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Inleiding
De huidige productie- en consumptiepatronen leiden tot uitputting en aantasting van het
natuurlijk kapitaal, de niet-vernieuwbare en vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Dit tast de
productiviteit van het natuurlijk kapitaal aan en zal uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor
de mogelijkheden tot economische groei.
Als we ons huidige niveau van welvaart willen behouden of zelfs vergroten dan zal het
noodzakelijk zijn de uitputting en aantasting van het natuurlijk kapitaal te stoppen. Het nieuwe
credo daarvoor is groene groei. Groene groei wordt door de vele pleitbezorgers zelfs gezien als
het middel om de economische stagnatie in de Westerse wereld te doorbreken. Groene groei
roept weliswaar een beeld op van wat het zou kunnen zijn, en er zijn tal van maatschappelijke
initiatieven en programma’s van overheden (Ministerie van Economische Zaken, 2015), maar
een coherent, maatschappelijk gedragen beleid voor groene groei is er nog niet echt. Met deze
bijdrage beogen we het concept groene groei en de perspectieven die het kan bieden nader te
verkennen.
Daartoe proberen we eerst zicht te krijgen op wat groene groei nu precies is. Vervolgens
verkennen we de (on)mogelijkheden van een groen groeipad. Om dit te kunnen begrijpen is het
nodig inzicht te hebben in de bronnen van economische groei. Tevens belichten we de
verschillende mechanismen die in een groeiende economie een rol spelen bij de overgang naar
een groen groeipad. We zullen ingaan op de (aard van de) benodigde technologische
ontwikkeling, de benodigde transitie naar een groene economie en de mogelijke gevolgen. Tot
slot komt de vraag aan de orde waar het primaat ligt om de transitie naar een groene economie op
gang te brengen en/of te versnellen - bij overheden of marktpartijen - alsmede welke faciliteiten
en instrumenten kunnen worden ingezet. We sluiten af met enkele voorlopige conclusies.

Wat is groene groei?
Met groene groei wordt gedoeld op een economische ontwikkeling, waarbij het in conventionele
termen gemeten inkomen groeit met behoud van (de productiviteit van) het natuurlijk kapitaal. 1
Het denken over groene groei is nog volop in ontwikkeling. De aandacht voor concrete
uitwerkingen richt zich vooral op drie terreinen. Ten eerste de overgang naar duurzame
energiesystemen om klimaatverandering te beperken en de afhankelijkheid van fossiele bronnen
te verminderen Ten tweede de circulaire economie die overgaat van het lineaire proces van
winning-productie-consumptie-afval naar kringlopen met “een maximale herbruikbaarheid van
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Wanneer wij spreken over groei dan heeft dat betrekking op economische groei in materiële zin, dus in termen van
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het economisch concept welvaart omvat naast deze materiële
behoeftebevrediging ook immateriële, vaak niet via de markt lopende vormen van behoeften.
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producten en grondstoffen”. 2 En ten derde de beloften van hernieuwbare nieuwe materialen en
energie van de biobased economy. 3 Verder is het opvallend dat er betrekkelijk weinig aandacht is
voor gedragsverandering en dat alle heil juist verwacht wordt van (clusters van) groene
technologische ontwikkeling en (doorbraak) innovaties. Groene groei staat niet voor matiging,
maar voor een technologisch gedreven omwenteling, zonder concessies aan welvaartsgroei. Dat
is heel ambitieus. Het betekent immers dat de economische groei in absolute zin ontkoppeld
moet worden van het gebruik van natuurlijk kapitaal in productie- en consumptieprocessen. Een
relatieve ontkoppeling, waarbij het gebruik van het natuurlijk kapitaal achterblijft bij de
economische groei, is niet voldoende. 4 Ook de OESO vat groene groei zo op, terwijl de UNEP
naast oog voor toenemende welvaart ook oog voor sociale gelijkheid heeft (OESO, 2011; UNEP,
2011). Om iets te kunnen zeggen over de mogelijkheden van groene groei is het van belang
inzicht te hebben in de bronnen van economische groei.

Bronnen van groei
De drijvende krachten achter groei in per capita productie en inkomen zijn accumulatie van
kapitaal (de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad) en technologische ontwikkeling. Deze
twee drijvende krachten verhogen de productiviteit van de productiefactoren en hangen nauw
met elkaar samen. Technologische ontwikkeling is essentieel om de meeropbrengsten van
investeringen in kapitaal op peil te houden. Bij afwezigheid van technologische ontwikkeling zal,
door de afnemende meeropbrengsten van investeringen in kapitaal, de groei steeds verder
afnemen en uiteindelijk stoppen. Technologische ontwikkeling is dus nodig om op lange termijn
een groeiende economie te kunnen ondersteunen, waarmee het aantrekkelijk blijft om te
investeren in uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad.
Dit geldt evenzeer voor het gebruik van natuurlijk kapitaal. De toenemende schaarste van
uitputbare hulpbronnen in een groeiende economie dwingt tot een technologische vernieuwing
om de productiviteit van de hulpbron steeds verder te verhogen, nieuwe voorraden te winnen, of
te recyclen, om investeringen aantrekkelijk te houden. Van vernieuwbare hulpbronnen kan een
constante stroom in het productieproces gebruikt worden als de regeneratiecapaciteit van de
natuurlijke hulpbron niet wordt overschreden. Bij een groeiende economie zal dit betekenen dat
de intensiteit van het gebruik van de natuurlijke hulpbron in het productieproces moet afnemen.
Om op lange termijn te kunnen blijven groeien is het noodzakelijk dat er sprake is van
(onbegrensde) factor augmenting technologische verandering voor de begrensde natuurlijke
productiefactoren. Deze factor augmenting technologische ontwikkeling zorgt ervoor dat de
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H. Wijffels in een advertentiebijlage in NRC Handelsblad, 19-02-2015.
Voor Nederland richt de groene groei zich ook op de terreinen afval, gebouwde omgeving, voedsel, mobiliteit en
water (Ministerie van Economische Zaken, 2013 en 2015).
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effectieve diensten kunnen blijven groeien terwijl het gebruik van de hulpbron zelf niet
toeneemt.
Endogene technologische ontwikkeling
Recente inzichten uit de endogene groeitheorie zien technologische ontwikkeling niet alleen
ingebed in kapitaalgoederen, of als human capital in arbeid, maar vooral als een min of meer
zelfstandige productiefactor, namelijk als kenniskapitaal. Wanneer dit kenniskapitaal voldoende
omvang en schaal heeft gekregen, kan een endogene versnelling van de technologische
ontwikkeling en groei optreden door netwerkeffecten, spill-over effecten en leereffecten/curves.
Netwerkeffecten betreffen een positieve externaliteit, waarbij een deelnemer aan een netwerk de
waarde van dat netwerk voor andere deelnemers verhoogt. Bij spil-over effecten is sprake van de
gratis verspreiding van kennis die tot verdere technologische ontwikkeling en
productiviteitsstijging leidt. Het karakter van een externaliteit brengt met zich mee dat de
deelnemer en investeerder in de markt daarvoor onvoldoende worden beloond. Leereffecten
(learning-by-doing, learning-by-investing) doen zich eveneens pas voor bij een bepaalde omvang
en schaal, en kunnen zich natuurlijk ook verspreiden.
De richting en de aard van de huidige technologische ontwikkeling leidt nog te veel tot uitputting
en aantasting van het natuurlijk kapitaal. Factor augmenting en duurzame technologieën
beleven weliswaar een snelle ontwikkeling, maar zijn wat betreft omvang en toepassing nog te
gefragmenteerd en beperkt om het natuurlijk kapitaal in stand te houden. Daartoe zou de
technologische ontwikkeling omgebogen moeten worden in een groene richting. In dit verband
wordt wel gesproken van directed technical change (Acemoglu et al., 2012; Smulders et
al.,2014) en induced innovation (Bretschger, 2015).
Uit bovenstaande blijkt dat groene groei in theorie mogelijk is, vooral als deze kan profiteren van
groene technologische ontwikkeling. Groene technologische ontwikkeling is echter niet
gegarandeerd en komt niet vanzelf.

Transitieperiode en groene groeipaden
Een economie kan een bestaand, onduurzaam, groeipad verlaten onder druk van toenemende
schaarste van het natuurlijk kapitaal en/of een pro-actief beleid gericht op groene groei. Zo’n
groene groeibeleid kan op verschillende manieren worden vormgegeven, maar zal in ieder geval
een afname in het gebruik van natuurlijk kapitaal met zich meebrengen. Na een transitieperiode
kan de economie weer op een nieuw, maar nu groen groeipad terecht komen. Tijdens de
transitieperiode zullen er diverse aanpassingsprocessen spelen, die kosten met zich meebrengen
in termen van verlies van BBP-groei. We noemen in algemene termen een aantal van deze
aanpassingsprocessen (Smulders, et al., 2014; Bretschger, 2015; OESO, 2011; UNEP, 2011)
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1. Gedurende de transitieperiode verschuiven de traditionele investeringen naar groene
investeringen. De totale investeringen zouden min of meer gelijk kunnen blijven en
daarmee de economische groei. Bedacht moet echter worden dat de gewone investeringen
minder lonend zijn geworden en onder druk komen en dat een belangrijk deel van de
onduurzame kapitaalgoederenvoorraad versneld zal worden afgeschreven (bijvoorbeeld
het voortijdig sluiten van kolencentrales). Bovendien zijn groene investeringen nog
relatief duur en niet zonder risico. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat met groene
investeringen de negatieve externaliteiten geïnternaliseerd worden. Groene investeringen
vergen ook vaak een herinrichting van productie- en consumptieprocessen. De nieuwe
door groene investeringen geaccumuleerde kapitaalgoederen zijn in de transitieperiode
dus minder productief in termen van BBP groei. Wel neemt op lange termijn de
productiviteit van het natuurlijk kapitaal toe (op dit laatste effect komen we onder punt 4
terug). Het is al met al niet erg aannemelijk dat in de transitieperiode de economische
groei op peil kan blijven.
2. Daarnaast kan ook extra arbeid ingezet worden als substituut voor het gebruik van
natuurlijk kapitaal. Ook dit kan gepaard gaan met extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan
het arbeidsintensieve karakter van de extensieve landbouw, waarbij extra arbeid wordt
ingezet.
3. De door de groene groei geïnduceerde factor augmenting technologische ontwikkeling
leidt tot een hogere productiviteit van het natuurlijk kapitaal, zoals hogere energieefficiëntie, verbeterde productiviteit in de agrarische sector en verhoogde
arbeidsproductiviteit door positieve gezondheidseffecten. Tijdens de transitie is deze
productiviteitsstijging nog niet volledig tot ontwikkeling gekomen, zodat daarvan voor de
economische groei nog maar beperkt geprofiteerd kan worden.
4. Al tijdens de transitieperiode, maar vooral wanneer de economie eenmaal op een nieuw
groen groeipad is beland, kan geprofiteerd worden van een endogene versnelling wanneer
het groene kenniskapitaal voldoende omvang en schaal heeft gekregen. Groene
technologische ontwikkeling en innovatie vormen een kritische voorwaarde de kortetermijn kosten te beperken. Volgens de pleitbezorgers van groene groei, kan het zelfs aan
de basis staan van een nieuwe golf van technologische ontwikkeling en groei. Zo zou het
de trage groei in de Westerse wereld, de secular stagnation, die volgens het IMF te
wijten is aan te lage groei van de investeringen in kapitaalgoederen, kunnen doorbreken
(Gordon, 2016; IMF, 2015). 5 Na de stoommachine, de elektriciteit, de
verbrandingsmotor en de informatica, is nu de tijd rijp voor een nieuwe golf van
basisinnovaties gebaseerd op duurzame energie en groene technologie. Of dat ook zo
uitpakt, is op voorhand onbekend.
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Vanaf de jaren ’70 is de jaarlijkse stijging van de arbeidsproductiviteit in de Westerse wereld van ongeveer 2%
gestaag gedaald tot onder de 1,5%.
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5. De duur en de omvang van het groeiverlies tijdens de transitieperiode zijn geringer
naarmate een economie minder afhankelijk is van natuurlijk kapitaal en de
substitutiemogelijkheden tussen het natuurlijk kapitaal enerzijds en fysiek kapitaal, arbeid
en kenniskapitaal anderzijds groter zijn.
Het is duidelijk dat een door groene technologische ontwikkeling en innovatie gedreven transitie
op voorhand niet gratis is - tijdens de transitieperiode zal er sprake zijn van verlies van BBPgroei. Tevens zal de verschuiving van de investeringen gevolgen hebben voor de consumptie.
Als de totale investeringen zouden toenemen moet dat in principe gefinancierd worden uit extra
besparingen die ten koste gaan van de consumptie. Bij het huidige spaaroverschot in de
vergrijzende Westerse economieën zou dit geen probleem hoeven zijn. Op het niveau van het
indivividulele huishouden ligt dit anders. Ten eerste gaan groene bestedingen op het niveau van
het individuele huishouden ten koste van andere consumptieve uitgaven (voor een huishouden is
de aanschaf van zonnepanelen toch al gauw een gezinsvakantie). Ten tweede, zullen, ten minste
tijdens de transitieperiode, de prijzen van de consumptiegoederen hoger zijn als gevolg van het
internaliseren van de negatieve externe effecten.
Net als bij het concept duurzame ontwikkeling gaat het in feite om een intergenerationele afruil
van groeimogelijkheden. Een deel van de huidige en mogelijk toekomstige economische groei
moet immers worden opgeofferd voor het groene groeipad waarbij het natuurlijk kapitaal in
stand wordt gehouden. Deze opoffering op de korte termijn vormt de kern van de
milieubeleidsproblematiek. Hoe lang deze periode duurt en hoe hoog de kosten zullen zijn in
termen van (lange termijn) verlies van BBP-groei is ongewis.
Figuur 1 brengt gestileerde mogelijkheden in beeld. De lijn business-as-usual, BAU, stelt het
onduurzame groeipad voor. Op tijdstip T belandt de economie in een transitieperiode die gepaard
gaat met verlies aan groei van het BBP. Na die periode kan de groei weer hervat worden in
hetzelfde tempo als het onduurzame groeipad , maar nu met het volledige behoud van het
natuurlijk kapitaal (GG1). Het is ook denkbaar dat door een nieuwe golf van technologische
ontwikkeling en innovatie de groene groei hoger komt te liggen dan bij het BAU-pad, zoals
weergegeven met GG2. Er wordt dan volop geprofiteerd van de eerder genoemde versterkende
effecten als netwerkeffecten, spill-over effecten en leereffecten. Als deze versterkende effecten
niet optreden is het ook mogelijk dat de economie op een lager groeipad terecht komt (GG3).
GG1 en GG2 weerspiegelen de optimistische visie op het technologisch potentieel, GG3 de
pessimistische.

De aard van de groene technologische ontwikkeling
In beginsel zijn er dus twee onderscheiden mogelijkheden om met groene groei het natuurlijk
kapitaal in stand te houden, namelijk onderlinge substitutie tussen de productiefactoren kapitaal,
arbeid, kenniskapitaal en natuurlijk kapitaal, en/of het rendement, de efficiëntie, verhogen van
5

deze productiefactoren, de factor augmenting technologische ontwikkeling. In de praktijk zal er
altijd sprake zijn van een combinatie van beide mogelijkheden.
Er doen zich meerdere vragen voor met betrekking tot de aard van de gewenste groene
technologische ontwikkeling. Ten eerste is de vraag waar de grootste technologische uitdaging
ligt met het hoogste groene rendement. Moeten we ons richten op het efficiënter maken van
‘oude’ grijze technologieën of moeten we ons juist richten op nieuwe ‘echt’ groene technologie.
Ofwel zetten we in op een hogere energetische efficiëntie van kolen- en gascentrales, of moeten
alle kaarten gezet worden op duurzame energiebronnen, en daar de efficiëntie van verhogen?
Blijven we ons richten op steeds zuiniger auto’s en hybride varianten, of gaan we helemaal voor
electrische auto’s of zelfs met waterstof aangedreven auto’s? Gaan we steeds zuiniger om met
uitputbare hulpbronnen of richten we ons op de ontwikkeling van vernieuwbare substituten of
het hergebruik en terugwinning van grondstoffen door middel van urban mining en landfill
mining (Rli, 2015)? De eerste opties zetten in op minder input van een natuurlijke hulpbron,
terwijl bij de tweede opties een inherent duurzame weg wordt ingeslagen. Alle opties vergen
technologische ontwikkeling met meer kapitaal, met name kenniskapitaal. Bovendien zullen
nieuwe patronen van productie en consumptie tot ontwikkeling moeten komen.
In het verlengde hiervan is het de vraag of een incrementele groene technologische ontwikkeling
wenselijk is of dat er gestreefd moet worden naar (de implementatie van)
doorbraaktechnologieën. Een incrementele ontwikkeling verlengt de transitieperiode, maar zorgt
ook voor minder verlies van BBP-goei. Daarentegen is met een doorbraaktechnologie meer
groene winst te halen, maar vergt dit vaak extra investeringen in de aanpassing van de
infrastructuur (netwerken), leidt mogelijk tot kapitaalvernietiging, is onzeker en roept de vraag
op of de markt die stuurt of de overheid een beslissende zet moet geven. Overigens kan een meer
geleidelijke ontwikkeling van op elkaar afgestemde incrementele innovaties het potentieel van
een doorbraaktechnologie krijgen (Smulders, 2015).
Eveneens doemt de strategische vraag op met welke faciliteiten en (markt)prikkels de gewenste
groene technologische ontwikkeling en innovatie gerealiseerd kan worden. Het is wenselijk dat
die van een zodanige omvang en schaal zal zijn dat geprofiteerd kan worden van een endogene
ontwikkeling van het kenniskapitaal, met netwerkeffecten, kennis spill-overs en leereffecten.
Hoe krijgen we dat momentum?

Overheid, markt, faciliteiten en prikkels
Uit de literatuur en de presentaties en discussies in de seminars van het Netwerk Groene Groei,
die vooral handelden over het verplichten van nieuwe schone technologieën en verschillende
vormen van technologie-forcerende normstelling, en de zogenaamde slimme inzet van
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marktprikkels, komen in dit verband de volgende inzichten naar voren
(www.netwerkgroenegroei.nl). 6
Internaliseren

Om de marktsector de juiste prijssignalen te geven en de technologische ontwikkeling duurzaam
te vergroenen, blijft het milieueconomische adagium om alle negatieve externe kosten in de
marktprijzen te internaliseren onverkort gelden, met een expliciete rol voor de overheid en een
noodzaak tot internationale coördinatie van beleid. Dit blijkt echter politiek-economisch een
moeizaam, traag en onvolledig proces (Koopmans, 2015). Belangrijke barrières zijn de
myopische instelling van politiek en maatschappij, politiek onwenselijke inkomens- en
gedragseffecten, effecten op de internationale concurrentiepositie, onvolledige internationale
coördinatie van beleid, bureaucratie, rentseeking, en uitvoeringsproblemen.
Lock-in

Het is ook de vraag of het louter internaliseren van de externe kosten voldoende is om het
bestaande groeipad te verlaten. Er wordt in dit verband vaak gesproken van een
padafhankelijkheid, lock-in, in een technologisch traject met de daarbij passende technologische
kennis- en fysieke infrastructuur. Voor landen die voor hun groei sterk afhankelijk zijn van het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals Nederland met de gasvoorraad, intensieve
veehouderij en distributiefunctie, is zelfs sprake van een dubbele lock-in, die extra inspanningen
vergt om daar los van te komen. Om uit deze lock-in te komen zijn aanvullende instrumenten en
maatregelen nodig, en naar de mate waarin het internaliseren van de externe kosten onvolledig
blijft, veel omvangrijker en krachtiger als vervanging.
Commitment

Het moet voor de kennisinfrastructuur en marktpartijen duidelijk zijn dat het de overheid, de EU,
en in internationale overeenkomsten ernst is met groene groei. Overheden zouden
geloofwaardige lange-termijn doelstellingen moeten vastleggen, en bij voorkeur wettelijk
verankeren, die de groene groei op de verschillende terreinen vorm geven. Een dergelijke
commitment geeft een groene richting aan investeringsbeslissingen bij de ontwikkeling en
marktintroductie van groene alternatieven. Het verschaft de noodzakelijke zekerheid.
Schone technologieën en technologie-forcerende normstelling
Met het verplichten van schone technologieën is in het milieubeleid al ruime ervaring opgedaan.
Soms met succes, zoals de katalysator, maar vaak ook met een weinig vernieuwend effect. Het
BATNEEC (best available techniques not entailing excessive costs) beginsel is al sinds 1984 in
EU richtlijnen opgenomen en voortdurend geactualiseerd en wat toepassing betreft uitgebreid.
Dit beginsel is echter veelvuldig gehanteerd om de introductie van best practices te vertragen.
Bovendien verdienen middelvoorschriften vanuit een oogpunt van economische efficiëntie niet
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de voorkeur. Ook met het meer ambitieuze alternatief van technologie-forcerende normstelling is
ervaring opgedaan (Oosterhuis, 2016). Bekend zijn de Clean Air Act Amendment 1970 in de VS,
die uiteindelijk tot de driewegkatalysator in auto’s heeft geleid, en de doelstelling van 10% Zero
Emission Vehicles in 2000 in Californië, die een impuls heeft gegeven voor de ontwikkeling van
electrische auto’s. De voortdurend aangescherpte EU emissienormen voor voortuigen, met
bijvoorbeeld een verlangde CO2 uitstoot per km van 130 gr in 2015en 95 gr in 2020 is eveneens
technologie-forcerend. Consternatie over gemanipuleerde testresultaten heeft geleid tot betere
testmethodes, maar ook tot een versoepeling van de emissienormen. Deze ervaringen betreffen
allemaal doelvoorschriften, die overigens, zoals gebleken, tussentijds zijn bijgesteld en
aangepast.
Toch kan technologische normstelling een krachtig instrument zijn om een groen groeipad in te
slaan. Het geeft een duidelijke richting aan en prikkelt innovaties, waar vooral nieuwkomers op
de markt, start-ups, van kunnen profiteren. Voor de effectiviteit van dit instrument is het cruciaal
dat de overheden, en de EU, de rug recht houden en niet gaan zwalken onder druk van
belangengroepen en belanghebbende overheden. De kracht van dit instrument neemt toe als de
beleidsmakers beschikken over technologische kennis en de forcerende normstelling ingebed kan
worden in complementaire technologische innovaties (Oosterhuis, 2016).
Slimme marktprikkels
Bij de slimme inzet van marktprikkels wordt allereerst gedacht aan een groene opschoning van
bestaande heffingen, subsidies en regelgeving, zoals vrijstellingen, aan afbouw van
milieuschadelijke subsidies in brede zin, aan fiscale vergroening, waaronder de BTW, aan
beperking van de CO2-rechten in het EU handelssysteem en sowieso aan het beprijzen van CO2
in plaats van energie (PBL, 2015; Van den Bijgaard et al., 2015; Van der Ploeg, 2016). De antigroene marktverstoringen zijn zeer aanzienlijk. De vormgeving van deze heffingen, subsidies en
regelgeving heeft duidelijk geleden onder de hierboven genoemde barrières. Groene opschoning
is een goed begin, maar echter niet voldoende om uit de geconstateerde lock-in te komen.
Daarom wordt door vele auteurs gepleit voor omvangrijke groene subsidieprogramma’s met
expliciete doelstellingen voor de verschillende terreinen waarop groene groei zich moet
manifesteren (Van der Ploeg, 2016; Acemoglu, 2012; Bretscher, 2015; Zysman en Huberty,
2012). De vormgeving, duur en financiering van dergelijke programma’s vergt nader onderzoek
en uitwerking, maar alles wijst erop dat op een breed terrein overheidsinterventies en –
programma’s nodig zijn om de potenties van groene groei te realiseren.
Volgens sommige auteurs kan de duur van groene subsidieprogramma’s beperkt zijn, als
eenmaal op een groen groeipad beland volledig geprofiteerd kan worden van de versnellende
groene technologische ontwikkeling (Acemoglu, 2012; Bretscher, 2015). Anderen zien een
noodzaak voor langdurige programma’s (Smulders, 2015).
Er is nog weinig ervaring opgedaan met een combinatie van marktprikkels (heffingen en/of
subsidies) en (technologie-) forcerende regelgeving, waardoor investeringen in groene
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technologie en gerealiseerde prestaties ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen voor
marktpartijen lonend gemaakt kunnen worden. Een dergelijke slimme inzet van marktprikkels
als resultaatafhankelijke subsidies vergt nader onderzoek en uitwerking.
De financiering van omvangrijke groene subsidieprogramma’s lijkt geen onoverkomelijk
budgettaire last te zijn (Van der Ploeg, 2016). Om politieke redenen kan de financiering
gekoppeld worden aan CO2 heffingen, geveilde emissierechten en de opbrengst van een groene
fiscale opschoning.
Rol overheid en consument
Een achterliggende vraag is welke rol er voor de overheid is weggelegd nu het groene bewustzijn
in de maatschappij vorm begint te krijgen. In tegenstelling tot het al jaren door overheden
formeel beleden streven naar duurzame ontwikkeling, lijkt van onderop een beweging op gang te
komen voor groene groei, die niet meer alleen wordt aangejaagd door milieu- en
natuurorganisaties en actiegroepen. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen nemen zelf het
voortouw, bundelen hun krachten, verspreiden kennis en nemen initiatieven, zowel nationaal als
internationaal. Er zijn talloze voorbeelden van investeerders, bedrijven en financiële instellingen
die verder willen gaan dan het bestaande milieubeleid en de internationale afspraken in het kader
van het nieuwe klimaatverdrag. Innovatieve start-ups verstoren de gevestigde
marktverhoudingen met nieuwe, groene producten en concepten.
Ook de consument vergroent. De consumentenvoorkeuren voor producten met kenmerken als
duurzaam, biologisch, lokaal, gezond, dierenwelzijn en fair trade nemen gestaag toe.
Speciaalzaken, maar ook het grootwinkelbedrijf, spelen daar op in. Buurtbewoners organiseren
zich om lokaal duurzame energie op te wekken. Er ontstaan platforms voor een deeleconomie.
Gedragseconomisch onderzoek naar deze verschuivende consumentenvoorkeuren, en hoe daar
met zogenaamd gedragsbewust beleid op in te spelen, staat nog in de kinderschoenen, maar kan
voor de transitie naar een groen groeipad van betekenis zijn (Dietz en Vringer, 2015).
Van groot belang is dat de overheid deze groene initiatieven en ontwikkelingen faciliteert en
ondersteunt, met name op de voor groene groei cruciale terreinen als (decentrale) duurzame
energie, circulaire economie en biobased economy. De Green Deals, het netwerkinstrument van
de overheid, kan als een eerste aanzet gezien worden.

Voorlopige conclusies
Groene groei is een met onzekerheid omgeven wenkend perspectief, gedragen door technologieoptimisme. Deze onzekerheden hoeven de overgang naar een groen groeipad niet in de weg te
staan. Onzekerheid, risico-preferentie en creative destruction kenmerken immers technologische
vernieuwing en economische groei. Dat is niet anders bij groene groei, met dien verstande dat bij
groene groei wordt afgeweken van het onduurzame, business-as-usual, groeipad. Dat op den
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duur het bestaande groeipad niet houdbaar is, doet niet af aan de op korte termijn noodzakelijke
transitieperiode, die waarschijnlijk niet kosteloos is.
Op langere termijn echter is groene groei onvermijdelijk, goedschiks of kwaadschiks. Er valt
veel te winnen dit goedschiks in te zetten met een versterkt, op groene groei gericht beleid en
groene technologische ontwikkeling (Acemoglu et al., 2012). Of groene groei ook de stagnatie
van de Westerse economieën kan doorbreken is natuurlijk onzeker.
Een versterkt beleid gericht op een groene economische ontwikkeling steunt in ieder geval op
gecommitteerde overheden, bij voorkeur internationaal afgestemd, met langere termijn doelen
voor verschillende groene terreinen.
Naar de mate waarin het internaliseren van externe kosten onvolledig en internationaal beperkt
blijft, vooral in het geval van de beprijzing van CO2 , is de noodzaak van een omvangrijk
subsidieprogramma voor de verschillende groene terreinen groter. Dergelijke programma’s
zouden gecombineerd kunnen worden met technologie-forcerende normstelling en de inzet van
slimme marktprikkels, waaronder een groene fiscale opschoning en de introductie van
resultaatafhankelijke subsidies. De duur, vormgeving en financiering verdient nader onderzoek
en uitwerking.
De huidige dynamiek in de marktsector bij producenten en consumenten zou met ondersteunend
beleid moeten worden gestimuleerd. Het is van belang dat het beleid zich richt op innovatieve
nieuwkomers op de markt. Daar is nog veel te winnen. Ook dit vergt nader onderzoek.
Bovenbeschreven inzet kan de transitie naar een groen groeipad en daarmee naar toekomstige
duurzame economische groei mogelijk maken indien geprofiteerd kan worden van een
versnellende groene technologische ontwikkeling en innovatie.
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Figuur 1. Transitie naar groene groeipaden
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