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Inleiding  
De mondiale energietransitie die is ingezet en die zich naar alle verwachting zal doorzetten de komende jaren, zal 

een groot effect hebben op de grondstoffen die overal ter wereld ontgonnen worden, zo ook in Zuid-Amerika. In 
dit beleidsadvies wordt de impact van de energietransitie op Brazilië en Peru besproken in vier domeinen: het 
politieke, economische, sociale en milieutechnische domein.  
Om de potentiële rol en impact van de Directie Inclusieve Groene Groei te identificeren in aan mijnbouw- en 
duurzaamheid gerelateerde activiteiten in Zuid-Amerika bekijkt dit advies de algemene trends in projecten van 
IGG en waar kansen liggen voor de toekomst. Er worden drie aanbevelingen gedaan die gericht zijn aan de directie 
Inclusieve Groene Groei en die worden toegepast op het Water en Mijnbouw Platform.  
 
 
Aanbevelingen  

1. Het aanhouden van een langetermijnvisie  
In Zuid-Amerikaanse landen ontbreekt het soms aan een langdurige visie van de overheid en het beleid en de 
stabiliteit van deze overheid kan variabel zijn. De langere toewijding van IGG moet ervoor zorgen dat contacten 
kunnen worden uitgebouwd en naar behoren worden onderhouden. Dit langdurig investeren in contacten is 
onmisbaar om voet aan grond te krijgen in Zuid-Amerika en om er projecten succesvol tot uitvoering te brengen. 
Bovendien leidt een langdurige en doortastende aanpak tot een betrouwbaar imago voor Nederlandse projecten.  

2. Structurele samenwerking tussen partijen  
De verschillende Nederlandse ministeries kunnen meer bereiken door een structurele samenwerking, zowel tussen 
ministeries als onderlinge directies. Contacten kunnen voor meerdere doeleinden worden ingeschakeld en 
projecten kunnen vanuit een multidisciplinaire aanpak worden benaderd. Dit zal leiden tot een meer consequente 
profilering bij zowel het binnenlandse bedrijfsleven als buitenlandse partners.  

3. Duurzame verdienmodellen helpen om relevante partijen te betrekken  
Het blijkt niet altijd evident om relevante bedrijven en kennisinstellingen te betrekken bij 
ontwikkelingssamenwerking, voornamelijk door een gebrek aan financiële stimulans. Het uitwerken en duidelijk 
communiceren van duurzame verdienmodellen kan het betrekken van deze relevante partijen faciliteren en zo dus 
ook de ontwikkelingssamenwerking ten goede komen.  
 
 
Aandachtspunten  
• Verdienmodellen gaan niet samen met ontwikkelingssamenwerking  
De combinatie van ontwikkelingssamenwerking met verdienmodellen is niet alledaags. Men zou kunnen stellen 
dat het niet de rol is van organisaties die met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn om verdienmodellen uit te 
werken. Echter speelt de overheid wel een grote rol in het creëren van bewustzijn omtrent zaken als duurzaamheid. 
Door bedrijven te laten zien dat duurzaamheid op langere termijn lucratief is, zullen bedrijven eerder in dergelijke 
projecten investeren. Dit komt uiteindelijk ten goede aan zowel de conditie van het milieu als de lokale en 
Nederlandse economie. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat dit verdienmodel in het hedendaagse klimaat 
noodzakelijk is om bedrijven te kunnen betrekken. Deze bedrijven kunnen kennis en kunde voorzien die een 
overheid alleen niet kan aanbrengen.  
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Follow-up framework  
Gebaseerd op bovenstaande aanbevelingen en op gesprekken met belanghebbenden is een praktische uitwerking 
voor het behalen van deze aanbevelingen gedaan, in de vorm van een ‘follow-up framework’.  
Concreet moet een correcte implementatie van dit framework leiden tot: 

• het ontwikkelen en aanhouden van een langetermijnvisie 
• een betere samenwerking binnen het ministerie en met andere Nederlandse ministeries, alsook met 
bedrijven en kennisinstituten 
• het nadrukkelijk formuleren van duurzame verdienmodellen 
• blijvende communicatie met verschillende stakeholders 

 

 
	


