.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/02/TKI-rapport-Flexibiliteit-in-de-gebouwde-omgeving-Feb2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/25/analyse-knelpunten-natuurinclusief-bouwen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/25/analyse-knelpunten-natuurinclusief-bouwen


Adviesrapport Datagedreven Ecosysteem 
Mobiliteit en Smart City 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 

1. Algeheel oordeel  
Samenvatting 
DEMS richt zich op data-uitwisseling binnen de thema’s mobiliteit, verstedelijking en verduurzaming. Het 
consortium stelt dat bij het ontwikkelen van nieuwe stedelijke projecten en nieuwe mobiliteitsoplossingen 
zelden intensief met data wordt gewerkt. Dit heeft een aantal oorzaken. De aanvragers stellen dat 
databronnen vaak versnipperd zijn door verschillende private en publieke partijen, en dat data regelmatig 
verouderd is. Ook zijn  volgens de aanvragers sommige databronnen niet makkelijk beschikbaar.  Om deze 
problemen op te lossen ontwikkelt DEMS een nationaal ecosysteem waarin data uit diverse bronnen ontsloten 
wordt en beschikbaar wordt gesteld. Toegang tot dit ecosysteem is open voor overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen, en nieuwe partijen en use-cases kunnen doorlopend toetreden tot het ecosysteem. Binnen 
DEMS worden standaarden en afspraken ontwikkeld, waarin vast staat wie onder welke voorwaarde van de 
data gebruik mag maken, en hoe deze data dient te worden aangeleverd en ontsloten. Door bredere 
databeschikbaarheid en interoperabiliteit streeft het consortium naar efficiënter omgaan met stedelijke ruimte 
en duurzamer en efficiënter bouwen en vervoeren, wat kansen biedt voor economisch gewin.  
 
Sterke punten en kansen 

o Nederland heeft een stevige kennisbasis op het gebied van datadelen en integratie van databronnen. 
Eerdere kleinere investeringen hebben al geleid tot het begin van een digitale infrastructuur voor 
mobiliteit, en ook in andere sectoren zoals medische wetenschappen wordt momenteel stevig 
geïnvesteerd in soortgelijke infrastructuur (e.g. Health-RI). Partijen betrokken bij eerdere initiatieven 
bieden knowhow om DEMS te verbeteren en kunnen ook dienen als eerste belanghebbenden van 
DEMS. 

o Het project is vooruitlopend: net als in Nederland zijn er Europese initiatieven om steden en logistieke 
ketens slimmer om te laten gaan met beschikbare (sensor)data, maar er zijn slechts beperkt 
initiatieven waar dit op landelijk niveau in één ecosysteem beschikbaar is. Ook de integratie van (bijna) 
real-time data is vooruitstrevend. 

o Het voorgestelde budget is voldoende om de opstartfase te realiseren. Door impulsfinanciering kan nu 
op grote schaal een infrastructuur worden opgezet, die naar verwachting vanaf 2025 zelfvoorzienend 
is. Inkomsten komen op dat moment vooral vanuit gebruikers van het platform.  

o Er is uitdrukkelijk gekozen voor een duidelijk eerste thema van use cases in het domein mobiliteit, wat 
een duidelijke scope geeft aan het project. Gebruikers en use cases uit andere domeinen worden 
gaandeweg betrokken bij het project. 

o De activiteitenboxen zijn logisch ingericht en onderbouwd. Het eerste werkpakket richt zich op de 
benodigde onderliggende infrastructuur en standaarden. Het tweede richt zich op het afsprakenstelsel 
en beleid dat nodig is om het ecosysteem toegankelijk te maken voor de betrokken partijen. Het 
laatste werkpakket richt zich op use cases die concreet waarde toevoegen. Lessen geleerd uit een use 
case kunnen tevens worden gebruikt om het platform in het geheel te verbeteren. 

o Logistiek is één van de belangrijkste economische sectoren in Nederland. Het land vormt de doorvoer 
van producten en diensten naar de rest van Europa en de wereld daarbuiten. Nederland is een 
belangrijke hub binnen het internationale vaar-, weg- en vliegverkeer. Bovendien worden logistieke 
diensten geëxporteerd naar het buitenland. Het DEMS-voorstel sluit nauw aan bij deze comparatieve 
voordelen van Nederland.  
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Aandachtspunten en bedreigingen 

o Het DEMS voorstel houdt rekening met Europese initiatieven voor slimme verstedelijking en vervoer, 
maar DEMS houdt geen rekening met bestaande Europese initiatieven voor datadelen zoals Gaia-X, 
EOSC, en Fenix Network waarin aandacht wordt besteed aan dezelfde thema’s, op Europese schaal. 
Een vergelijking waarin DEMS qua aanpak verschilt van andere initiatieven ontbreekt, en er wordt 
weinig aandacht besteed aan waarom een nationaal ecosysteem beter zou werken dan een Europees 
ecosysteem. Ook wordt in het voorstel niet gekeken naar lessen die kunnen worden geleerd uit 
projecten die niet succesvol zijn afgelopen.  

o De use cases dekken voornamelijk de logistieke en mobiliteitsaspecten van slimme verstedelijking af, 
maar dit is uiteindelijk slechts een beperkt deel van wat verstedelijking inhoudt. Wel is er voldoende 
borging dat het platform blijft uitbreiden. Databronnen uit andere velden kunnen eenvoudig worden 
toegevoegd voor een completer beeld.  

o Het voorstel geeft aan te willen uitbreiden naar use-cases in het domein Energie, maar vermeldt geen 
connecties met relevante partijen zoals netbeheerders of Topsector Energie. Data-ontsluiting is ook 
binnen Energie een belangrijk thema, dus het is van belang om tijdig verbinding te zoeken met de 
juiste partijen in de sector. 

o De uitwerking van de data infrastructuur is oppervlakkig beschreven. Het voorstel deelt voornamelijk 
details die van belang zijn om te begrijpen wát er in het ecosysteem nodig is, maar hoe dit wordt 
bereikt is regelmatig oppervlakkig onderbouwd. Een duidelijke beschrijving van de huidige stand van 
zaken van het ecosysteem ontbreekt, terwijl dit nodige context en verklaring van urgentie zou kunnen 
bieden Het vroeg vaststellen hoe een infrastructuur er uit ziet kan bepalend zijn voor verbinding met 
beleid of aansluiting bij initiatieven in andere sectoren.  

o Het DEMS voorstel heeft componenten die relevant zijn voor de bredere wetenschap, maar het 
voorstel lijkt zich daar niet altijd bewust van. Het ontwikkelen van nieuwe manieren voor het 
integreren, categoriseren en doorzoekbaar maken van grote datasets uit verschillende databronnen is 
zeer waardevol voor zowel de technische als sociale wetenschappen. Dit zijn kansen die explicieter 
aandacht verdienen.  

o Onderzoek en wetenschap lijkt nog onvoldoende betrokken in het voorstel. In de lijst van partners zijn 
kennisinstellingen en hogescholen afwezig. Het is onduidelijk wat voor (academisch) onderzoek er 
binnen de lijnen van DEMS wordt uitgevoerd, en welke onderzoeksvragen de aanvragers daarbij in 
gedachten hebben.  

o Het voorstel staat te weinig stil bij ideeën over veiligheid. Er is weinig duidelijke aansluiting gezocht 
met (digitale) veiligheidsagenda's van Nederland, terwijl dit voorstel daar wel nauw bij aansluit. 
Immers zal de gefedereerde aanpak en uniformiteit van het (eco)systeem ook kunnen leiden tot 
veiligheid. Er staat in het voorstel bovendien weinig over de veiligheid van de data (cybersecurity van 
het systeem zelf) en vragen hierover blijven grotendeels onbeantwoord. Mogelijke hacks en aanvallen 
worden niet beschreven als risico, alsook niet welke maatrelen daartoe worden genomen. Er wordt in 
het voorstel slechts één keer verwezen naar de dreiging van hackers, terwijl dit een groeiend 
probleem is.  Het DEMS voorstel kan ook bijdragen aan fysieke veiligheid want vervoerstromen 
kunnen beter gemonitord worden. Hier zitten mogelijke positieve spill-overs vanuit het DEMS voorstel 
die het voorstel weinig expliciet benoemt. 

o Het voorstel is top-down vanuit rijksoverheid en het (groot)bedrijfsleven geschreven. Het voorstel is 
bovendien in dit opzicht technology-push. De menselijke maat van burgers en gebruikers, maar ook 
van nieuwe startups en MKB ontbreekt.  In het voorstel wordt verder niet gesproken over 
burgerparticipatie en er gaat te weinig aandacht uit naar de menselijke factoren in gebruik van data en 
technologie, terwijl dit wel een belangrijk aspect is van (het slagen van) een smart city.  

o Het consortium is op dit moment nog klein en beperkt. Hoewel er een groot aantal potentiële 
deelnemers zijn is  de focus en slagkracht van het initiële consortium niet duidelijk. Het gaat dan onder 
andere om: 

o De rol van universiteiten of hogescholen. Het is niet duidelijk welke van deze 
kennisinstellingen (gaan) participeren en welke rol ze krijgen.  
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o Lopende kennisinitiatieven. Het is niet duidelijk welke topsectoren of andere organisaties op 
dit terrein) er in het voorstel deelnemen. Er zijn bijvoorbeeld geen deelnemende 
Topconsortia voor Kennis en Innovatie. 

o De plaats van logistiek en mobiliteit. Er zijn geen vervoerders of logistieke dienstverleners (of 
koepelorganisaties) als deelnemende partij in het voorstel opgenomen. 
 

Conclusie 
Het DEMS voorstel sluit aan bij de belangrijkste beleidsmatige en bestuurlijke ontwikkelingen en beweegt mee 
met belangrijke vraagstukken uit de omvattende sectoren. Bovendien is het snijvlak tussen de logistieke sector, 
stedelijke ontwikkeling en het efficiënt en open gebruik van data een snijvlak dat nauw aansluit bij de 
comparatieve voordelen van Nederland. Het voorstel is integraal en heeft een breed scala aan partijen in zicht, 
en de samenstelling wordt dynamisch en organisch door de tijd uitgebreid. De vernieuwing van DEMS zit vooral 
in de schaal van data-integratie (nationaal), de tijdsschaal (meerjarig) en het beoogde zelfvoorzienend zijn 
(door use-cases en inkomsten). Er zijn mogelijke positieve spill overs naar aansluitende terreinen zoals de 
wetenschap, (digitale) veiligheid, en ruimtelijke ordening.  
 
Datadelen via een gefedereerd platform wordt echter in diverse andere sectoren reeds toegepast of getest, en 
op Europees niveau zijn de eerste stappen gezet voor datadelen in de domeinen transport, logistiek, energie en 
ruimtelijke ordening. Het voorstel zoekt hier weinig aansluiting bij en het blijft onduidelijk waarin een 
Nederlands ecosysteem uitblinkt ten opzichte van een Europees ecosysteem. Ook op Nederlands niveau wordt 
veel gewerkt aan gefedereerde infrastructuur, bijvoorbeeld bij de energiesector. Tevens zijn er ook 
voorbeelden van gefaalde top-down initiatieven. Aangezien DEMS ook data wil integreren vanuit aansluitende 
terreinen is het belangrijk dat overwegingen en geleerde lessen uit andere sectoren en eerdere projecten 
worden meegenomen, om zo interoperabiliteit en slagen te garanderen. Een ander aandachtspunt betreft het 
ontbreken van enige vorm van burgerparticipatie en reflectie op de rol van mensen in gebruik van technologie. 
Tenslotte ontbreken belangrijke spelers in het voorstel: er zijn bij de start geen partners uit de genoemde 
sectoren, geen universitaire of hbo partners, en geen partners van andere nationale kennisinitiatieven 
aanwezig.  
 

2. Analyse 
Onderzoeksactiviteiten en Consortium 
Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten 
o Het belang van het ontsluiten van databronnen wordt breed erkend. Op zowel Nederlands niveau (NL 

AIC) en Europees niveau (e.g. Gaia-X, European Open Science Cloud, Fenix Network) wordt gewerkt aan 
het potentieel van data delen voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming, en ook in andere 
sectoren speelt dataontsluiting een belangrijke rol. Een concreet voorbeeld is Health-RI, wat soortgelijke 
stappen zou moeten zetten op het gebied van data delen, zij het in de gezondheidszorg. De aanvragers van 
DEMS erkennen de overlap tussen DEMS en Health-RI en geven aan dat kennisuitwisseling tussen de 
initiatieven productief kan zijn. 

o Er is een aanzienlijke Nederlandse kennisbasis voor integratie van logistieke en mobiliteitsdata. Het 
voorstel benoemt concrete gebruikssituaties die mogelijk worden gemaakt door datadelen. Een aanzienlijk 
deel van deze kennis is ontstaan uit initiatieven van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het 
gebied van mobiliteit valt daarbij het werk uit Raamovereenkomst “Mobility as a Service” (MaaS) op, 
waaruit onder andere TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming 
Interface) (Garcia et al. 2020) is ontstaan. Ook in de logistiek is op Nederlands niveau grondwerk verricht in 
de vorm van Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Onder dit initiatief loopt een aantal projecten 
welke bijdragen aan dataontsluiting in de transportsector (NLIP). Zowel NLIP, MaaS en andere initiatieven 
voor logistieke data-ontsluiting laten de toegevoegde waarde zien van datadelen, zij het binnen de 
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domeinen logistiek en mobiliteit. Ook binnen andere sectoren in Nederland is veel kennis beschikbaar, 
waarbij de sectoren Gezondheid en Energie opvallen.  

o Het DEMS voorstel heeft wetenschappelijk een groter onderzoekscomponent nodig dan het voorstel zelf 
beschrijft. Er wordt vluchtig verwezen naar academische ontwikkelingen en partijen die zich bezig houden 
met dit thema, en in de lijst van partners zijn geen kennisinstellingen of hogescholen opgenomen. Uit het 
voorstel wordt niet duidelijk wat voor onderzoeksvragen onderliggend zijn in het voorstel. Het zou tevens 
nuttig zijn dat het voorstel aansluiting vindt bij de academische (branche)vertegenwoordiging zoals Data 
Science Platform Nederland, Commit2Data en ACCSS die zich bezighouden met data en technologie maar 
niet direct in de logistiek/transport wereld zitten. Het voorstel heeft componenten die ook relevant zijn 
voor de bredere wetenschap, namelijk het ontwikkelen van nieuwe manieren voor het integreren, 
categoriseren en doorzoekbaar maken van grote datasets uit verschillende databronnen. Er wordt in de 
KPI’s rekening gehouden met onderzoekstrajecten en PhD trajecten die dienen te starten gedurende de 
looptijd van DEMS, maar het is onduidelijk of deze activiteiten worden gefinancierd en hoe deze worden 
geïnitieerd. 
 

De mate van innovatie en vernieuwing 
o Het DEMS voorstel is ambitieus op het gebied van data-integratie, maar vertoont overlap met Europese 

initiatieven. Het project probeert verschillende belangrijke doelstellingen te tackelen, waaronder de 
fragmentatie in datagebruik en opslag, doorgaande economische groei ondanks ruimtegebrek, en 
bovendien koploper willen zijn in Europa. Net als in Nederland zijn er Europese initiatieven om steden 
slimmer om te laten gaan met beschikbare (sensor)data voor mobiliteit en logistiek, maar op landelijke 
schaal integreren staat nog in de kinderschoenen. DEMS is echter niet het enige initiatief dat hiermee 
bezig is. In het Gaia-X initiatief wordt bijvoorbeeld ook een federatieve data-infrastructuur opgezet. De 
use-cases die in DEMS worden benoemd komen ook terug als use-cases in Gaia-X. Het is onduidelijk in 
welke mate de aanpak van DEMS verschilt van die van Gaia-X, en het voorstel refereert hier zelf ook niet 
naar. Ook het FENIX netwerk wordt verder niet genoemd, waarin op Europees niveau naar datadelen voor 
logistiek wordt gekeken.  

o DEMS streeft naar (bijna) real-time verwerking van mobiliteits- en logistieke datastromen. Dit kan 
bijdragen aan bijvoorbeeld sneller handelen bij gevaarlijke situaties in verkeer, en/of preventie en 
onderhoud te faciliteren, en/of deelmobiliteit verbeteren. Op kleine schaal gebeurt dit al, maar landelijke 
integratie maakt nieuwe use-cases aannemelijk. De use-cases beschreven in het voorstel zijn gestoeld in de 
realiteit en lijken haalbaar, gebaseerd op de details benoemd in het voorstel. Hierbij is echter niet duidelijk 
wat de huidige state of the art  is van dit soort use cases, waardoor werk mogelijk dubbel wordt gedaan.  

o Door de centralisatie van data en de harmonisering van het systeem zullen onderzoekers toegang 
kunnen krijgen tot een scala aan nieuwe en waardevolle data(sets). De veilige en ethische integratie, 
opslag en zoekbaarheid van data biedt mogelijkheden voor verscheidene onderzoeksterreinen, van 
technische tot sociale wetenschappen. Dit kan het fundamentele, toegepaste en praktijkgerichte 
onderzoek in Nederland ten goede komen. Er zijn zodoende mogelijkheden tot spill overs van kennis, ook 
buiten de reikwijdte van het voorstel. Echter, relevante instituten en onderzoeksgroepen zijn in eerste 
instantie niet betrokken bij het voorstel, en uit het voorstel wordt niet duidelijk hoe onderzoekers worden 
gefaciliteerd in het gebruik van de data uit DEMS.  

o Er is een helder geformuleerde Impact Approach om maatschappelijke impact te bewerkstelligen. De 
voor het voorstel opgestelde Theory of Change (p. 82) is concreet en uitgebreid geformuleerd, wat zal 
bijdragen aan de kans op impact. Er is helder nagedacht over doelen, haalbaarheid, reikwijdtes en 
mogelijke economische en maatschappelijke impact. Het voorstel is bovendien reflectief en iteratief. Deze 
manier van denken sluit aan bij actualiteiten in het wetenschappelijk onderzoek.  
 

Landschap en Impact op het Onderzoeksveld 
De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco) systeem 
o Het DEMS voorstel bundelt eerder opgedane kennis van en ervaring met, datadelen van eerdere 

beleidsinitiatieven. Het voorstel gebruikt eerdere (kleinere) Nederlandse initiatieven als uitgangspunt, 
zoals Talking Traffic, Connected Transport  en raamovereenkomst Mobility as a Service. Ook op stedelijk 
niveau beoogt het voorstel partijen te betrekken, getuige de intentieverklaringen van City Deal en 
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verschillende gemeentes. Verder verwacht DEMS een grote rol weggelegd voor landelijke publieke 
instanties die op landelijk niveau mobiliteit monitoren. Hierbij worden RDW, NDW, DOVA en NDOV 
genoemd. Deze instanties hebben allen ambitie voor de ontwikkeling van dataloketten en kunnen grote 
spelers zijn in de vorming van DEMS. Het wordt echter niet duidelijk of deze partijen betrokken zijn bij het 
opstellen van dit voorstel.  Vanuit de topsector Logistiek en het programma Impuls Dynamisch 
Verkeersmanagement Vaarwegen zijn eerder stappen gezet voor dataontsluiting, bijvoorbeeld in de vorm 
van het platform 'Blauwe Golf'. De aanvragers willen op deze ontwikkelingen voortbouwen en stellen dat 
het op deze manier vanaf de start al een nuttige groep datagebruikers en dataproviders kan betrekken. 
Echter, hoe deze partijen zijn betrokken bij het opstellen van het DEMS voorstel blijft onduidelijk. 

o Er is samenhang met de strategie G40 en de behoeften bij gemeenten en stedelijke 
samenwerkingsverbanden. De G40+4 gemeenten zijn expliciet deel van het consortium. Dit biedt 
mogelijkheden voor schaalvergroting waar individuele gemeenten of netwerken van gemeenten niet de 
middelen voor hebben. Opvallend is dat DEMS daarbij vooral in lijkt te zetten op initiatieven die (grotere) 
steden raken. Mobiliteit en planologie in minder geürbaniseerde gebieden maakt een klein deel uit van dit 
voorstel.  

o Er is weinig duidelijke aansluiting gezocht met (digitale) veiligheidsagenda's van Nederland, terwijl dit 
voorstel daar wel nauw bij aansluit. Immers zal centralisatie en uniformiteit van het (eco-)systeem ook 
leiden tot veiligheid. De huidige fragmentatie van het systeem maakt het namelijk vatbaar(der) voor cyber-
aanvallen, lekken en gebruikersproblemen. Er zijn echter andersom ook risico’s te bedenken bij 
centralisatie en toegang verlenen aan een brede variëteit aan partijen. Het DEMS voorstel draagt 
daarnaast bij aan fysieke veiligheid door (bijna) real time monitoring van vervoersstromen. Er is bovendien 
ruimte voor reflectie en aanpassing van processen, bijvoorbeeld na langdurige monitoring en evaluaties 
middels (academisch) onderzoek, wat bredere kansen voor valorisatie biedt. Er zijn verschillende mogelijke 
positieve spill-overs vanuit het DEMS voorstel op het gebied van (digitale) veiligheid.  

o FAIR wordt erkend als standaard, bovendien naar voren geschoven als kernkwaliteit, maar de invulling 
en werkwijze verdient nader aandacht. Het voorstel verwijst naar FAIR, ethics-by-design principes en 
security-by-design principes en benoemt dit als kernkwaliteit van het voorstel, maar of dergelijke principes 
breed gedragen (kunnen) worden (e.g. door commerciële partijen) wordt niet diep uitgewerkt en een 
duidelijke strategie is nodig (Europese Commissie 2018; GDPR 2021). Het voorstel onderschrijft dat dit 
draagvlak (ook bij gebruikers) belangrijk is voor het slagen van digitale oplossingen. Het is waardevol dat 
het voorstel aansluit bij eerder genoemde principes en deze hoog in het vaandel houdt, maar juist gezien 
de focus op data en ontsluiting was een losse paragraaf met uitweiding daarover wenselijk geweest. In de 
use-cases (met name 1, 10 en 12) komt invulling van de principes wel duidelijk aan bod. Daarnaast wordt 
er geen rekening gehouden met mogelijkheden voor burgerparticipatie. Er leven ook mensen in de 
leefomgeving, en het is niet duidelijk hoe die betrokken worden. Er kan daardoor een democratisch tekort 
ontstaan. 

o Er wordt beperkt gekeken naar het sociale aspect van Smart Mobility en Smart Cities. Het is niet duidelijk 
of burgers invloed kunnen uitoefenen in de processen die hen wel aangaan. Er is een groot geloof in data-
gedreven oplossingen en er lijkt geen ruimte om hier kritisch op te reflecteren, terwijl er ook veel 
problemen zijn rond het gebruik van Big Data in Smart Cities. Op dit terrein is meer onderzoek nodig. 
Bijvoorbeeld: welke waarden liggen ten grondslag aan de datagedreven stad? Veel burgers hebben 
weerzin tegen kunstmatige omgevingen en overmatig data verzamelen, wordt er ook rekening gehouden 
met de behoeften van de mens? Zijn er mogelijkheden voor participatie in gebiedsontwikkeling? 
 

De aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
o De aanvragers maken duidelijk dat DEMS primair bedoeld is als een tool om Nederlandse groei te 

bewerkstelligen door zich te richten op integreren van Nederlandse dataplatforms. Op Europees niveau 
is er wel interesse om mobiliteit en stedelijk functioneren te verbeteren maar hier bestaan nog geen 
programma's op het schaalniveau wat DEMS beoogt. Het voorstel stelt daarmee dat DEMS internationaal 
pioniert in data-integratie op deze schaal, hoewel in de aanvraag initiatieven als Gaia-X, OESC en FENIX 
niet worden gebruikt als referentie. Wel zijn de thema's die DEMS beoogt te verbeteren relevant voor 
geheel Europa. Europese activiteiten waar aan kan worden bijgedragen zijn bijvoorbeeld het programma 
Open & Agile Smart Cities en de Intelligent Cities Challenge. Specifiek in de logistieke sector is het vraag 
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hoe zinvol het is om een exclusief Nederlands platform in te richten, terwijl de logistieke stromen bij 
uitstek wereldwijd verlopen.   

o DEMS is mogelijk een middel om onafhankelijkheid te behouden van (buitenlandse) commerciële 
partijen. DEMS wil tegengewicht bieden tegen commerciële dataproviders, die de middelen hebben om op 
grote schaal relevante data te verzamelen, maar deze data slechts beperkt of onder strenge contractuele 
voorwaarden beschikbaar stellen voor andere gebruikers. Bovendien wordt bij deze grote tech-bedrijven 
de data vaak opgeslagen op servers in het buitenland, wat leidt tot spanning met lokale wetten en regels. 
In de opzet van het afsprakensysteem wordt ingezet op eerlijke toegang tot data voor de betrokken 
partijen, en het voorstel werkt waar mogelijk met Nederlandse partners.  
 

De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland 
o Het voorstel raakt qua mogelijk economisch gewin een thema nauw aansluitend bij de comparatieve 

voordelen en economische basis van Nederland. Logistiek is één van de belangrijkste bronnen van FDI (+-
15%) en gerelateerde diensten zijn een belangrijk export product (+-5%). Software en Business Services zijn 
sinds dit decennium de belangrijkste bron van FDI met beiden +-30% (CBS 2020; CBS 2021; OECD 2017; 
World Bank 2019). De logistiek in Nederland wordt bovendien als één van de belangrijkste factoren gezien 
voor het aantrekkelijke vestigingsklimaat van het land (CBS 2020; Ecorys 2016, p.34). In 2016 liet het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat hoewel Nederland 
zich sterk inzet voor maatschappelijke waardencreatie in de logistieke sector, er nog te weinig (beleids-) 
focus ligt op aangrenzende activiteiten in de waardeketen (Ecorys 2016, p.65). Het DEMS-voorstel is de 
mogelijkheid dit hiaat deels te vullen.  

o Verstedelijking en de daarbij horende ruimtelijke ordening is een mondiaal probleem waar Nederland 
koploper kan zijn voor de oplossingen. Geleerde lessen vanuit DEMS kunnen leiden tot een internationaal 
leidende rol voor Nederland op de gebieden van stedelijke planning en mobiliteit. Nederland heeft 
beperkte ruimte, en hoewel dit al decennia voor uitdagingen zorgt op het gebied van wonen, bedrijvigheid, 
logistiek en energie, dwingt de beperkte ruimte in Nederland tot innovatie, efficiëntie en visie. Als 
dichtbevolkt en goed omsloten land is Nederland koploper op het gebied van ruimtelijke ordening, 
infrastructuur en logistiek (Spit & Zoete 2016; Woltjer, van Dijk & Voogd 2015). Europese partners (maar 
ook daarbuiten) hebben baat bij efficiënte oplossingen voor ruimtegebruik. Het uitrollen van een nationaal 
DEMS (systeem) waarin lokale en logistieke data wordt geïntegreerd biedt mogelijkheden tot monitoring 
en evaluatie wat vertaald kan worden naar adviezen, oplossingen, toolkits en roadmaps voor 
partnerlanden  
 

Kennisgebruikers en kennisbenutting 
De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een bestaand 
ecosysteem of sector 
o Het DEMS voorstel biedt een schaalbare oplossing voor datadelen in een momenteel gefragmenteerd 

landschap. Op dit moment opereren regio’s, sectoren en departementen veelal onafhankelijk van elkaar. 
In het voorstel wordt aangedragen dat veel steden en provincies eigen pilots hebben lopen waarvan 
resultaten niet met elkaar worden gedeeld, en dat deze afzonderlijke investeringen leiden tot een 
versnipperd landschap. Er is een gebrek aan nationale visie omtrent logistiek en integraal gebruik van data. 
DEMS biedt hier een oplossing voor door vanuit een centralere architectuur data aan te bieden. Het 
integrale karakter van het voorstel is zichtbaar door de structuur van het voorstel, de consortiumstructuur 
en de gefaseerde inzet van het op te stellen DEMS. Het voorstel beslaat bovendien een zeer breed scala 
aan gebruikers. Hoe DEMS  omgaat om met de kennis en lessen geleerd in eerdere (kleinschaliger) pilots 
kan duidelijker gemaakt worden. 

o Bedrijvigheid en private samenwerkingen zijn integraal onderdeel van het voorstel. Het voorstel beoogt 
dat het systeem vanaf 2025 al zelf-financierend kan zijn door gebruik van use-cases en daarna innovatie zal 
blijven bewerkstelligen door gebruik door private partijen en overheden. Als deze ambitie inderdaad 
gehaald wordt, is de mogelijke bijdrage aan innovatiekracht immens. Het voorstel onderbouwt bovendien 
hoe DEMS ook kennis en technologie kan exporteren.  

o De aandacht gaat initieel vooral uit naar de G4 en de G40, maar DEMS benoemt dat het ook zal 
bijdragen aan een verbeterd mobiliteitsecosysteem op het platteland. Grensregio's (Twente, Brabant 
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etc.) en kernregio's (Rotterdam, Brainport Eindhoven etc.) krijgen weinig aandacht in dit stadium, terwijl 
dit belangrijke regio's zijn als het gaat om de logistiek en ontsluiting van Nederland. Er wordt gesteld dat 
het consortium dynamisch is en steeds verder uitgebreid wordt, dus mogelijk wordt dit element 
ondervangen. Door de nationale inzet van het DEMS-systeem is het bovendien aannemelijk dat er spill-
overs zullen zijn naar de meer landelijke delen van Nederland, en dit is belangrijk voor de innovatiekracht, 
ook met oog op de Oostelijke verschuiving in Europa (Ecorys 2016) waardoor het economisch zwaartepunt 
verschuift.   
 

De mate van innovatie en vernieuwing 
o Het versterken van de innovatiekracht in de sectoren mobiliteit, ruimtelijke ordening en digitale 

infrastructuur zit in de schaal (nationaal) en het beoogde tijdsverloop (meerjarig tot zelfvoorzienend 
zijn). Er zijn reeds projecten ondernomen en gaande op kleinere schalen en met kortere looptijden, maar 
de ambitie, reikwijdte en looptijd van DEMS is in Nederland nog niet ondernomen. Er zijn wel lopende 
Europese initiatieven die soortgelijke einddoelen hebben. Een vergelijking van de schaalgrootte van DEMS 
met bestaande initiatieven en een uiteenzetting van verbeteringen ten opzichte van bestaande platforms 
kan een hulpmiddel zijn om de voordelen van DEMS te verduidelijken. 

o Er zou meer aandacht in DEMS mogen uitgaan naar de menselijke factoren in gebruik van data en 
technologie. Uiteindelijk is een groot onderdeel van het DEMS-project partijen verbinden, harmoniseren 
en draagvlak creëren voor DEMS: hoe komt het platform eruit te zien? Hoe maken datagebruikers en data-
aanbieders er gebruik van? Vanuit de eindgebruikers redeneren is belangrijk met betrekking tot 
toegankelijkheid, bruikbaarheid en inrichting van het platform aangezien het succes van het platform daar 
op leunt. Twee centrale risico’s bij datagebruik en opslag (p.23) worden onderkend en tabel 4 (p.64) geeft 
risico-mitigatie, maar het aggregeren en bruikbaar maken van datasets (tussen verschillende platforms en 
spelers) is duur en tijdsintensief, en het is denkbaar dat er toch expertise uit het buitenland moet worden 
gehaald, waardoor het voorstel op dat punt voorbij zou kunnen gaan aan de eigen doelen. Bovendien gaat 
het voorstel niet concreet in op bestaande contracten en afspraken met (private) partijen die data reeds 
beheren. Het human capital element wordt ook weinig aangestipt maar is juist relevant, want digitale 
transities zijn alleen mogelijk als gebruikers en beheerders in staat zijn om het platform draaiende te 
houden. Het gebrek aan goed opgeleid en vaardig personeel is een kernprobleem in zowel de logistieke als 
digitale sector (ABN AMRO 2021; UWV 2019). 
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