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Ons kenmerk

Geachte mevrouw Janssen, DGKE-E/ 19298740

Hartelijk dank voor het voorstel van de Topsector Energie (TSE) voor de inzet van
de beschikbare innovatiemiddelen voor 2020. 1k heb uw brief van 6 december jI.
in goede orde ontvangen en met interesse tot mij genomen. Uw brief toont dat de
inzet van de TSE voor 2020 integraal en zorgvuldig tot stand is gekomen in nauwe
samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven en de relevante
beleidsdepartementen. Ook is al een eerste afstemming geweest met de recent
samengestelde brede Missie-Innovatieteams die zich vanaf 2020 over de
innovatie-inzet zullen buigen.
Met de omsiag van Topsectoren-gedreven naar missiegedreven innovatiebeleid,
zal de Topsector Energie bijdragen aan het bredere maatschappelijke thema
Energietransitie en Duurzaamheid, door haar inzet te richten op de Integrale
Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) van het Klimaatakkoord.

Met de omsiag worden de rol en activiteiten van de Topsector Energie anders
vormgegeven. Er is een Missie-Innovatieteam (MI-team) per missie van de IKIA
samengesteld vanuit de gouden driehoek. Dit team is verantwoordelijk voor het
missiebereik en zal de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor het
innovatie-instrumentarium adviseren over de inzet op de betreffende missie. Zij
voorzien daarmee eveneens het Topteam Energie van bespiegelingen met
betrekking tot de inzet van de TSE-middelen. Daarbij zullen zij de topsectorinzet
integraal beschouwen en wordt het Topteam in staat gesteld haar inzet nóg meer
in samenhang vorm te geven.
De TKI’s van de Topsectoren vervullen een belangrijke rol in het voeden van de
MI-teams en het vormgeven van de uitvoering van de Topsectorinzet. Zij zullen
daarbij nauwer samenwerken met andere TKI’s, Topsectoren, instellingen, regio’s
en maatschappelijke partijen om bij te dragen aan de uitvoering van de brede
missies.

U geeft in Iijn met bovengenoemde aan dat bij het voorstel voor de TSE-inzet
2020 geredeneerd is vanuit de IKIA en de daaronder vallende Meerjarige
Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Dit houdt in dat rekening is
gehouden met activiteiten in de gehele innovatieketen en de benodigde
aansluiting op de vragen vanuit de markt met betrekking tot onze
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In dit kader steun 1k ook het meerjarige karakter van de TSE-tenders. Dit
bevordert een stabiele, programmatische aanpak voor de ontwikkeling van
integrale en geIntegreerde innovaties gericht op 49% C02-reductie in 2030 en
95% C02-reductie in 2050.

Ook de inzet van TNO is in 2019 herijkt en in Iijn gebracht met de MMIP’s van de
IKIA. Het is goed om te zien dat de TSE met TNO samenwerkt op deze inzet. De
geschetste samenwerking en afstemming met TNO en NWO op het
maatschappelijke thema Energietransitie en Duurzaamheid draagt bij aan de
invulling van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023. Deze
samenwerking is van belang voor een afgestemde inzet door de innovatieketen
heen. In dat kader benadruk ik ook graag de noodzaak tot samenwerking met de
NWO, zowel op de benoemde NWO-Iijn in het kader van het KIC, als via de andere
instrumenten van de NWO.

1k concludeer daarmee dat de voorgestelde inzet van de Topsector Energie sterk
bijdraagt aan de integrale realisatie van de MMIP’s van de IKIA. 1k beoog daarom
begin 2020 conform voorgestelde verdeling in uw briefvan 6 decemberjl. de
subsidiemodules voor de TSE en DEI+ te publiceren en open te stellen.

Uw aanbevelingen voor de HER en de gewenste verbreding in Win met de SDE+
verbreding zal ik ter overweging meenemen. 1k ben voornemens om de HER-
regeling in het voorjaar 2020 open te stellen.
De Tweede Kamer zal ik hierover separaat informeren met de voorgenomen inzet
en de betekenis hiervan voor het energie-innovatie instrumentarium.

1k blijf in 2020 graag samen met u, andere Topsectoren, kennisinstellingen en
beleidsdepartementen en andere relevante partijen in nauwe interactie over de
toespitsing van de Nederlandse innovatie-inzet op de IKIA van het
Klimaatakkoord.

Hoogachtend,

L/L/OLx4
Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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