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Dit advies is voorbereid en opgesteld voordat de Coronacrisis en de sociale en
economische gevolgen daarvan duidelijk werden. Waar in de tekst sprake is van
urgentie wordt die op korte termijn hierdoor zeker ook beïnvloed.
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1. Scope van de opdracht
De Minister van LNV is voornemens het beleid voor de kottervisserij te vernieuwen op basis van een
toekomstvisie die in samenhang met het Noordzeeakkoord het “advies voor een duurzame
kottervisserij op de Noordzee” operationaliseert. Dit advies is in 2019 opgesteld door mevrouw
Burger. Het advies en de daaraan te ontlenen toekomstvisie geeft mede invulling aan afspraken uit
het concept-Noordzeeakkoord over “aanpassing van de aard en omvang” van de kottervloot en
afspraken over verbetering van de handhaving van visserijmaatregelen. Een van de pijlers onder het
beleid is innovatie. Dit advies gaat in op de governance voor de innovatie in de kottervisserij.
Royal HaskoningDHV is gevraagd de governance uit te werken om te komen tot een gunstig
innovatieklimaat binnen een groter kader van noodzakelijke maatregelen, en hoe hierin
internationale samenwerking kan worden vormgegeven.
Het advies is gevoed door gesprekken die gevoerd zijn met in overleg met de opdrachtgever
geselecteerde stakeholders in de visserijsector (visserijorganisaties en direct betrokkenen bij
innovatie-initiatieven), bij de overheid en van ngo’s.
Royal HaskoningDHV schrijft dit advies op eigen titel.

2. Probleemanalyse
In de kottervisie zijn de kenmerken van de sector beschreven die zijn overgenomen in onze
opdrachtomschrijving.
Kenmerkend voor de sector en de huidige innovatie binnen de kottervisserij is:
 Vissers hebben het gevoel grip op hun toekomst kwijt te raken gezien alle externe uitdagingen
die op hen afkomen (pulsverbod, Brexit, windparken, natuurgebieden)
 De sector is klein en intern verdeeld. Individuele bedrijven hebben vaak te weinig middelen om
innovaties van de grond te krijgen en van wetenschappelijke onderbouwing te voorzien.
 Vissers hebben moeite de instrumenten van de overheid en de te doorlopen procedures om voor
subsidie te vinden en te benutten. Een goed idee is nog geen projectvoorstel dat aan alle eisen
voldoet.
 Er is er veel wantrouwen van buitenlandse vissers en milieuorganisaties, die de publieke opinie
rond Nederlandse innovaties negatief proberen te beïnvloeden (zie het pulsdossier)
Op basis van de gesprekken die gevoerd zijn, halen we de volgende punten naar voren in aanvulling
op wat er al in de kottervisie is opgenomen.
 Innovatietraditie: in internationale context is de Nederlandse visserijsector koploper als het gaat
om innovatie. Er is recente en heel actuele ervaring om op terug te vallen. Er kan worden geleerd
van eerdere innovatieprogramma’s, zoals het VIP.
 De kottervisserij is een sterk kostprijs gedreven sector. Het businessmodel van de ondernemers
en van hun werknemers is daar in sterke mate op gebaseerd. Dit blijkt ook voor meerdere
actuele innovatie-initiatieven een belangrijk vertrekpunt te zijn.
 Vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid. Het is nodig om in alle actuele onzekerheid aan
onderling vertrouwen te bouwen. Tussen visserijsector en overheid(sbeleid), tussen visserijondernemers en hun belangenvertegenwoordigers, tussen visserij organisaties en NGO’s. Dat is
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niet gemakkelijk omdat er veel onzekerheid is over de toekomst, de sector versnipperd is en dit
dus veel afstemming en coördinatie vergt. Van alle betrokkenen - sector, overheid, wetenschap
en ngo’s - vraagt dit een open, nieuwsgierige en onderzoekende blik naar de ander, die kan
ontstaan als men elkaar tegenkomt en opzoekt.
In de visserijsector zijn zorgen over de opbouw van kennis van de sector en (internationale)
ervaring bij het ministerie van LNV. Juist nu het nodig is om ook in de (inter)nationale
beleidsontwikkeling vertrouwen en steun terug te winnen en in het beleid ook stimuleren en
faciliteren van vernieuwingen in de sector nodig is.
Onduidelijkheid over de toekomst is er voor alle betrokkenen, zoals over de gevolgen van de
Brexit en de vorderingen van gezamenlijk beleid en beheer van de Noordzeelanden. Tegelijkertijd
is verduurzaming van de kottervisserij in elke toekomstige ontwikkeling het na te streven doel
(‘no-regret’)

3. Leidende principes innovatie en innovatiegovernance
3.1 Kernelementen voor succesvolle innovatie
Een innovatieklimaat is te kenschetsen aan de hand van 3 dilemma’s:
 Het is geen lineair proces maar vereist wel een duidelijke richting en gezamenlijke visie;
 Er is sprake van urgentie maar vereist tegelijkertijd een lange adem;
 Het is een gezamenlijk proces waarin mensen en kennis met vertrouwen in elkaar bij elkaar
worden gebracht, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en spelers.
Er is geen garantie op succes. Er zijn wel maatregelen die je kunt nemen om hobbels weg te nemen
die innovatie in de weg staan. We leggen eerst uit wat we onder deze 3 dilemma’s verstaan,
toegespitst op innovatie in de kottervisserij. Daarna geven we aan welke maatregelen er in onze
optiek nodig zijn.
In de gesprekken met actieve innovatoren en innovatietrajecten in de visserijsector hebben we
concrete illustraties van de volgende kernelementen gevonden. Deze kernelementen kunnen ook
worden ontleend aan breed gedeelde inzichten over modern innovatiebeleid1.
Geen lineair proces wel een duidelijke richting en gezamenlijke visie
Innovatie is geen lineair proces. Innovatie betekent dat je iets nieuws gaat maken. Er is een globaal
beeld van waar je heen wilt, maar niet hoe dat precies tot stand komt. Het is dus niet uit te rekenen
of efficiënt te realiseren. Er dient wel een klimaat te zijn waarin innovatie kan ontstaan, waar fouten
gemaakt kunnen worden en waar ongebruikelijke ideeën bij elkaar komen, bijvoorbeeld uit
aanpalende vakgebieden, of nieuwe spelers.

1

Zo onderscheidt Wierdsma al in 1999 in zijn proefschrift ‘co-creatie van verandering’ vier kernelementen van
een veranderingsproces: 1) Sense of urgency, 2) Gedeelde visie, 3) Veranderingscapaciteit (tijd, ondersteuning,
speelruimte en capaciteit), 4) de eerste successen zichtbaar maken en delen.

3

Innovatie heeft baat bij een duidelijke richting en een gezamenlijke visie. Hoewel niet duidelijk is hoe
de vernieuwing er precies uit gaat zien, moet wel duidelijk zijn in welke richting zich die moet
bewegen. Naar mate de doelen concreter zijn en een duidelijke stip op de horizon vormen, kunnen
bedrijven hun innovatie daar beter op richten. Een duidelijke stip op de horizon betekent: daar willen
wij met elkaar naar toewerken en onze bijdrage aan leveren. Dat geldt voor het (inter)nationale
overheidsbeleid, dat geldt voor de visserij ondernemers, en dat geeft ook duidelijkheid aan
‘onverwachte derden’ die daar ook een bijdrage aan zouden kunnen leveren. De kottervisie is
hiervoor nu de basis; de opgave is om die verder te concretiseren zodat de doelen concreter worden,
evenals de termijn waarop die te bereiken, zodat daarmee richting gegeven wordt aan innovatie.
Er is sprake van een gedeelde ambitie en aanpak, waarnaar wordt gehandeld, die wordt nageleefd
omdat alle betrokkenen elkaar hierop aanspreken, en elke betrokkene hierop aanspreekbaar wil zijn.
Dat geldt voor het innovatiebeleid, maar ook voor de wijze waarop overheid en visserijbedrijfsleven
met andere belangrijke doelen, richtlijnen en afspraken omgaan. Hierdoor ontstaan omstandigheden
die in beginsel voor iedereen gelijk zijn, de kaders worden helder. Er is een betere afweging te maken
of een investering kan gaan lonen en op welke termijn. Duidelijk beleid geeft richting, over
bijvoorbeeld de reductie van brandstofgebruik, bijvangst of bodemberoering gekoppeld aan een
jaartal wanneer het gerealiseerd moet worden. Uitgangspunt daarbij is dat goed gedrag loont en
ongewenst gedrag ontmoedigd wordt.
De kaders en beleidsdoelen worden veelal gesteld door (internationale) overheden. De
overgangstermijnen en manier waarop die doelen gehaald worden, kunnen het best door de sector
zelf ingevuld worden. De uitdaging is om deze doelen zowel ambitieus als realistisch te stellen, zodat
er ook een prikkel vanuit gaat. Met andere woorden, er is sprake van een wortel en een stok.
Innoveren wordt beloond als het een duidelijke bijdrage is aan de continuïteit van de kottervisserij,
onder de nieuwe toekomstige omstandigheden en randvoorwaarden. Dat is het geval vanuit
ondernemersperspectief en vanuit het perspectief van duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte
op de Noordzee. Maar er is ook duidelijk wat de consequenties zijn (en op welke termijn) van niet
mee veranderen, van niet kunnen voldoen aan de veranderende omstandigheden en (wettelijke,
economische en technologische) vereisten. De opgave is om wortel en stok van goed werkende
instrumenten te voorzien.
Urgentie en tegelijkertijd lange adem
Innovaties ontstaan vaak wanneer de urgentie om te veranderen groot is. Wanneer de bestaande
manier van werken niet meer voldoet aan veranderende omstandigheden. Het behoeft geen betoog
dat dit momenteel voor de kottervisserij aan de orde is. Er is korte termijn urgentie nodig om dingen
in beweging te zetten, maar er is ook een lange adem nodig om tot vernieuwing en opschaling te
komen. Urgentie komt ook tot uiting in de bereidheid van ondernemers in de sector om zelf
creativiteit, tijd en geld in innovaties te investeren.
Innovatie is een proces van lange adem. Het ontwikkelen van nieuwe ideeën, uitwerken, bouwen,
testen en aanpassen kost – naast geld en energie - tijd. Innovaties worden meestal niet ‘bedacht’,
maar ‘ontstaan’ in een ondernemend samenspel. Daar hoort ook bij het opbouwen van een netwerk
van mensen die daarbij aansluiten, het vinden van financiering, het creëren van ruimte in
regelgeving, kortom voldoende capaciteit, speelruimte en middelen voor het ontwikkelen en testen
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van een innovatie. Dit zijn processen die langzaam gaan en tijd vergen. Ervaringen in deze sector en
daarbuiten, leren dat het langjarig committeren aan ondersteuning om dit van de grond en tot bloei
te laten komen, over een periode van ca 10 jaar nodig is (Noordzee 2030!).
Innovatie vereist verankering en opschaling. De regelgeving in de visserijsector is voor een belangrijk
deel internationale regelgeving. Om discussies achteraf te voorkomen, en Nederlandse innovaties
goed in te bedden in die internationale regelgeving, is het van belang innovatie-initiatieven vanaf het
begin voldoende transparant te maken. Internationale uitwisseling kan op verschillende niveaus en in
verschillende groepen plaats vinden, bijvoorbeeld tussen wetenschappers, tussen bestuurders en
beleidsmedewerkers en tussen partijen in de markt, elk met hun eigen internationale evenknie.
Innovatie zet veranderingen in gang die van invloed kunnen zijn op de (inter)nationale
concurrentieverhoudingen. Het is zaak – zo kan bijvoorbeeld van het pulsdossier worden geleerd –
dat overheid en sector nationaal en internationaal regelmatig aandacht besteden aan deze invloed
van innovaties op de marktordening en concurrentieverhoudingen, en op de toegankelijkheid van
innovaties voor ondernemers.
Om daadwerkelijke effecten te bereiken op de beleidsdoelen en om de investeringen in innovatie te
kunnen terugverdienen, vraagt innovatie ook om schaalgrootte. Die kan worden bereikt als grotere
bedrijven innovatie-initiatieven nemen, maar ook als kleinere bedrijven schaal maken door bewust
samenwerking te zoeken en die laten organiseren. Opschaling kan worden gestimuleerd door de
visserijpraktijk actief en voortdurend bij het testen en verder brengen van een innovatie te
betrekken, door vorderingen voortdurend in een bredere kring dan de direct betrokken vissers te
delen en door samenwerking te zoeken.
Het samenbrengen van mensen en kennis met vertrouwen in elkaar
Innoveren doe je niet alleen. Het is gebaat bij nieuwe inzichten en vertrouwen en inzicht in elkaar
Steeds meer innovaties vinden niet plaats binnen één bedrijf, maar juist tussen bedrijven en tussen
sectoren. Het bij elkaar brengen van verschillende ondernemende partijen, met verschillende kennis
maakt innovaties robuuster. Daar hoort bij dat over de grenzen van een bedrijf of een PO heen
gekeken moet kunnen en durven worden, over de grenzen van kottervisserij, en over de grenzen van
Nederland. Zeker in een kleine sector is het van belang dat partijen elkaar weten te vinden, elkaar
kennen, samenwerken en elkaar vertrouwen.
Het kan heel stimulerend zijn om in de samenwerking de breedte te zoeken, zoals die ook in de
Community of Practise Blue Innovation Noordzee 2030 wordt nagestreefd. De innovatie in de
kottervisserij kan bijvoorbeeld geïnspireerd worden door kennis uit de energiesector, de offshore
sector, de logistieke sector, de retail, de ICT etc. Welke inspiratie kan er bijvoorbeeld worden
ontleend aan het opzetten en operationaliseren van het Greenport concept in de groente- en
sierteelt? Daar is gebleken dat zo’n vernieuwend samenwerkingsconcept de ruimtelijke,
economische en technische ontwikkelingen nieuw elan kunnen geven. In het Noordzee akkoord kan
wellicht met alle betrokken partijen daarvoor mede de basis worden gelegd.
Zo kan het ook de moeite waard zijn om te kijken naar het bundelen van wetenschappelijke kennis
en internationale samenwerking op het gebied van ‘seafood’ en visserij als onderdeel van de
topsector Agri en Food.
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Maar het betreft niet alleen samenwerking binnen de sector. Alle actoren dienen elkaar (beter) te
kennen en (meer) te vertrouwen. Het betreft de samenwerking tussen sector, beleidsmakers en
wetenschap, zodat men wederzijds weet wat realistisch en uitvoerbaar is.

3.2 Programmatische aanpak en voorgestelde maatregelen
In de gesprekken is vaak met enthousiasme gesproken over het in het verleden opgerichte en ook
weer opgeheven Visserij Innovatie Platform. Het bracht elan en de gewenste en gewaardeerde
kennisuitwisseling die nodig was om te kunnen innoveren en de sector economisch te versterken.
Ook nu bestaan er initiatieven en organisatievormen waarbij de innovatie van kottervisserij een
voedingsbodem vindt. Voorbeelden van innovaties in de visserijsector die momenteel ontwikkeld
worden zijn MDV, FDF, Innovatiecentrum Stellendam, Waterspray. De huidige ontwikkelingen op de
Noordzee en in de kottervisserij onderstrepen de urgentie en noodzaak tot innoveren. Er is opnieuw
elan nodig om meer invloed op de toekomst van de verduurzaming van de kottervisserij te krijgen en
er tegelijkertijd een gezonde businesscase voor bedrijven kan blijven bestaan.
Wij adviseren een innovatieprogramma-aanpak op te stellen die zich over een periode van 10 jaar
(Noordzee 2030) uitstrekt. Het initiatief voor deze programma-aanpak ligt bij de overheid. Het
initiatief voor de innovaties zelf ligt bij partijen in de sector.

Het programma richt zich op:
Maatregelen horend bij ‘geen lineair proces wel een duidelijke richting en visie’
 Maak de doelen in beleid SMART2 en neem deze als uitgangspunt voor een gezamenlijke
innovatie agenda waarin de acties worden vastgelegd;
 Ontwerp een wortel en een stok en veranker deze met instrumenten3 in beleid.
Maatregelen horend bij ‘urgentie en tegelijkertijd lange adem’
 Schep een klimaat dat innovatie voor tenminste 10 jaar ondersteund, laat zien waar het adaptief
is, en waar het stabiel zal blijven;
 Er is nu urgentie4. Richt het innovatiebeleid op korte termijn in en stel een kwartiermaker aan;
 Maak wetenschappelijke ondersteuning eenvoudig en langdurig beschikbaar;
 Neem (financiële) drempels weg voor innovatie, en ondersteun de ontsluiting van beschikbare
gelden.
Maatregelen horend bij ‘samenbrengen van mensen en kennis met vertrouwen in elkaar’
2

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
Denk bijvoorbeeld aan het voor een duidelijk in de tijd begrensde periode met subsidie stimuleren van
vernieuwingen die bedrijfseconomisch nog niet voldoende aantrekkelijk zijn. Deze vernieuwingen dienen wel bij
te dragen aan het bereiken van een concreet gesteld doel. Tegelijkertijd dient duidelijk te zijn dat na die periode
beperkingen zullen gaan gelden als verbetering niet uit eigen beweging plaatsvindt (voorbeeld uit andere sector:
katalysator in auto’s, oude diesels in binnensteden).
4
Dit advies is voorbereid en opgesteld voordat de Coronacrisis en de sociale en economische gevolgen daarvan
duidelijk werden. Waar in de tekst sprake is van urgentie wordt die op korte termijn hierdoor zeker ook
beïnvloed.
3
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Draag eraan bij dat de sector onderling beter en meer gaat samenwerken. Dat is primair de
verantwoordelijkheid van de sector zelf. Het is een kleine sector, versnippering werkt uiteindelijk
in het nadeel van iedereen;
Versterk de kennis en het netwerk van de overheid in de sector, ook internationaal, ook met
kennisinstellingen etc.;
Stel aanjagers aan die zorgen voor nieuwe inzichten en verbinding tussen mensen die elkaar
nodig hebben;
Zorg voor vroegtijdige inbedding van innovatie in Europese of internationale context.

Zo’n nationaal innovatieprogramma kottervisserij moet voldoende aansluiten bij het nieuwe
Europese innovatiefonds en -programma (EMVAF) dat in 2021 van kracht wordt, zodat cofinanciering
vanuit dit Europese fonds kan plaatsvinden.
Hierna worden twee punten eruit gelicht, het belang van het aanstellen van een kwartiermaker en
het aanzoeken van innovatieaanjagers. In de volgende paragraaf wordt in gegaan op de governance.
Bij de bespreking van de verschillende rollen worden de hier voorgestelde maatregelen van
voorbeelden voorzien.
Stel een kwartiermaker aan
Eén van de eerste stappen is een kwartiermaker aan stellen die gaat zorgen dat er een
innovatieagenda komt. Deze innovatieagenda wordt opgezet met en door voorlopers en
sleutelpersonen in de visserijsector, met enkele wetenschappelijke deskundigen uit binnen en
buitenland, en met enkele beleidsverantwoordelijken vanuit het ministerie. In de innovatieagenda
wordt langjarig verankerd op welke innovatiethema’s het rijk (financieel of in kennis en kunde) wil
stimuleren en ondersteunen. Er wordt aangegeven waar flexibiliteit wenselijk is en wat langjarig
overeind dient te blijven.
In gesprekken kwam naar voren dat de noodzaak en richting van innovaties in de visserijsector nog
niet vanzelfsprekend en helder zijn, afgezien van concrete initiatieven die al bestaan en waarin
duidelijke vorderingen worden gemaakt. Deze kwartiermaker opereert op bestuurlijk niveau, kent de
sector, is resultaatgericht en kan zich waar nodig onafhankelijk ten opzichte van alle betrokken
opstellen. De kwartiermaker richt zich primair op:
 identificeren van en contact leggen met voorlopers en sleutelpersonen voor innovatie in de
sector en bij wetenschappelijke instituten;
 in korte tijd en in samenspraak opstellen van een voldoende gefocuste innovatieagenda en programma;
 voor en met de overheid de benodigde aanscherping in beleid bespreken, zodat duidelijker
wordt hoe en op welke termijn innovaties in de kottervisserij kunnen bijdragen aan belangrijke
beleidsdoelen voor de Noordzeevisserij en -milieutoestand;
 de concrete inspanningen benoemen die nodig zijn om de internationale samenwerking rond
innovatie-initiatieven te verbeteren.
Deze eerste stap kan op korte termijn starten en hoeft weinig tijd in beslag te nemen. De tijd en
aandacht van de kwartiermaker dient ook uit te gaan naar het verbinden en bouwen aan het
vertrouwen dat dit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de toekomst van de kottervisserij op de
Noordzee.
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Geef deze kwartiermaker vervolgens een permanente bestuurlijke rol als hoeder van de
innovatieagenda, die blijft agenderen, blijft signaleren, blijft verbinden (oliemannetje), en alle
betrokkenen indien nodig aanspreekt op het initiëren, verankeren of opschalen van innovaties.
Wellicht is de uitwerking van het Noordzeeakkoord en de governance die daarbij hoort het juiste
kader voor het functioneren van de kwartiermaker.
Zodra de kwartiermaker het programma heeft opgezet en er een vastgestelde innovatieagenda met
duidelijke thema’s is, kan de uitvoering ervan worden ondergebracht bij een (liefst bestaande)
organisatie die een bredere rol heeft bij innovatie in Nederland en op de Noordzee dan enkel
kottervisserij. Op basis van de gesprekken zou de Community of Practice Blue Innovation
Noordzee2030 die onder gebracht is bij RVO een logische plek kunnen zijn. Daarbinnen is het
wenselijk een duidelijk herkenbare en aanspreekbare eenheid voor innovatie in de kottervisserij te
maken en houden, met een goede verbinding naar subsidieadviseurs binnen RVO. Ook blijft er een
rol voor de bestaande adviescommissie die innovatie-initiatieven beoordeeld.
Stel innovatieaanjagers aan
Ook in de uitvoeringsfase is tijd en aandacht nodig voor het aanjagen van kennisuitwisseling en
initiatieven op de belangrijke innovatiethema’s. De overheid rekent het tot haar taak om het
aanstellen van meerdere innovatieaanjagers mogelijk te maken. Die hebben vooral als taak:
 Aansluiten bij ideeën en initiatieven uit de sector of bij andere partijen. Een aanjager komt in
actie als er een duidelijke vraag is. De aanjager is dus niet zelf degene die aanbrenger van een
initiatief. De aanjager heeft het vertrouwen van de initiatiefnemers in de sector.
 Faciliteren dat er regionale kennisuitwisseling en ontmoeting kan ontstaan, mogelijk ook met
andere ketenpartners, bijv. logistiek, visverwerkende industrie etc. met als doel om innovatieve
ideeën te genereren.
 Organiseren van regio-overstijgende kennisuitwisseling en ontmoeting over bijvoorbeeld
technische, financiële (businesscases), sociale of marketing onderwerpen.
 Ondersteunen bij het zoeken naar partners, het vinden en verrijken van goede initiatieven en
ideeën en het uitwisselen en vermeerderen van kennis.
 Het praktisch organiseren en coördineren van een innovatieproject, van aanvraag tot uitvoering.
In deze rol worden de betrokken bedrijven en onderzoekers administratief en organisatorisch
ontzorgd.
 Het vormen van een verbindende schakel naar wetenschappelijke ondersteuning.
Innovatieaanjagers functioneren nu al in meerdere bestaande innovatie-initiatieven in de sector. Zij
kunnen ook vanuit het bedrijfsleven zelf worden aangesteld en vanuit een eenmaal opgezet
innovatietraject worden gefinancierd. Dit deel van ons advies kan ook betekenen dat bestaande
aanjagers van innovatie, zoals het Innovatiecentrum Visserij de mogelijkheden worden geboden om
hun rol in de sector te verbreden en te versterken.
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4. Governance structuur, rollen en verantwoordelijkheden
De programmasturing kan in de uitvoeringsfase worden vorm gegeven zoals is weergegeven in
onderstaande figuur.

Figuur: Governance innovatie kottervisserij

De rol van ondernemers in de de visserijsector
Het initiatief voor innovaties ligt bij de visserijsector. Het idee is de sector te ondersteunen door
innovatie die in lijn ligt met de beleidsdoelen te stimuleren, aan te jagen en te faciliteren. Voor de
relatief kleine visserijsector zelf heeft het hoge prioriteit om zich te verenigen op het punt van de
toekomstige ontwikkelingen. Dat maakt dat ze voor de overheid en voor andere potentiële
innovatiepartners een duidelijke en serieuze partner zijn. Gerichte samenwerking met een duidelijk
gedeeld doel voor ogen, is kenmerkend voor de rol van de ondernemers, die in de dagelijkse praktijk
in een gezonde sector ook elkaars concurrenten kunnen zijn. In de figuur is de visserijsector
aangeduid als initiatiefnemer. Dat kunnen individuele vissererijondernemers zijn, maar ook groepen,
consortia of andere ketenpartners.

De permanente rol van de kwartiermaker
De kwartiermaker behoudt een belangrijk rol, ook na de eerste fase waarin hij de innovatieagenda
tot stand helpt brengen. Deze rol wordt op een bestuurlijk niveau ingevuld, zodat gezaghebbend kan
worden geopereerd. De kwartiermaker houdt in de uitvoeringsfase de onafhankelijke rol van
agenderen, signaleren, prikkelen, verbindingen tot stand brengen en alle betrokkenen waar nodig
aan te spreken op het initiëren, verankeren of opschalen van innovaties. Een logische inbedding van
de kwartiermaker kan wellicht gevonden worden in de governance van (de uitwerking van) het
Noordzeeakkoord.
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De kwartiermaker is poortwachter van de afspraken die gemaakt zijn in de agenda en spreekt
partijen erop aan; geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De rol van de aanjagers
Binnen de sector zijn vanuit verschillende perspectieven mensen die de rol van aanjager vervullen.
Bijvoorbeeld vanuit een meer financieel perspectief (maximeren vangst is niet de enige manier voor
het maximeren van winst) of vanuit duurzaamheidsperspectief (WNF geld leidt met
kennisuitwisseling tussen vissers in het Visserij Innovatiecentrum tot een nieuw soort netten), of
vanuit bedrijfseconomisch en technisch perspectief (nieuw type schip, scheepsmotoren). Vaak zijn de
aanjagers mensen die binnen hun bestaande mogelijkheden een andere mindset hebben, die
overdragen en verschillende mensen met elkaar verbinden en prikkelen tot ander gedrag en een
andere aanpak.
Uit de interviews blijkt dat wanneer er meer ruimte is voor deze aanjagers, zij een groter effect
kunnen hebben. De aanjagers dragen bij aan en zorgen voor het tot stand komen en continueren van
het uitwisselen van kennis tussen praktijkmensen, onderzoekers en deskundigen van binnen en
buiten de sector. Vanuit zelfstandige ondernemers, groepen van ondernemers, PO’s of andere
consortia kunnen ideeën worden aangedragen. Het is aan de ondernemers om te kiezen waar zij de
grootste meerwaarde zien om te innoveren. De aanjagers gaan niet zelf innovaties bedenken, maar
zijn veel meer een sparringpartner en vraagbaak voor initiatieven in de sector, veelal hebben zij al
een rol binnen de sector. De aanjagers passen dus ook bij het initiatief dat zij aanjagen.
De initiatiefnemers uit de visserijsector kunnen laagdrempelig via de innovatieaanjager
ondersteuning betrekken van de wetenschap. Voor zover er behoefte is aan financiële ondersteuning
kunnen zij een voorstel indienen bij de (bestaande) adviescommissie, die initiatieven beoordeeld en
een zwaarwegend advies geeft aan de subsidieverstrekker.

De rol van RVO
De ondersteuning voor innovatietrajecten is belegd bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland
(RVO), en wordt in dit geval ook gelieerd aan de Community of Practice Blue Innovation
Noordzee2030. Veel van potentieel geïnteresseerde partijen zijn al lid van deze CoP, er is een
staande organisatie (in ontwikkeling) waardoor dit snel van start kan gaan. RVO staat als
uitvoeringsorganisatie op enige afstand van de politieke arena. Binnen RVO wordt al gewerkt met het
bijeenbrengen van partijen en het creëren van een innovatieve voedingsbodem
(consortiumvorming). Bovendien is RVO de uitvoeringsorganisatie voor innovatiesubsidieregelingen
en kent daarmee goed de weg in (internationale) subsidies. Zij zijn ook bij eerdere innovatietrajecten
voor de visserij betrokken geweest. Hierbij past de kanttekening dat de in dit advies bepleite rol van
aanjagen, bevorderen, faciliteren van innovatie een relatief nieuwe rol is voor RVO. De rol van
aanjager behoeft dan ook niet per se bij medewerkers van RVO te worden gevonden. Het is ook
mogelijk dat bestaande aanjagers via RVO aangehaakt worden bij de overheid. Zij hebben juist een
wat meer vrije rol gebaseerd op duidelijke afspraken met RVO, het ministerie van LNV en de
visserijsector.
Naast het faciliteren van de taken van de onafhankelijke innovatieaanjager kottervisserij worden de
volgende taken binnen RVO belegd:
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Maak een centraal raamcontract voor wetenschappers waarop regionale of bovenregionale
kenniskringen een beroep op kunnen doen, zonder administratieve rompslomp.
Monitor de uitputting van innovatie middelen die beschikbaar komen voor ontwikkelingen en
rapporteer jaarlijks over de stand van de innovatie in de kottervisserij.
Ondersteun initiatieven actief bij het verkrijgen van nationale, regionale of internationale
subsidies.

De rol van het Ministerie
Het Ministerie van LNV bepaalt het beleid, hoe zij de ontwikkeling van de kottervisserij wenselijk
acht. Het beleid wordt vertaald naar concrete doelen die in overleg met de sector en de wetenschap
SMART worden gemaakt en waar een termijn aan wordt gekoppeld. Dit wordt geborgd in de
innovatieagenda. Er wordt ook aangegeven wat er gaat gebeuren als de (internationale)
doelstellingen niet gehaald worden.
De beleidsdoelen zijn nu ‘verpakt’ in een aantal innovatieonderwerpen die in de kottervisie zijn
opgenomen: innovatie in de kottervisserij richten op kosten(reductie) en kwaliteit, en op het
bijdragen aan een goede milieutoestand op de Noordzee. De pijlers voor innovatiegelden worden
vastgelegd in de innovatieagenda die onder leiding van de kwartiermaker wordt opgesteld.
In de kottervisie zijn de volgende onderwerpen al genoemd die in de innovatieagenda kunnen
worden uitgebreid of gepreciseerd:
 Het reduceren van brandstofgebruik en (daarmee bijdrage aan) realiseren van minder emissies;
 Het verminderen van ongewenste bijvangst;
 Het verminderen van bodemberoering;
 Het toewerken naar circulaire visserij, dus minder verspilling van grondstoffen en minder
emissies.
Voorbeelden van concretisering van achterliggende beleidsdoelen die de urgentie en richting van
innovaties ondersteunen zijn dan:
 concrete doelen en termijnen voor het verminderen van brandstof- en andere emissies;
 duidelijke doelstellingen en termijnen voor het verminderen van bijvangst;
 duidelijke doelstellingen en termijnen voor verbeteringen in (internationale) regelgeving t.b.v.
flexibilisering in de sector;
 het creëren van extra capaciteit bij het Ministerie voor internationale samenwerking rond
innovaties.
Aan deze concretisering worden instrumenten van wortel en stok gekoppeld. Dat kan bijvoorbeeld
door concrete termijnen voor het bereiken van doelen te voorzien van een stimuleringsregeling (die
voor een beperkte periode geldt) voor het implementeren van beschikbare innovaties die
bedrijfseconomisch kostbaar zijn, waarbij ook duidelijk is wat de consequentie is als een ondernemer
niet tijdig aan het gestelde doel kan voldoen of bijdragen.
Om bij de praktijk aansluitend beleid te maken, is het nodig dat over en weer er meer begrip en
kennis ontstaat voor elkaars werk, standpunten en belangen. Het is dan ook nodig dat in de
innovatieagenda ook concrete afspraken worden opgenomen over hoe de kennis bij
beleidsmedewerkers van LNV kan worden versterkt met praktijkkennis uit de sector. Het is raadzaam
dat er een relatie ontstaat tussen in elk geval de beleidsmedewerkers en de aanjagers. Hierdoor weet
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de beleidsmedewerker beter welke knelpunten er spelen, en de ondernemer beter welke
(on)mogelijkheden er in (de beïnvloeding van) de beleids- en juridische voorwaarden zijn. Zo wordt
de basis gelegd voor een belangrijke opgave: het ontwikkelen van ‘wortel’ en ‘stok’ instrumenten of
regels in het beleid, gerelateerd aan de concrete doelen en termijnen, die in samenhang stimulerend
voor innovaties werken.
Het ministerie maakt helder wat de kaders zijn voor (financiële) ondersteuning bij innovatie,
bijvoorbeeld in de vorm van co-financiering. Het innovatiebeleid sluit aan bij de bereidheid en
motivatie van ondernemers om zelf creativiteit, tijd en geld in innovaties te investeren. De
innovatiedoelstellingen richten zich op de doelstellingen voor beleid, maar de invulling daarvan is
aan de visserijsector.
Het ministerie zorgt er voor dat innovatie-initiatieven tijdig en regelmatig internationaal zichtbaar
worden. Het ministerie doet dit in nauwe samenwerking met deze initiatieven/innovatietrajecten. Dit
vergt een proactieve en communicatieve opstelling van alle betrokkenen.
Het ministerie maakt laagdrempelig betrekken van wetenschappelijke kennis mogelijk, mogelijk
wordt het praktisch regelen ondergebracht bij RVO.

De rol van de adviescommissie Innovatie
De Adviescommissie Innovatie is een bestaand gezelschap dat een zwaarwegend advies geeft aan de
subsidieverstrekker en ook in het kader van EMVAF gaat functioneren. Zij beoordelen op basis van
hun eigen kennis en kunde de kansrijkheid van een project in en of het project bijdraagt aan de
doelstellingen van de overheid. De onafhankelijke innovatieaanjager kan helpen bij het doorgeleiden
van initiatieven, maar maakt er zelf geen onderdeel van uit om belangentegenstellingen te
voorkomen. Het is niet ondenkbaar dat sommige doelstellingen meer innovatie-initiatieven
aantrekken dan anderen. Daarin heeft de adviescommissie geen sturende rol. Zij toetst aan de in de
kwartiermakersfase geformuleerde innovatie agenda en langjarige beleidsdoelen. Ook is het
denkbaar dat er veel meer of veel minder aanvragen worden gedaan, dan waarvoor middelen
beschikbaar zijn. Dan heeft de adviescommissie wel een rol in het adviseren welke initiatieven zij
kansrijker acht dan andere. De adviescommissie koppelt periodiek haar bevindingen terug aan het
ministerie om tot betere beleidsvorming op het gebied van innovatie te komen. De adviescommissie
kan ook een rol hebben in het (internationaal) uitdragen en onder de aandacht brengen van
Nederlandse innovaties.

De rol van de wetenschappelijke kennisinstellingen
Samenwerking met wetenschappers en onderzoekers is cruciaal in de innovatie initiatieven.
Wetenschappers en kennisinstellingen worden dus in de fase van kennisuitwisseling, van het
verkennen van ideeën al betrokken en worden onderdeel van een consortium dat het initiatief gaat
vormgeven. Dat is in de huidige situatie ook al het geval. In dit advies spelen de aanjagers als
organisator/coördinator daarbij in de initiatief—en uitvoeringsfase een sleutelrol.
Initiatiefnemers, de kwartiermaker, de aanjagers, maar ook de wetenschappers zelf kunnen eraan
bijdragen dat met een zo breed mogelijke blik en open mind wordt gekeken naar wat er nodig is voor
een vernieuwende bijdrage: internationaler kijken, over de vertrouwde grenzen van de sector kijken.
De initiatiefnemer kan via de aanjager vragen om wetenschappelijke ondersteuning, maar ook de
aanjager kan de initiatiefnemer wijzen op wetenschappelijke inbreng.
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