interview

‘Je kunt ondernemers toch niet vragen
miljoenen euro’s risico te lopen?’
Systeeminnovaties vragen misschien wel om een nieuwe rol van de overheid. Een rol waarbij de
overheid risicodragend participeert. Die gedachte werkt Kees Oomen, directeur van de nieuwe
LNV-directie Agroketens en Visserij, met zijn ambtenaren verder uit.
Innovatoren en voorlopers met concrete plannen wenden zich

Oomen, directeur Agroketens en Visserij bij het ministerie van LNV,

regelmatig teleurgesteld van de overheid af. Ze krijgen te horen

kent de problematiek. En hij snapt de innovatoren.

hoe “prachtig” hun ideeën en uitgewerkte concepten zijn. Hoe goed
ambtenaren het vinden dat zo’n concept bijdraagt aan een schoner

>> Wat wilt u doen om innovaties van de grond te
krijgen?

milieu of een beter dierenwelzijn. Maar als het dan gaat om een

‘We doen al veel om innovaties te stimuleren. Wij financieren de lijn

financiële bijdrage, past zo’n project net niet in de bestaande

vanuit de wetenschap, waar onderzoekers bezig zijn met innovaties.

subsidies. Wat dan? Zelf het hele bedrag investeren is wel heel

Zij ontwikkelen nieuwe concepten die in de maatschappij uitgetest

veel gevraagd, want daarmee zetten de innovatoren het hele bedrijf

moeten worden. Daarmee genereer je nieuwe kennis die weer

op het spel. Kortom, de innovatie komt niet van de grond. Kees

verspreid wordt. Ook hebben wij innovatiesubsidieregelingen voor

ze passen binnen de doelstellingen van LNV, hoe geweldig de
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ondernemers, waarmee we pogen de toepassing van innovaties te

en de richting van de innovatie wel wenselijk is. We verkennen de

stimuleren. Daarmee kun je degenen die voorop lopen helpen. En

mogelijkheden. Het kan zijn dat we uiteindelijk niets van het idee

er is de weg van het belastingvoordeel, zoals de MIA (milieu-

overhouden.’

investeringsaftrek, red.) en de Vamil (lijsten met milieuvriendelijke
apparatuur en bedrijfsmiddelen waarvoor de ondernemer

>> Wat voor bezwaren kunnen er zijn?

belastingvoordeel krijgt, red.)

‘Ik zou willen dat we als overheid kunnen zeggen: dat is kansrijk en

Ook proberen we waar nodig ruimte te creëren in de regelgeving.

daar gaan we voor. Maar je wordt als overheid altijd – en terecht –

Denk aan de mestverwerking. Er zijn nu negen pilots waar boeren

herinnerd aan de rechtsgelijkheid. Wie bepaalt nou dat we in vijf

mogen experimenteren om mest te verwerken tot producten die

stallen investeren en niet in zes? Dat is telkens een probleem. We

kunnen concurreren met vloeibare kunstmest. Wij hebben in Brussel

willen die innovatie in de startfase een duw geven, zodat die in de

gelobbyd voor de noodzakelijke ruimte in de regelgeving en die

praktijk gaat draaien en anderen er weer van kunnen leren. Dat

gekregen.’

betekent maatwerk. Maar dan word je meteen aangesproken op die

>> Volgens voorlopers is dit allemaal nog niet genoeg
voor grote systeeminnovaties.

Als je stappen wilt zetten, moet je het gaan proberen. We willen

‘Ja, ik twijfel er wel eens aan of we er komen met de huidige

geïmplementeerd worden. Overigens is ons idee niet nieuw. In

financieringsstromen en -vormen. Ik denk steeds vaker dat je

Brabant gebeurt zoiets al met Agro & Co, waar provincie, ZLTO

bij systeeminnovaties individuele ondernemers niet kunt vragen

en Rabobank in zitten. Zij zijn risicodragend partner.’

rechtsgelijkheid. Vooralsnog laten we ons daar niet door weerhouden.
een instrument creëren, waarmee systeeminnovaties in de praktijk

zoveel risico te lopen. Wil je bijvoorbeeld een stalconcept echt laten

milieuproblemen geeft, vooral minder ammoniak. Dat beter is voor

>> Hoe wilt u de selectie organiseren? Je kan niet van
tevoren criteria opstellen, juist omdat je niet weet
wat er op je afkomt.

landen in de sector, dan zoek je ondernemers die een paar miljoen
willen investeren. Ik heb het dan over een nieuw concept dat minder
het dierenwelzijn, de voedselveiligheid en de arbeidsomstandigheden

‘Misschien vragen we een onafhankelijke commissie een oordeel

van de boer, en waarmee hij ook nog wat verdient. Misschien moet

te vellen. Maar hoe meer criteria je opstelt, hoe meer er geroepen

je wel in een beperkt aantal gevallen als overheid risicodragend

wordt: ja, daar zitten we weer, nu willen we iets en dat past niet

participeren. Echte co-innovatie dus. We spelen met die gedachte.’

in het potje. Natuurlijk wil ik wel weten wat een initiatief betekent
voor het milieu, de voedselveiligheid, het welzijn van de dieren,

>> Wat noemt u co-innovatie?

arbeidsomstandigheden en inkomsten van de boer. En het ontwerp

‘De belangrijkste bron van innovatie is de praktijk van alledag. De

moet zijn uitgewerkt. In ieder geval moeten er beelden van bestaan,

echte veranderingen komen van de mensen die ermee bezig zijn.

het moet meer zijn dan een veronderstelling.’

Zij zoeken vervolgens verbinding met degenen die vanuit de wetenschap bezig zijn met innovaties. Samen komen ze tot een verdere

>> Welke rol heeft de ondernemer hier nog in?

vervolmaking en tot innovaties die er echt toe doen. In negen van

‘Innovaties kunnen niet alleen van de overheid komen. Er moet

de tien gevallen is innovatie niet een activiteit van dé overheid of

een ondernemer zijn die er belang bij heeft dat zo’n stal of ander

dé particulier of hét onderzoek. Veelal is het een samenspel. Daar

concept landt. Het kan nooit zo zijn dat de overheid die rol over-

gebruiken wij als ministerie niet het begrip co-innovatie voor, maar

neemt. Als de ondernemer zegt dat hij geen risico’s wil nemen,

ik denk dat we hetzelfde bedoelen.’

heeft het geen zin. Dan weet ik wel hoe het afloopt.’

>> Hoe ziet u dat risicodragend participeren
voor zich?

>> Heeft u al een idee hoe u zo’n risicodragende
bijdrage van LNV kunt verantwoorden?

‘We kunnen bijvoorbeeld de eerste vijf stallen meefinancieren of ons

‘We móeten stappen zetten op milieugebied en die andere

medegarant stellen voor financiering. Let wel, het geld komt niet

terreinen, die ik al eerder noemde, inclusief economie. Innovaties

bovenop de huidige subsidiestromen, maar in plaats van. Het kan

hebben we hard nodig. Ze dragen in potentie bij aan de verduur-

wellicht via uitbreiding van het Borgstellingsfonds. En alleen voor

zaming van de landbouw.’ LN

dié innovaties waar de risico’s te groot zijn voor de ondernemers

