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THEMANUMMERS KOMENDE TIJD:

02/2017 THEMANUMMER: BODEM- EN WATERBEHEER

03/2017 THEMANUMMER: IT EN WATERBEHEER

04/2017 THEMANUMMER: OMGEVINGSWET
Bijdragen kunt u indienen bij de redactiesecretaris.

 
SAVE THE DATE
 

16 MEI 2017: THEMABIJEENKOMST ENERGIETRANSITIE

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet  
echt alles uit de kast en iedereen moet meedoen!  
Hoe gaat ons dat lukken? 
Welke middelen hebben de decentrale overheden  
om inwoners en bedrijven in beweging te krijgen?  
Wat doe jij aan de energietransitie?
 
Met dit nummer wil de redactie van Water 
Governance een bijdrage leveren aan de energie
transitie. We zijn erg benieuwd wat u doet om de 
doelen van Parijs dichterbij te brengen. Redactie 
en auteurs delen graag hun ervaringen met u. We 

nodigen u graag uit voor onze themabijeenkomst 
op het Waterschapshuis in Amersfoort. Reserveert 
u dinsdagochtend 16 mei alvast in uw agenda? 
Deelname is kostenloos.
 
Via Twitter @wgovernance houden wij u op  
de hoogte van het programma. Liever per email  
op de hoogte blijven? neem dan contact op  
met onze redactiesecretaris, Sonja Kooiman 
(s.kooiman@ambient.nl). Aanmelden kan  
door een email te sturen aan Jet Gerssen:  
gerssen@stowa.nl
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REDACTIONEEL

KLIMAAT KONIJN UIT DE KAST…
Hans Schouffoer

  Wie het niet zag moet het even opzoeken op 
youtube! De presentatie van het akkoord van Parijs 
door Laurent Fabius.1 Spannende onderhandelingen 
over de toekomst van de aarde werden afgerond 
met een akkoord. Uiteindelijk tekenden 195 landen 
en de Europese Unie voor het ‘aanpakken’ van 
de klimaatverandering. Landen verplichten zich, 
bij ratificatie, dat de temperatuurstijging tot 2050 
maximaal 2°C en liefst zelfs niet meer dan 1,5°C te 
laten stijgen. Het zijn indrukwekkende beelden van 
afgepeigerde en geëmotioneerde leiders. 

Het akkoord van Parijs is voor Nederland en 
andere landen in de delta’s van levensbelang. Lukt 
het niet om temperatuurstijging te beperken dan stijgt 
de zeespiegel en treden ook veel andere desastreuze 
effecten op. Voor Nederland is het de vraag hoe we 
daar mee om kunnen gaan, andere landen zoals 
Tuvalu werken aan een exit strategie, of  hebben 
nu al te kampen met politieke onrust door te hoge 
voedselprijzen  Voor die landen is het letterlijk erop of  
eronder!

Watermanagers zijn ‘de kanaries van de 
klimaatverandering’. Krijgen zij het moeilijk dan 
is het ernstig mis. Langdurige droogte en hevige 
buien hebben samen met temperatuurverandering 
desastreuze gevolgen voor de voedselvoorziening. 
Zeespiegelstijging en overmatige rivierafvoeren 
bedreigen de kuststeden en rivierdijken. Sinds het 
begin van de jaren negentig zagen we de effecten 
van klimaatverandering en de noodzaak van 
maatregelen. Misschien is klimaatverandering wel 
het onuitgesproken motief  geweest voor de (re)
organisatie van het waterbeheer in Nederland 
die we de afgelopen 20 jaar hebben gezien. De 
waterbeheerders moesten vanaf  1992 extra hard 
aan de slag om het land bestendig te maken tegen 
hoge rivierafvoeren en extreme buien. In 2008 deed 
de Deltacommissie aanbevelingen over de manier 
waarop ons land de komende eeuw de waterveiligheid 
moet verbeteren en de zoetwatervoorziening op orde 
moet houden, rekening houdend met klimatologische 

ontwikkelingen. Volgens de commissie is de (water)
opgave voor Nederland niet acuut, maar wel urgent. 
Inmiddels zijn Deltabeslissingen genomen en werken 
de waterbeheerders samen met her Rijk, gemeenten 
en provincies onder leiding van de Deltacommissaris 
aan het Deltaprogramma. De Deltawet voorziet in de 
financiering: tot 2029 heeft het Deltafonds een omvang 
van ruim € 1 miljard per jaar.

Bij de waterbeheerders ontwaakt net als bij de 
andere overheidspartijen meer en meer het besef  dat 
naast adaptatie ook mitigatie belangrijk is en ze ook 
daarbij ook een belangrijke taak hebben. We kunnen 
ons land misschien door andere inrichting en beheer 
aanpassen aan klimaatverandering, tegelijkertijd 
moeten we ook werken aan het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen. Dat geeft bestuurders een 
extra impuls om te werken aan energiebesparing en 
productie van duurzame energie.

Het waterbeheer in Nederland is volgens de 
OECD ‘fit for the future’ Het enige punt van kritiek 
is het ‘waterbewustzijn’ Kan het akkoord van ‘Parijs’ 
daar aan bijdragen? Lukt het om naast  het gevoel voor 
urgentie van adaptieve maatregelen ook de urgentie 
voor mitigatie en het beperken van de CO2 uitstoot 
over te brengen?  

Leeft ‘Parijs’ ook bij de inwoners en politici van 
ons laaggelegen land?  Daar was tijdens de 
verkiezingscampagnes niet zo heel veel van te 
merken. Met #kiesklimaat werden lijsttrekkers 
in de social media uiteindelijk op geroepen om 
ook  in het  #klimaatdebat positie te bepalen. 
Onvermijdelijk volgens Ed Nijpels –voorzitter van de 
borgingscommissie van het energieakkoord omdat 
het klimaatkonijn in de kabinetsformatie toch wel uit 
de hoge hoed zou komen. Ook hier een opmerkelijke  
transitie? Komt het klimaat uit de hoge hoed of  uit de 
kast? Veel partijen in Nederland zijn al een hele tijd 
bezig met het klimaat. Het klimaatprobleem kan geen 
verrassing zijn, maar toch leeft het nog niet echt in de 
samenleving. 
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Hoewel het voor Nederlanders vergeleken met 
andere Europeanen belangrijk is, noemt eind 2016 
slechts 2% spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘(groene) 
energie’ of  ‘duurzaam’ bij de vraag naar de grootste 
maatschappelijke problemen. Klimaat en energie
transitie zijn –rond de eerste verjaardag van het akkoord 
van Parijs geen urgent vraagstukken in de publieke 
opinie.2 Het onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau laat zien dat Klimaat en energie niet 
‘spontaan’ worden genoemd. Als er over gesproken 
wordt, is er wel een mening. Voor informatie over 
(duurzame) energie en energietransitie genieten milieu
organisaties bijvoorbeeld meer vertrouwen dan de 
overheid. Verder is er weinig steun voor dwingende 
milieu maatregelen vanuit de overheid. Slechts 15% ziet 
graag dat de overheid veel harder optreedt door vormen 
van energiegebruik te verbieden of  zwaar te belasten 
en door hoge eisen te stellen aan energiebesparing en 
verduurzaming. 

Dat is toch goed nieuws! De samenleving denkt 
wel degelijk na over klimaatverandering en de 
energietransitie die nodig is om de afgesproken 
doelstellingen van Parijs te realiseren. Niet alleen 
de overheid denkt er over na ook betrokken burgers 
en andere inwoners denken na. Op de tafel van de 
informateur ligt inmiddels een stapel adviezen, niet 
alleen van de ‘wettelijke adviseurs’, zoals de Sociaal 
Economische Raad en het Planbureau voor de 
Leefomgeving, maar ook van VNO-NCW en anderen 
uit de polder. De kosten van de energietransitie die 
nodig is om de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen, hangen af  van hoe ambitieus het volgende 
kabinet is. In het licht van Parijs is 80-95% CO2-
reductie in 2050 nodig, daarbij past volgens het PBL 
een reductie van 43-49% in 2030.3 De kosten hiervoor 
kunnen in 2030 oplopen tot € 3,5-5,5 miljard per jaar. 
En daar is het konijn waar Nijpels op doelt. Vergelijk dit 
even met de kosten van het Deltaprogramma.

De provincies, gemeenten en waterschappen 
zien de urgentie van de energietransitie en doen 
het nieuwe kabinet een aanbod om de ambities te 

verwezenlijken. In de investeringsagenda ‘Naar een 
duurzaam Nederland’ doen ze interessante hand-
reikingen en pleiten voor een Nationaal Programma, 
waar mee zij verwijzen naar het Deltaprogramma. 
Volgens Deltacommissaris Wim Kuijken zijn er 
inderdaad lessen te trekken bij de governance van 
dergelijke complexe vraagstukken.4 Hij wijst onder 
meer op het belang van joint factfinding voor het 
krijgen van draagvlak. Verschillen zijn er ook: voor de 
energietransitie is echt iedereen nodig! Het raakt ons 
niet alleen in de voor of  achtertuin, maar ook achter 
de voordeur. Naast een presterende en rechtmatige 
overheid is daarom ook een samenwerkende en 
meewerkende overheid nodig, aldus gedeputeerde 
Han Weber. Impliciet verwijst hij naar  nieuwe en 
aanvullende rollen van de overheid bij het opgavegericht 
werken. Heb je geen wettelijke taken, dan toch wel 
de verantwoordelijkheid om betrokken partijen in 
de samenleving te faciliteren. Daarvoor worden nu 
interessante sturingsmodellen ontwikkeld5.  

In de case-studies en spraakwaters in dit 
nummer van het Water Governance Tijdschrift kunt 
u lezen hoe de watermanagers samen met inwoners 
en bedrijven en medeoverheden nieuw repertoire 
ontwikkelen om de doelen van Parijs te halen. Er is 
sprake van een omslag en een brede blik. Dat is een 
gunstige ontwikkeling. Naast de Deltawet komt er straks 
een Klimaatwet, dat is een zekere uitkomst van de 
onderhandelingen voor het nieuwe kabinet.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.
Hans Schouffoer
hoofdredacteur Water Governance M

 
1   https://youtu.be/j25p8jZQy9E
2  COB,  4e kwartaal bericht 2016 over het continu onderzoek 

burgerperspectieven (SCP 2016)
3  PBL, Nationale kosten energietransitie in 2030, rapport 2888 

(PBL 2017)
4  W. Kuijken, Grenzeloos besturen, toespraak bij het Festival 

der Bestuurskunde (Deltacommissaris 2016)
5  NSOB, Sedimentatie in sturing (NSOB 2015) 
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URGENTIE VAN ENERGIETRANSITIE 
BRENGT DECENTRALE OVERHEDEN 
OP ÉÉN LIJN!
Interview met Hans Oosters, Berend de Vries en Han Weber
Annemieke Hendriks en Hans Schouffoer*

 

*  Annemieke Hendriks en Hans Schouffoer zijn redacteur van het tijdschrift voor watergovernance en zijn beiden als consultant 
werkzaam voor overheden en bedrijven. Dit interview kwam tot stand uit afzonderlijke gesprekken die zij hebben gevoerd. 

De koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben op 
29 maart de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bij de informateur 
op tafel gelegd. Met de investeringsagenda1 willen IPO, VNG en UvW de overgang 
naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen.
Dit gezamenlijk ‘adres’ aan het nieuwe kabinet bevat een fors pakket aan 
maatregelen en investeringen van de drie decentrale overheden om de overgang 
naar een duurzame samenleving te versnellen. Maar om deze ambities waar te 
maken is de medewerking van het Rijk noodzakelijk. De investeringsagenda bevat 
daarom suggesties voor het regeerakkoord op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie en circulaire economie. De decentrale overheden vragen het 
nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te 
nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten.
Het is voor het eerst dat provincies, gemeenten en waterschappen een gezamenlijk 
aanbod voor de kabinetsformatie doen. Ook is het bijzonder dat de focus op één 
onderwerp ligt! Water Governance Tijdschrift sprak met drie betrokken bestuurders 
over de governance van de energietransitie.

decentrale overheden kunnen op verschillende 
manieren het verschil maken. Voor de energietransitie 
geldt: ‘Alleen...kan je niets, alleen samen kom je verder’. 
We werken in Nederland aan de uitvoering van het 
nationaal Energieakkoord. Daar staan meer dan 
50 handtekeningen onder, geen enkele partij kan 
de doelstellingen van het SERakkoord zelfstandig 
realiseren, je komt elkaar tegen en bent afhankelijk van 
elkaar. Wij zien nu dat samenwerking een voorwaarde 
is om de doelen te bereiken’.

  IPO, VNG en UvW hebben elkaar gevonden. Welke 
drijfveren liggen er onder de gezamenlijkheid?
Han Weber2: ‘Klimaatverandering heeft grote gevolgen 
voor ons laag gelegen land, we kunnen nu al voorzien 
welke enorme inspanningen er nodig zijn om met 
de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. 
Adaptatie en mitigatie van klimaatverandering vragen 
om grote inspanningen op alle terreinen. IPO, VNG 
en UvW hebben elkaar gevonden, omdat zij een 
gezamenlijk gevoel van urgente hebben. 

Als we terugdenken aan de actie Storm (eind 2009) dan 
is er wel wat veranderd in het bestuurlijke krachten
veld. Wat was de ‘game changer’ voor samenwerking?
Een belangrijke verandering is de ontspanning die er 
in de organisatie en kerntakendiscussie is gekomen. 
De overheid moet zijn maatschappelijke meerwaarde 
blijven aantonen: werken aan het tegengaan van 
klimaatverandering is het dossier waar overheid, 
bedrijven en inwoners elkaar nodig hebben. De 

 
De gemeenten, provincies en waterschappen 
willen samen met het nieuwe kabinet nadere 
invulling geven aan de omvangrijke en complexe 
opgaven op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie en circulaire economie. Gezien 
de versnelde klimaatverandering is de aanpak 
hiervan belangrijk én urgent.
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URGENTIE VAN ENERGIETRANSITIE

Berend de Vries3: ‘VNG, IPO en UvW hebben al langer 
de wens om meer samen op te trekken als het gaat om 
maatschappelijke vraagstukken. Het Energieakkoord 
vraagt voor de uitvoering om focus op het regionale 
schaalniveau. Daarom heeft de energietransitie ook 
een gezamenlijke sturing door zowel de rijksoverheid 
als de regionale overheden nodig, en vooral niet ‘top 
down’’. De start van zeven pilotgebieden afgesproken 
in de ‘greendeal pilots regionale energiestrategieën’ 
was een belangrijke stap. In deze gebieden4 wordt 
‘proefondervindelijk’ gewerkt aan een regionale 
energiestrategie. Het Rijk en de gemeenten, de provincies 
en de waterschappen ondersteunen de regio’s bij het 
opstellen van regionale energiestrategieën, daar is een 
breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en 
maatschappelijke partijen bij betrokken.

Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om 
tussen nu en 2050 met 80-95% de CO2-uitstoot te 
besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, 
provincies en waterschappen hebben het doel om 
daarom al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een 
energiestrategie geeft aan wat op korte en lange 
termijn nodig is wat betreft energiebesparing en 
verduurzaming, hoe en waar energieprojecten in de 
regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen 
daarbij een rol hebben. De regionale en nationale 
keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op 
elkaar worden afgestemd.5

Later is er vanuit het thema energietransitie een 
verbreding gekomen met klimaatadaptatie en 
circulaire economie en is het driemanschap VNG-
IPOUvW ontstaan als basis onder de huidige 
duurzame investeringsagenda. Ook Hans Oosters6 
benadrukt de urgentie voor de gezamenlijke 
duurzame investeringsagenda. Er is volgens hem 
geen tijd te verliezen om de problematiek rondom 
de klimaatverandering – droogte, clusterbuien en 
temperatuurstijging – aan te pakken. We vragen 
hier ook om en hebben daarbij geen behoefte 
aan ‘bestuurlijk gedoe’. Daarom is nu ook het 
momentum dat overheden het adagium uit het oude 
bestuursakkoord ‘je gaat erover, of  niet’ loslaten. 

In hoeverre hebben de drie partijen elkaar  
en de overige partijen (echt) nodig?
Berend de Vries onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheden van de overheden bij de thema’s 
van de gezamenlijke agenda. Hij benadrukt vooral de 
ruimtelijke impact van de opgave. En hij vindt ook 
dat het gesprek vooral moet gaan over de opgave en 
niet over een plan. Om energieneutraal te worden als 
organisatie, moet je kijken waar je hiervoor de ruimte 
hebt. Hiermee raak je ook gelijk aan belangrijke 
kritische succesfactor voor implementatie van de 
agenda, namelijk het organiseren van participatie 
met bewoners en bedrijven in de omgeving. Als het 
bijvoorbeeld gaat om de transitie ‘van het gas af ’ zullen 
we per gebied de kansen moeten bekijken in overleg 

Hans Oosters:

“ Adagium ‘je gaat erover, of niet’ 
loslaten. Burgers en bedrijven  
willen geen bestuurlijk gedoe”

Berend de Vries:

” In de beleving van burgers zijn  
we verder met de energietransitie 
dan de werkelijkheid is.”

Han Weber:

“ Allerbelangrijkst is dat  
de klimaat en energieagenda  
niet politiek wordt”
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gezamenlijke agenda verder vorm en inhoud te geven. 
De agenda is geen “wensenlijstje”, benadrukken 
Weber, Oosters en De Vries. Deze agenda is een 
bundeling van de eigen inzet van gemeenten, 
provincies en waterschappen. De decentrale 
overheden besteden jaarlijks een totaalbedrag van 28 
miljard, we willen daarbij gericht meer rekening met 
klimaatverandering houden. De gewenste reactie van 
het nieuwe kabinet bestaat voor de koepels uit drie 
dingen:

Ten eerste het verkrijgen van het commitment van 
het kabinet en de Tweede Kamer voor de nationale 
aanpak van de problematiek. Alle overheden samen 
als gelijkwaardige partners en niet top down sturing 
van uit het rijk. Hierbij hoort ook dat de vorm van de 
bijdrage vanuit de rijksoverheid zorgt voor integraal 
werken. 

Ten tweede het opruimen van belemmerende 
regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het mogen terug 
leveren van fosfaat uit afvalwater aan bedrijven 
door waterschappen en het mogen opwekken van 
meer energie dan nodig om zelf  als waterschap 
energieneutraal te zijn. Hiervoor is wel nodig dat er 
een politieke uitspraak komt over wat het zwaarst 
weegt. De beleidsagenda of  de vigerende regelgeving. 
Het ontbreekt op dit moment aan een politieke 
opdracht om de belemmerende regelgeving op te ruimen, 
aldus Oosters.

Ten derde ook een financiële bijdrage van € 600 
miljoen per jaar. Dit geld kan voor een deel via het 
Deltafonds/ Programma Ruimtelijke Adaptatie 
benut worden om regionale initiatieven een impuls te 
geven. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de 
energietransitie en kennis en innovatie.

Bij de verkiezingen waren klimaat en energie geen 
hoofdthema in de campagne. In hoeverre zijn we in 
Nederland goed op weg met de klimaatdoelen?
Hans Oosters: Laten we naast de positieve geluiden 
over de gezamenlijke duurzame investeringsagenda 
ook eerlijk zijn over de achterstand die we als 
Nederland hebben in relatie tot de klimaatdoelen 
uit Parijs. Berend de Vries: Opvallend is de beleving 
van burgers dat we als Nederland al veel verder zijn 
met de transitie, dan de voortgangsrapportages van 
de Borgingscommissie van het Energieakkoord laten 
zien. Dit maakt dat we nu ‘vol aan de bak moeten’ er 
kan nog laaghangend fruit geplukt worden, maar we 
moeten serieuzer aan de slag. Gelukkig heeft het ook 
het bedrijfsleven nu overeenkomende voornemens 
met de “Next level-agenda” van VNO-NCW 
gepresenteerd. 

Han Weber: Allerbelangrijkst is dat de klimaat en 
energieagenda niet politiek wordt. Iedereen in 
Nederland wil prettig leven, werken en wonen en 
ook iedereen heeft daar recht op. We focussen in de 

met de buurt. Het gaat dan over de vraag: Hoe kom je 
er samen uit? Er is volgens De Vries ook nog een andere 
aanleiding voor een gezamenlijke aanpak. Dit zijn 
namelijk de Nationale Klimaatplannen, die Nederland 
net als alle andere ondertekenaars van de afspraken in 
Parijs jaarlijks moet gaan opleveren.

De energietransitie vraagt om een vastberaden aanpak, 
tegelijkertijd verandert ook de samenleving. Wat 
betekent dit voor de bestuurscultuur?
‘Gelukkig is het huidige klimaat voor een andere manier 
van besturen gunstig, aldus Oosters. Er lopen tal van 
initiatieven om hiermee ervaring op te doen. Zoals de 
pilots voor regionale samenwerking tussen overheden, 
bedrijven en burgers die vanuit de Studiegroep “Maak 
het verschil” van het ministerie van BZK zijn opgestart.

Oosters omschrijft deze veranderende samenleving aan 
de hand van de ontwikkeling in de hoofdtaken van de 
waterschappen:

Ten eerste treffen de waterschappen adaptieve 
maatregelen om de klimaateffecten – die sneller 
gaan dan verwacht – tijdig op te kunnen vangen. 
Deze maatregelen vallen onder de ‘klassieke’ 
waterbeheertaken voor het tegengaan van wateroverlast, 
overstromingsrisico en voldoende zoet en schoon water. 

Ten tweede zetten de waterschappen zich ook in voor 
mitigerende maatregelen, die, in lijn met het Parijs 
akkoord, gericht zijn op het beperken van de CO2
uitstoot.

‘Het is nieuw voor de waterschappen om hiervoor, naast 
de verduurzaming, van de eigen bedrijfsvoering, ook 
hun assets beschikbaar te stellen aan anderen. Deze 
rol vraagt vooral een opstelling als samenwerkende 
en faciliterende overheid. Waterschappen staan 
bijvoorbeeld open voor burgers die energie willen 
opwekken uit waterkracht bij een stuw om daarmee een 
woonwijk van duurzame energie voorzien, zoals het 
geval bij de rivier De Dommel. Maar ook proactief  in 
gesprek gaan met burgers en bedrijven over de vraag: 
wat kun je zelf  doen? Om mensen hiervoor nog meer in 
beweging te krijgen is het nodig dat we ons denkpatroon 
van ‘Nederland als verzorgingsstaat’ ombuigen naar 
meer zelf  verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt ook 
van de waterschappen en andere overheden dat zij de 
traditie van het niet benoemen van de risico’s richting 
burgers en bedrijven loslaten en deze juist transparant 
communiceren. Best spannend voor de waterbeheerders 
om te doen. Want ondanks de feitelijke situatie van 
relatieve onveiligheid in ons land, wanen Nederlanders 
zich – dankzij de deskundigheid en de dijken – zeer 
veilig. Het vertrouwen in ons waterbeheerder is groot.

Op dit moment is de kabinetsformatie in volle gang. 
Welke reactie verwacht u van het nieuwe kabinet ? 
De regionale overheden kiezen bewust voor een 
gezamenlijke inzet om de speerpunten uit de 
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   De technischinhoudelijke dimensie  
(welke maatregelen zijn mogelijk?). 

   De ruimtelijke dimensie (waar is er ruimte voor  
deze maatregelen?). 

   De sociale dimensie (welke maatregelen  
kunnen onder welke voorwaarden ook rekenen  
op draagvlak vanuit de samenleving?).

De bestuurders benadrukken de aandacht die er nodig 
is voor de sociale dimensie. Het draagvlak onder de 
bevolking is de kritische succesfactor. In gesprek gaan 
over de mogelijkheden die er zijn om het vraagstuk op 
te lossen en onder welke voorwaarden die maatregelen 
ook op het draagvlak van de bevolking kunnen rekenen.

We zien een verandering in het bestuurlijke klimaat. 
De waterschappen gaan provincies en gemeenten 
voor op het terrein van de circulaire economie. 
Terughoudendheid van bestuurders is nu omgezet  
in ambities? 
Een trigger hiervoor is volgens Hans Oosters het inzicht 
dat veel mitigerende maatregelen nodig zijn om de 
effecten en schade van klimaatverandering enigszins te 
beperken. “Anders spelen we een verloren wedstrijd.”

Voor de implementatie van de gezamenlijke agenda 
kan Oosters zich goed voorstellen dat de positieve 
ervaringen met het Deltaprogramma gebruikt worden. 
Een succesfactor van dit programma is volgens 
hem dat er eerst kennis is opgedaan en vervolgens 
scenario’s zijn opgesteld voor de uitvoering, met 
ruimte voor tussentijds bijsturen. Daarom is het van 
belang om nu eerst verder werk te maken van de 
analyse waar we staan en daarna scenario’s op te 
stellen waaruit duidelijk wordt welke maatregelen qua 
investeringsbedrag en terugverdientijd ook bestuurlijk 
haalbaar zijn. Voor Oosters is ook de interbestuurlijke 
samenwerking tussen gemeenten en waterschappen 
in de afvalwaterketen een belangrijk leertraject. 
‘Vooral samen kijken naar verbeteringen en daar de 
investeringen op afstemmen leidt tot duurzame en 
kosteneffectieve oplossingen’.

De OESO constateerde dat het waterbewustzijn van  
de gemiddelde Nederlander niet erg ontwikkeld is.7 
Welke wijsheid is er nodig om iedereen mee te nemen 
in de transitie?
Oosters: Er zijn weinig andere landen ter wereld zo 
kwetsbaar voor overstromingen en wateroverlast als 
Nederland. Als de waterschappen hun ambitie voor 
adaptatie en mitigatie echt willen waarmaken dan zou 
je kunnen zeggen dat waterschappen nog een derde 
hoofdtaak hebben, namelijk meedoen en participatie 
mogelijk maken.

De waterschappen tonen met de investeringsagenda 
publiekelijk ambitie en krijgen op een natuurlijke 
manier plek op het podium naast de provincies en 

discussie terecht op de leefbaarheid en de gevolgen 
van klimaatverandering. Laten we niet vergeten dat 
het hier ook direct om welvaart voor iedereen gaat. 
Nederland moet zich bovendien tijdig voorbereiden op 
de ‘fossielvrije economie’. Die gaat er komen en heeft 
effect voor bestaande bedrijven. De oude economie 
mag niet instorten maar moet zichzelf  vernieuwen, 
dat is de enige manier om werkgelegenheid te 
behouden. Het SER akkoord voorziet ook in nieuwe 
werkgelegenheid als gevolg van de energietransitie. 
Dat moet wel aangepakt worden.

Weber onderschrijft daarom de behoefte aan een 
Nationaal programma dat boven de partijen staat 
om tempo te kunnen (blijven) maken. We zoeken 
een borging tegen kabinetswisselingen. Een breed 
gedragen klimaatwet kan zorgen voor stabiel beleid. 
Geld is wat Weber betreft secundair. Als decentrale 
overheden geven we met het aanbod vooral aan dat 
we grensverleggend willen samenwerken. Het nieuwe 
kabinet moet dat mogelijk maken en ondersteunen.

Berend de Vries: De uitkomst van de kabinetsformatie 
is van betekenis voor de rolverdeling tussen overheid 
en bedrijfsleven. Wordt het in die verhouding straks 
meer de markt in de lead of  is de overheid aan zet? 
En hoe gaan we om met ‘overheidsparticipatie’, 
waarbij overheden niet alleen proactief  zijn maar ook 
adequaat reageren op de initiatieven van burgers en 
bedrijven? 

We moeten dus vol aan de bak. Hoe gaat u  
het gevoel van urgentie stimuleren? 
De energietransitie heeft ‘direct achter de voordeur’ 
gevolgen. Iedereen gaat het merken in zijn huis, 
bijvoorbeeld bij de aanschaf  van het fornuis 
of  een auto. Dat vraagt veel van de overheid. 
Weber merkt op dat we daarom zorgvuldig 
met de urgentie van de energietransitie moeten 
omgaan. Een paniekboodschap werkt averechts. 
Het klimaatprobleem is urgent, we zien vandaag 
steeds meer effecten en we mogen niet wachten 
met actie. We moeten er ook aan werken dat 
mensen zich kunnen voorbereiden en dat er ook 
handelingsperspectief  is. Ik zie het daarom als taak 
voor overheid en bedrijfsleven dat er duurzame 
alternatieven beschikbaar zijn en dat mensen in het 
land zelf  de keuze voor klimaatbestendigheid kunnen 
maken.

De urgentie van de onderwerpen uit de gezamenlijke 
duurzame agenda is bestuurlijk gegroeid. Berend 
de Vries: in het laatste VNG congres is met 97% 
van de stemmen een motie aangenomen om de 
energietransitie als hoofdthema van de VNG agenda 
te benoemen. De expertise is ook toegenomen en de 
opgave is beter in beeld gekomen. Echter volgens 
Berend de Vries wordt de impact van de uitvoering 
van de agenda nog onderschat. Er is sprake van drie 
dimensies die elkaar beïnvloeden. 



10 – WATER GOVERNANCE – 01/2017 

URGENTIE VAN ENERGIETRANSITIE

 
1  Zie http://www.ipo.nl/publicaties/provinciesgemeenten

enwaterschappenpresenterengezamenlijkeduurzame
investeringsagenda

2  Han Weber is lid van de bestuurlijke adviescommissie 
Energie van het IPO, gedeputeerde in de Provincie Zuid
Holland en lid van de borgingscommissie Energieakkoord 
namens het IPO.

3  Berend de Vries is voorzitter van de VNG commissie Milieu, 
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lid van de borgingscommissie Energieakkoord namens VNG.

4  Inmiddels doen er 20 regio’s mee en zijn circa 2/3 van de 
gemeenten, alle provincies en nagenoeg alle waterschappen 
betrokken.

5  Bron: persbericht VNG 22 juni 2016.
6  Hans Oosters is voorzitter van de Unie van Waterschappen 

en dijkgraaf  van het hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard.

7  Water Governance in the Netherlands: fit for the future? 
OESO 2014. M

Berend de Vries: En dan is het ook van belang om 
naast de proactieve aanpak van de huidige agenda 
ook goed in te spelen op vraagstukken waarmee 
burgers en bedrijven zelf  naar de overheid toekomen. 
In Tilburg hebben we hiervoor de Stichting Midden
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie 
en Duurzaamheid (MOED) in het leven geroepen. 
Dit is een aparte organisatie met een eigen budget en 
medewerkers die ook over de kennis en vaardigheden 
beschikken om adequaat te reageren op initiatieven.

‘Kijk waar je als overheid bij de energietransitie het 
verschil kan maken, of  toegevoegde waarde kan 
leveren en pak de opgave bij voorkeur samen met 
anderen op’ zegt Han Weber. Daarmee borg je ook 
het draagvlak en blijf  je met de voeten op de grond. 
We weten ook dat niet alles overal kan, dat er regionale 
en lokale verschillen zijn. Goeree-Overflakkee kan 
energieneutraal worden, Rotterdam niet. Accepteer 
die verschillen, maar ga er wel van uit dat ieder naar 
vermogen bijdraagt. Daarvoor is echt regionaal 
maatwerk nodig. Iedere deelopgave heeft een ander 
schaalniveau, zoek daar de juiste allianties bij en kijk 
over grenzen heen. 

Soms worden die doelen niet gelijk herkend en daar 
moet de overheid samen met inwoners en bedrijven 
aan werken. Als een interactief  proces vastloopt, 
hebben we de verplichting om het los te trekken en alle 
instrumenten in te zetten om de afgesproken doelen 
te bereiken. Overheden en inwoners kunnen elkaar 
daarbij helpen. Het heeft weinig zin als inwoners 
hard werken aan energiebesparing en de industrie 
blijft achter. Logisch als er dan een aanwijzing komt. 
Zo ook met gemeenten die achterblijven, fijn als ze 
worden aangesproken door de buren. Anderzijds is 
het prachtig als er in de samenwerking tussen overheid 
en bedrijfsleven innovaties ontstaan, waarmee nieuwe 
duurzame economie voor iedereen dichterbij komt. 

gemeenten. Nu komt het er op aan dat de gezamenlijke 
overheden hun voornemens in daden omzetten, aldus 
Hans Oosters. Het succes schuilt in onze vaardigheden 
om interbestuurlijk samen te werken en het gesprek 
aan te gaan met bewoners en bedrijven om begrip 
en draagvlak te krijgen en soms ook de bereidheid te 
stimuleren om zelf  ook een bijdrage te leveren. 

Feitelijk staat het werk van de waterschappen dichtbij 
bewoners en bedrijven. In grote steden zullen we de 
komende jaren naast openbaar groen ook elke voor 
en achtertuin nodig hebben om hevige regenbuien 
op te vangen. En dan nog blijven er risico’s bestaan 
voor wateroverlast en schade. Door participatiever 
en zichtbaarder als overheid te werken kunnen 
waterschappen het waterbewustzijn vergroten. In 
een tijd dat de schade en overlast als gevolg van de 
klimaatverandering verder zal stijgen, is dat geen 
overbodige luxe.

Wat is de belangrijkste rol van uw organisaties bij het 
voor elkaar krijgen van de energietransitie? 
De bestuurders komen hiervoor terug op de eerder 
genoemde sociale dimensie. Het draagvlak onder 
de bevolking is de kritische succesfactor. In gesprek 
gaan over de mogelijkheden die er zijn om het 
vraagstuk op te lossen en onder welke voorwaarden 
die maatregelen ook op het draagvlak van de 
bevolking kunnen rekenen. Dit vergt ook om een 
aantal zaken, zoals capacity building, de gezamenlijke 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden en gewoon 
uitvoeringscapaciteit. Denk bijvoorbeeld aan de 
praktische kant als je een bestaande wijk wilt ontdoen 
van de bestaande gasaansluitingen. Ga je dan alle 
deuren langs? Daarnaast is er nodig een aansprekende 
gezamenlijke boodschap en een doordachte 
procesaanpak om deze boodschap uit te dragen. In 
Rotterdam hebben ze hiervoor al een pakkende tekst: 
“Tegeltje eruit, plantje erin”.

“Papier is geduldig.” Zijn de organisaties toegerust 
voor de opgave? 
Han Weber: Voor complexe vraagstukken zoals de 
energietransitie zijn beslist nieuwe competenties nodig. 
De maatschappelijke dynamiek vraagt om een alerte 
en lerende overheid die de energie uit de samenleving 
weet in te zetten. Mensen verwachten terecht een 
effectief, betrouwbaar en oplossingsgericht bestuur. 
Daartoe spreken wij met onze samenwerkingspartners 
vooraf  de te bereiken doelen af. Het beste is natuurlijk 
om het oplossend vermogen van de samenleving te 
benutten. Ik zie het als een ‘plicht’ om de samenleving 
daarin te faciliteren! Naast een presterende en 
rechtmatige overheid is dus ook een samenwerkende 
en meewerkende overheid nodig. Dat noemen we in 
onze provincie ‘meervoudig sturen’. De afgelopen jaren 
hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van het 
netwerkend werken als een goede manier om publieke 
waarde te realiseren en problemen aan te pakken. Het 
vraagt wel om een organisatie, die dat ook aankan. 
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PARIJS, EEN KLIMAATAKKOORD: 
WAT BETEKENT DAT  
VOOR HET WATERBEHEER?
Willem Bruggeman*

Verkenning: zijn de Deltascenario’s  
nog actueel?
Het Deltaprogramma houdt rekening met 
klimaatverandering en met groei van de Nederlandse 
bevolking en economie in de 21ste eeuw. Daarvoor 
zijn in 2013 de Deltascenario’s ontwikkeld. Maar 
wat verandert het klimaatakkoord van Parijs 

 
*  Willem Bruggeman is strategisch adviseur bij Deltares. 

De waterbeheerder in Nederland heeft een groot belang bij beperking van de 
klimaatverandering. Dat scheelt komende decennia aanmerkelijk in 
overstromingsrisico’s, wateroverlast en zoetwatertekorten. Maar om de mondiale 
opwarming beneden de twee graden te houden is het nodig de uitstoot van 
broeikasgassen zeer snel en vergaand te reduceren. De energietransitie is één ding: 
het zal moeite genoeg kosten om tijdig over te schakelen naar een duurzame 
energievoorziening en beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen voor 
verwarming en voor verkeer en vervoer. Over de bijdrage van water aan de 
energietransitie, naast zon en wind, is in dit themanummer genoeg te vinden.
Er is echter meer nodig om de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen. De reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen vergt transities op het terrein van 
voedselvoorziening, stedelijke inrichting, natuur en transport. Wereldwijd gaat het 
om grote veranderingen in land- en watergebruik, nodig om de miljarden nieuwe 
deltabewoners ruimte en leven te bieden zonder het klimaat verder aan te tasten. 
Ook in Nederland heeft dit consequenties voor het waterbeheer. Hoe kunnen we die 
omschakeling maken?
In dit artikel kijken we eerst naar de strekking van de recente klimaatakkoorden, 
en vergelijken die met de scenario’s die zijn opgesteld in het kader van het 
Deltaprogramma, de toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 
van de planbureaus en de meest recente klimaatscenario’s van het KNMI. 
Sociaaleconomische ontwikkelingen en klimaatverandering worden daarin met 
elkaar in verband gebracht. Zijn de deltaproblemen opgelost met minder dan twee 
graden temperatuurstijging?
Vervolgens proberen we een indruk te geven van de veranderingen in land- en 
watergebruik die nodig en mogelijk zijn om bij die doelstelling in de buurt te komen. 
Daarmee beginnen de contouren van de nieuwe uitdagingen voor het waterbeheer 
zichtbaar te worden. We mogen wel wat vooruitkijken …

(gesloten in december 2015, al in november 2016 
in werking getreden) daaraan? Hoeven we nu niet 
meer rekening te houden met steeds meer extreme 
neerslag, hoogwater en droogte? Dat was aanleiding 
voor de staf  van de Deltacommissaris om een 
verkenning uit te laten voeren naar de houdbaarheid 
van de Deltascenario’s, en daarbij ook te kijken 
naar de uitwerking van de KNMI-klimaatscenario’s 
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concentreert zich tot nu toe op het gebruik van 
energie en fossiele brandstoffen in Nederland en 
beperking van CO2 emissie door bijvoorbeeld 
ondergrondse opslag. Over die energietransitie 
gaan de meeste artikelen in dit themanummer van 
Water Governance. Maar misschien moeten we ook 
in andere lijnen en mogelijkheden denken, en de 
vertaling naar waterbeheer, of  liever water governance 
maken. We zullen dan wel steeds de verbinding 
moeten leggen met de mondiale problematiek, want 
Nederland kan het niet in zijn eentje opknappen. We 
sluiten aan bij de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties.3

Hieronder een eerste indicatie.

Stedenbouw
De bevolking van laaggelegen stedelijke gebieden 
zal komende decennia mogelijk verdubbelen, van 
3 naar 6 miljard mensen, voor een groot deel in 
Azië. Dat is een enorme opgave voor woningbouw, 
infrastructuur, voedsel, water en energievoorziening, 
maar ook een kans voor duurzame inrichting. Denk 
aan materiaalgebruik (‘circulaire economie’), transport 
over water, warmte en koudeopslag in de ondergrond 
voor koeling en verwarming. Maar het begint 
met de locatiekeuze: waar kan het beste gebouwd 
worden vanuit het oogpunt van bescherming tegen 
overstroming, watervoorziening, en voorkomen van 
bodemdaling? Is inpoldering wel zo’n goed idee, ook 
gezien de energiekosten van voortdurende bemaling? 
Nederland heeft er ervaring mee. Een goede inrichting 
kan veel energie en CO2uitstoot besparen. Ook in 
ons land zullen regelmatig woonwijken vernieuwd 
worden. Het kan dan geen kwaad te beginnen vanuit 
het waterbeheer.

Overstromingsbescherming
Zandsuppletie is het fundament van onze 
kustbescherming. Dat is niet eenmalig maar gaat 
permanent door. Hoe sneller de zeespiegel stijgt, 
hoe meer suppletie om die bij te houden. Ook als er 
voldoende zeezand beschikbaar is, gaat dit steeds meer 
energie kosten. Gaan we daarvoor een groot deel van 
de windopzee gebruiken, of  blijven we afhankelijk 
van fossiele brandstoffen? Het kan misschien anders 
dan met de huidige zandzuigers.

Transportinfrastructuur
Scheepvaart geldt als een zeer energie-efficiënt 
transportsysteem, in vergelijking met bijvoorbeeld 
wegtransport. In het goederenvervoer is nog wel een 
slag te maken: omschakeling naar minder vervuilende 
brandstoffen, duurzame energiebronnen. Maar 
misschien ook naar een fijnmazig distributienetwerk, 
inclusief  pijpleidingen en minicontainers, in West
Europa. Dat kan betekenen dat ons vaarwegennet, 
meer dan een eeuw oud, er heel anders uit gaat zien. 

van 2014. En werpt de WLO-studie van 2015 
‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – 
Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ van 
PBL en CPB nieuw licht op de toekomst, bijvoorbeeld 
op de relatie tussen sociaaleconomische ontwikkelingen 
en klimaat? 

De verkenning werd in 2016 uitgevoerd door Deltares, 
KNMI en PBL.1 Een blik op de uitkomsten: 

De ‘minderdantweegraden’ doelstelling vergt een 
zeer vergaande vermindering van de uitstoot van 
CO2 en andere broeikasgassen, die ook nog eens snel 
gerealiseerd moet worden, anders blijft het gehalte 
in de atmosfeer te lang hoog en gaat de opwarming 
verder. We moeten denken aan meer dan 80-90% 
emissiereductie, te bereiken ruim voor 2050. En 
de effecten zien we pas later, in de vorm van het 
achterwege blijven van verdere opwarming. 

Mocht het niet snel genoeg lukken met die mondiale 
emissiereductie (en de toegezegde reducties van 
de betrokken landen zijn nu bij lange na nog niet 
voldoende), dan ligt het hele speelveld van de KNMI 
klimaatscenario’s (2014) en de Deltascenario’s 
nog open. Met veel vaker extreme neerslag en 
rivierafvoeren, onder bepaalde condities ook meer kans 
op drogere zomerperioden en zeespiegelstijging tot een 
meter aan het eind van deze eeuw.

Met die versnelde zeespiegelstijging is nog iets 
bijzonders aan de hand. Allereerst reageert de zee
spiegel sterk vertraagd op mondiale opwarming, en 
blijft de stijging dus ook nog decennialang doorgaan 
als de broeikasgasemissies tot het vereiste niveau zijn 
teruggebracht. Maar bovendien zou er sprake kunnen 
zijn van een onomkeerbaar proces door de afbraak 
van de ijskap van Antarctica, met als gevolg dat de 
zeespiegel meer dan anderhalve meter zou kunnen 
stijgen deze eeuw, en nog vele meters nadien.

Adaptatie en mitigatie
Dreigende vooruitzichten dus voor het 
waterbeheer, en niet alleen in Nederland! Een 
reden te meer om eens goed te kijken naar 
onze klimaatadaptatiemogelijkheden (hoeveel 
zeespiegelstijging kunnen we aan, als het moet, 
en wat voor alternatieven hebben we?), maar ook 
naar de veranderingen in land en watergebruik, 
transport, energie en stedenbouw die nodig zijn 
om de broeikasgasemissies voldoende te beperken. 
Klimaatmitigatie dus.

In de WLO-studie van 2015 zijn diverse ‘aanvullende 
onzekerheidsverkenningen’ uitgevoerd, onder meer 
naar de condities voor een ‘tweegradenscenario’.2 
Daarin zien we al contouren van de noodzakelijke 
energietransitie, gecombineerd met veranderingen 
in transport en landgebruik. Deze verkenning 
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In de praktijk is de inrichting en het beheer van de 
grote vaarwegen nogal dominant in de Nederlandse 
waterhuishouding. Denk aan het handhaven van 
vaardiepte, open verbinding met zee, sluizen en stuwen. 
Een duurzame, energie-efficiënte inrichting van 
vaarwegen of  alternatieve transportsystemen kan ook 
de miljarden kostende vervangingsopgave van ‘natte 
kunstwerken’ in een ander licht plaatsen.

Voedselvoorziening
Landbouw is de belangrijkste bron voor de 
voedselvoorziening, wereldwijd. Maar niet alle 
landbouw is even efficiënt, als het gaat om landgebruik 
en broeikasgasemissies. Intensieve veeteelt voor 
vlees en zuivelproductie maakt gebruik van grote 
hoeveelheden eiwitrijk graan en soja als krachtvoer. 
Dat voer wordt grotendeels geïmporteerd. De uitstoot 
van broeikasgassen door het vee is hoog, zeker per 
kilogram geproduceerd eiwit. De mondiale ‘footprint’ 
van de Nederlandse landbouw is daardoor aanzienlijk. 
Een duurzame landbouw in Nederland, die helpt 
om klimaatverandering te beperken, zal dus ook 
minder intensieve vlees en melkproductie inhouden, 
en relatief  meer duurzame en klimaatneutrale 
glastuinbouw.4 Er is dan meer plaats voor extensief  
grasland, bos en natuur. En die stellen andere eisen 
aan het waterbeheer: een minder rigide peilbeheer, en 
minder afhankelijkheid van zoetwater. Misschien valt 
het met de waterproblemen allemaal wel mee … Voor 
het veenweidegebied zijn er bijzondere opgaven.

Bodemdaling tegengaan
De vertering van veenbodems als gevolg van 
ontwatering is een wereldwijd probleem. De CO2
uitstoot door de oxidatie is aanzienlijk. In de bodem 
opgeslagen koolstof  verdwijnt in rap tempo in de 
atmosfeer. Het effect is vergelijkbaar met het verstoken 

van fossiele brandstoffen. En vroeger werd inderdaad 
turf  als brandstof  gebruikt. In Nederland leidt die 
vertering van veengebieden tot een maaivelddaling 
in de orde van een meter per eeuw, al sinds de 
middeleeuwen. Veel meer dan de zeespiegelstijging 
dus. Maar niet overal is het veen al op: in laag West 
en Noord-Nederland gaat het snel door. En peil volgt 
functie: dus het waterpeil wordt steeds verlaagd om de 
landbouw mogelijk te maken, en de oxidatie schrijdt 
voort. Het effect op het klimaat is niet onaanzienlijk: 
de CO2-uitstoot door veenoxidatie in Nederland 
wordt geschat op ongeveer 5 miljoen ton per jaar.5 Is 
dat veel? Misschien niet als we dat vergelijken met de 
totale huidige broeikasgasemissie in Nederland van ca. 
200 miljoen ton CO2equivalenten per jaar. Een paar 
procent dus. Maar het telt wel aan als we de totale 
emissie met 80% of  meer willen terugdringen voor 
een ‘nietmeerdantweegraden’klimaatscenario. 
Dan gaat het om 5 miljoen ton op een restant van 
hooguit 40 miljoen ton CO2, in 2050: bepaald niet 
te verwaarlozen. Een paar vergelijkingen om dit te 
illustreren:

   In het scenario Hoog van de WLOstudie wordt 
in 2030 jaarlijks 19 miljoen ton CO2 afgevangen 
en ondergronds opgeslagen (CCS: carbon capture 
and storage), en in 2050 al 33 miljoen ton. Is het 
dan logisch om 5 miljoen ton uit veen de lucht in 
te laten gaan?

   De windturbine van Schieland en de 
Krimpenerwaard (zie artikel ‘Water en wind in 
NL’ in dit nummer) levert jaarlijks een CO2
reductie op van vijfduizend ton. Niet gering, 
maar de uitstoot door veenoxidatie in Nederland 
is wel duizend maal zo groot…

Wat betekent dat voor het waterbeheer? Duizend 
windturbines neerzetten om de CO2uitstoot te 

Afbeelding 1.  
Ontwatering leidt tot 

oxidatie van veenbodems. 
Gevolg: een hoge  

emissie van CO2 en 
bodemdaling (subsidence) 

die sneller gaat dan de 
zeespiegel stijgt.



14 – WATER GOVERNANCE – 01/2017 

PARIJS, EEN KLIMAATAKKOORD: WAT BETEKENT DAT VOOR HET WATERBEHEER?

 
1  Verkenning actualiteit Deltascenario’s. W. Bruggeman, J. 

Kwadijk, B. van den Hurk, J. Beersma, R. van Dorland, G.J. 
van den Born, en J. Matthijsen. Deltares, KNMI, PBL, 2016. 
https://www.deltares.nl/app/uploads/2016/09/20160906-
verkenninghoudbaarheiddeltascenariosinclbijlagen.pdf

2  Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, Cahier 
Klimaat en energie. J. Matthijsen, R. Aalbers en R. van den 
Wijngaard, PBL, CPB, Den Haag, 2015. www.wlo2015.nl

3  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable
developmentgoals/ 

4  Klimaatverandering en de functies van het landelijk gebied. 
LNV Agenda Klimaat. A. Dolman, P. Kabat, E. van Ierland 
en R. Hutjes. Alterra rapport 082, Wageningen, 2000. 
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/42600

5  Double Trouble: subsidence and CO2 respiration due to 
1,000-years of  Dutch coastal peatland cultivation. G. Erkens, 
M. van der Meulen en H. Middelkoop. Hydrogeology 
Journal, 2016 http://link.springer.com/article/10.1007/
s10040-016-1380-4 M

 
SUMMARY

 
The Paris Agreement of  December 2015, entered into force on 
4 November 2016, aims at holding the increase in the global 
average temperature to well below 2 °C above pre-industrial 
levels. This can be of  high significance for water management 
in the Netherlands, since it can reduce the risks of  flooding and 
extreme precipitation as well as dry summer periods. Therefore, 
the Dutch water manager may not only prepare for adaptation 
to climate change, but also contribute to the reduction of  
greenhouse gas emissions. His role in the energy transition is 
the theme of  this issue of  Water Governance. But in this article, 
it is shown that there are more possibilities for an effective 
emission reduction, mainly by adaptation of  water management 
strategies in relation to urban planning and infrastructure, 
and with respect to agriculture. The most important challenge 
probably is in the reduction of  peat oxidation and subsidence, by 
maintaining higher water levels in low areas. It shows that, for 
the water manager, climate mitigation and adaptation go hand 
in hand. This may require a shift in financing, regulation and 
legislation, and at least a close cooperation on a national and 
local or regional level.
 

compenseren? Die zullen al nodig zijn voor onze 
duurzame energievoorziening.

Misschien is het dan verstandig om toch meer werk 
maken van het tegengaan van veenbodemdaling, door 
het stoppen van de voortdurende waterpeilverlaging. 
Vernatting dus. In veel gevallen betekent dat een 
extensivering van de landbouw, of  omzetting in natte 
natuur. Dat kan goed passen in een algehele transitie 
van de landbouw en voedselvoorziening.

En wie gaat dat betalen? Je kunt je afvragen wat 
vermindering van CO2uitstoot ons waard is. In 
de WLOstudie worden verschillende scenario’s 
gehanteerd voor CO2emissieprijzen, een belangrijke 
sturende factor. In 2030 zou het kunnen gaan om 
40 euro per ton in WLO-scenario Hoog. Maar in 
het tweegradenscenario wordt dit al gauw 100 euro 
per ton, en dubbel zoveel in 2050. Hoe vertaal je 
dat naar veenbodememissies? Betekent dit dat de 
grondgebruiker of  waterbeheerder in de toekomst 
voor die emissie moet betalen, net als een industriële 
gebruiker van fossiele brandstoffen? Of  is dit een 
eeuwenoud verworven emissierecht, en wordt de 
boer of  het waterschap gecompenseerd voor het 
verminderen van de CO2uitstoot? Let wel, het gaat 
dan misschien om 500 miljoen euro per jaar, voor 
heel Nederland. 

Meer dan energietransitie
Met alleen energiebesparing, warmte en koudeopslag 
en enkele duurzame energiebronnen redden we 
het klimaat niet. Al die kleine en grote stappen 
kunnen bijdragen, maar er is meer nodig, en het 
mag wel snel gebeuren ook. De waterbeheerder 
heeft een zeer groot belang bij beperking van de 
klimaatverandering, en kan daar gelukkig ook veel 
aan bijdragen, zelfs een voorbeeld geven. Dat vereist 
wel een zeer actieve houding, en enig vooruitkijken 
en vooroplopen. Het is niet voldoende om de 
zaak volgens de normen op orde te houden. De 
waterbeheerder kan het voortouw nemen bij een 
andere stedelijke inrichting en locatiekeuze (niet 
meer bouwen in de polder?), ander vervoer met 
en over water, ander grondgebruik en peilbeheer 
(omschakeling naar duurzame landbouw en 
natuur); en in de eerste plaats het tegengaan van 
veenbodemdaling. Vanuit governanceperspectief  
is dat misschien lastig, want je komt op het terrein 
van anderen: gemeenten, provincies, vervoerders, 
voedselproducenten. En je kunt je niet beperken 
tot enkele bekende kerntaken als waterkeren, peil 
handhaven en waterzuiveren. Dit is integraal 
waterbeheer in de volle breedte, en dat vraagt om nog 
meer samenwerking en mogelijk veranderingen in 
provinciaal en nationaal beleid en financiering.
Klimaatverandering en waterbeheer: wie belang 
heeft, mag er ook wat tegenoverstellen en het 
initiatief  nemen.
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CASE STUDY

DE NOORDZEE ALS DUURZAME 
ENERGIEBRON: DE UITDAGING VAN 
MAATSCHAPPELIJK INNOVEREN
Martine Verweij en Christopher Baan*

De politieke opgave voor wind op zee
In het Energieakkoord van 2013 hebben 40 maat-
schappelijke partijen samen met de overheid besloten 
de Noordzee te benutten als locatie voor duurzame 
energieproductie, met name in de vorm van wind
energie op zee. 
Inmiddels heeft dat vorm gekregen in een ambitie van 
4450 MW (in 2023), verdeeld over drie locaties, en op 
korte termijn een eerste serie tenders voor de locatie 

Het MVI North Sea Energy Lab biedt een experimentele en innovatieve 
ruimte voor stakeholders om samen te werken aan een gedeeld toekomstbeeld 
van de Noordzee als duurzame energiebron, en hier stappen naartoe te zetten. 
Wat is er nodig om alle lichten op groen te houden voor windenergie op zee, en 
de Noordzee als duurzame energiebron zo te ontwikkelen dat rekening wordt 
gehouden met alle belangen, inclusief de natuur? 

Borssele, waarvan de eerste kavels inmiddels zijn toe
gekend aan consortia voor het bouwen van windparken. 
Zowel bij de Nederlandse overheid als bij de Europese 
Unie groeit het besef  dat grootschalige duurzame 
energieproductie op de Noordzee een belangrijke 
bijdrage kan en moet leveren aan de Europese 
klimaatambitie en het Parijse klimaatakkoord: 80-
95 procent reductie van broei kasgassen in 2050 ten 
opzichte van 1990.

 
*  Martine Verweij is programmadirecteur MVI (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) binnen de Topsector Energie en social 

entrepreneur bij Green Bridges; Christopher Baan werkt als consultant bij Reos Partners.

Figuur 1. 
‘2050 – An Energetic 
Odyssey’ ©RR, Bron IABR. 
Ontwikkeling energie
distributienetwerk van 
landen rondom Noordzee.

2050 – An Energetic Odyssey is een 
initiatief van IABR, in samenwerking 
met het ministerie van Economische 
Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, 
Zeeland Seaports, European 
Climate Foundation, RWE, Natuur 
& Milieu, Havenbedrijf Rotterdam 
en Havenbedrijf Amsterdam. 
Ontwerpend onderzoek en animatie: 
H+N+S Landschapsarchitecten, 
Ecofys en Tungsten Pro. 
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de Noordzee een belangrijke rol speelt als duurzame 
energiebron? Het Lab richt zich daarbij op drie 
dominante perspectieven: (1) Fysieke ontwikkelingen, 
synergie en meervoudig ruimtegebruik op de 
Noordzee; (2) Co-eigenaarschap en draagvlak van 
wind op zee; en (3) Governance van de Noordzee 
energietransitie.

Binnen deze thema’s zijn drie werkgroepen aan de 
slag om meer inzicht te krijgen op de volgende vragen:

 1   Fysieke ontwikkelingen, synergie  
en meervoudig ruimtegebruik
Hoe kan de ontwikkeling van duurzame energie 
infrastructuur gepaard gaan met ecologische 
versterking van het Noordzee-ecosysteem? Is 
meervoudig ruimtegebruik wenselijk en mogelijk? 
Hoe kunnen verschillende functies gecombineerd 
worden en tot synergie leiden? Denk aan wind 
energie in combinatie met visserij, ecosysteem 
beheer en herstel, zeewierteelt, scheepvaart, 
golfenergie, etc. Hoe kan de visserijsector een 
gezond, duurzaam toekomstperspectief  blijven 
houden bij duurzame energieontwikkeling in de 
Noordzee? Wat is het belang van ecologische 
versterking van de Noordzee voor vissers? Hoe, en 
onder welke maatschappelijke randvoorwaarden, 
kunnen wind en gassector mogelijke 
synergiekansen benutten?

 2   Wind op zee, co-eigenaarschap  
en draagvlak op land
Wind op zee kan niet zonder een goed draagvlak 
en gevoeld eigenaarschap bij partijen op land. 
Hoe kunnen we de maatschappelijke (meer)
waarde van wind op zee vergroten? En van wie 
is de energie die straks op de Noordzee wordt 
geproduceerd? Wie voelt zich er eigenaar van, 
en wie beheert het? Hoe kunnen stakeholders 
en samenleving sterker betrokken raken bij de 
ontwikkeling van de Noordzee als duurzame 
energiebron? Wat zijn de onderliggende behoeften 
en mogelijkheden voor betrokkenheid van 
partijen op land ten aanzien van wind op zee? 
Wat is de rol en noodzaak van verruiming van 
de mogelijkheden op het vlak van financiële 
participatie, om daarmee coeigenaarschap te 
vergroten? Voor wie is dit van belang?

 3   Governance van de Noordzee 
energietransitie
Is er binnen het huidig institutioneel kader van 
de Noordzee voldoende innovatieve ruimte voor 
initiatiefnemers, om te kunnen bijdragen aan de 
maatschappelijk succesvolle ontwikkeling van 
de Noordzee tot duurzame energiebron? Is het 
huidige tenderproces voor wind op zee robuust 

In het kader van de Architectuur Biënnale 2016 
heeft een consortium van partijen onder leiding van 
landschapsarchitect Dirk Sijmons een inspirerend 
vergezicht voor de Noordzee als duurzame 
energiebron in beeld gebracht: 2050 – An Energetic 
Odyssey (zie afbeelding).

In de Energieagenda van december 2016 van 
het Ministerie van Economische Zaken staat als 
één van de belangrijkste uitgangspunten van de 
routekaart wind op zee: “doorgaan met de uitrol 
naar gebieden verder op zee in de al aangewezen 
gebieden, in een gelijkmatig tempo van circa 
1 Gigawatt (GW) per jaar.” 

Maatschappelijke innovatie
Het North Sea Energy Lab is onderdeel van het 
MVI Energieprogramma van de Topsector Energie. 
Het is een maatschappelijk innovatieplatform dat 
Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en 
overheden verbindt. Het programma Maatschappelijk 
Verantwoord Innoveren Energie (MVI Energie) 
heeft als doel het welslagen van energieinnovaties 
te vergroten door aandacht te geven aan de 
maatschappelijke innovaties die hiervoor nodig zijn. 
Om de energietransitie te realiseren is innovatie 
nodig die verder gaat dan de traditionele grenzen van 
wetten, markten en technologie. De veranderingen 
in de samenleving als gevolg van de energietransitie 
zullen ingrijpend zijn. 

Het MVI North Sea Energy Lab wil ervoor zorgen 
dat alle stoplichten op groen blijven staan rond 
de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame 
energiebron. Daartoe richt het Lab zich op de 
maatschappelijke innovaties die hiervoor nodig zijn. 
Het Lab betrekt zoveel mogelijk belanghebbenden 
bij die ontwikkeling om te komen tot gedeeld 
eigenaarschap en een Noordzee energie ontwikkeling 
waar iedereen achter staat. 

De uitdaging is om zowel de Noordzee als duurzame 
energiebron succesvol te ontwikkelen als het 
ecosysteem ervan te versterken. Daarnaast is het doel 
dat de innovaties maatschappelijk inspireren en breed 
worden gedragen door betrokken partijen en door de 
samenleving als geheel.

Inhoudelijke focus
De Noordzee is een complex ecosysteem met 
bestaande gebruiksfuncties. Hieraan wordt komende 
jaren op grote schaal een nieuwe gebruiksfunctie 
toevoegen: het opwekken van duurzame energie, 
voorlopig windenergie. Tegelijkertijd wordt de 
productie en infrastructuur van conventionele 
(fossiele) brandstoffen gefaseerd afgebouwd. De 
uitdaging is: hoe kunnen we tot een maatschappelijk 
inspirerend en gedragen ontwikkeling komen waarin 
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iteratieve wijze wordt een reeks prototypes van 
oplossingen ontwikkeld, die veelbelovend zijn en 
breedgedragen. Het Social Lab is in die zin ook een 
potentiële beleidsinnovatie, die ruimte biedt voor 
partijen om los van bestaande beleidsbeperkingen 
na te denken over en samen te werken aan een 
gezamenlijk gewenste toekomst op een gedeelde 
uitdaging.

Wat levert het North Sea Energy Lab op? 
We verwachten dat het Lab aan het einde van dit 
traject onder andere het volgende oplevert:

Nieuwe iNzichteN  over wat er nodig is aan 
maatschappelijke innovatie als het gaat om de 
ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame 
energiebron (intellectueel kapitaal);

Nieuwe relaties eN vertrouweN  tussen 
diverse en verrassende actoren met een belang 
bij deze ontwikkeling (sociaal kapitaal);

Nieuwe vaardighedeN  voor persoonlijk 
leiderschap en samenwerking (menselijk 
kapitaal);

iNterveNties of acties  die de complexe 
uitdaging adresseren, door in te spelen op de 
hefboomwerking op het individuele, organisatie 
en systemische niveau (die kunnen resulteren in 
diverse vormen van kapitaal);

eeN Nieuw verhaal, Nieuwe NarratieveN: 
alle nieuwe inzichten en vaardigheden zullen 
kunnen resulteren in het vertellen van een 
nieuw verhaal van de Noordzee als duurzame 
energiebron – waar alle relevante stakeholders 
zich mee kunnen verbinden en zich eigenaar 
ervan voelen.

Observaties tot nu toe
Tot nu toe zien wij dat het North Sea Energy Lab veel 
energie genereert bij betrokken stakeholders. Waar 
partijen zoals olie en gasbedrijven respectievelijk 
wind op zee, eerder tegenover elkaar stonden, wordt 
er nu al veel meer in synergiemogelijkheden gedacht. 
Ook vissers en vissersorganisaties zijn constructief  
betrokken in de samenwerking binnen het Lab; 
en er begint steeds meer bereidheid te ontstaan 
om constructief  na te denken over en samen te 
werken aan een gedeeld toekomstbeeld, waar de 
perspectieven van o.a. ecologie, visserij, burgers, 
scheepvaart, olie en gaswinning, en duurzame 
energie in terugkomen. Wat wij observeren in de 
gesprekken en workshops tot nu toe is dat de kwaliteit 
van luisteren onder stakeholders en het vertrouwen 
tussen stakeholders toeneemt; dit heeft positieve 
effecten op het uiteindelijke resultaat.

genoeg – ook in de toekomst? Wat is er op het 
vlak van governance nodig om te komen tot 
meervoudige waardecreatie in relatie tot energie
ontwikkelingen op zee? 

Oplossingsrichtingen
Deze vragen onderzoeken we in drie werkgroepen 
in het North Sea Energy Lab. Dat doen we middels 
diepteinterviews met een aantal experts en 
stakeholders; middels ‘Learning Journeys’ waar we ons 
met een diverse groep stakeholders onderdompelen in 
een heel andere context en perspectief  die verrijkend 
kunnen zijn, en via workshops tijdens Lab sessies.

Samen met een groeiend aantal partijen (zie 
onderstaand) werkt het Lab toe naar een aantal 
breedgedragen oplossingsrichtingen, waarvan de 
contouren gedurende het traject zichtbaar worden. 
Doel is te komen tot innovatieve ideeën en adviezen 
ten aanzien van de gewenste governanceprocessen 
en structuur voor de lange termijn (2030-2050). Dit 
kan bijvoorbeeld resulteren in voorstellen voor nieuwe 
tender criteria voor windenergie op zee, innovatieve 
vormen van meervoudige waardecreatie, voorstellen 
voor meervoudig ruimtegebruik, of  nieuwe vormen 
en mogelijkheden om (financieel) in windparken te 
participeren. Echter, de oplossing ligt aan het begin 
van dit traject nog niet vast, maar ontstaat gedurende 
het proces door de samenwerking tussen partijen. 
Dat maakt het spannend en ook waardevol. Want 
echt vernieuwende ideeën laten zich niet vangen in 
projectmanagement sheets of  paneldiscussies. Wél 
kunnen ze ontstaan als de interactie tussen mensen 
op een dieper niveau wordt gefaciliteerd, als men op 
een dieper niveau naar elkaar luistert, als partijen 
hun eigen perspectief  durven te verrijken met het 
perspectief  van een ander. Daar gaat het Social Lab 
als methodiek over.

Social Labs
Het North Sea Energy Lab werkt op basis van de 
methode van Social Labs. Het Social Lab proces 
is een beproefde methodiek ontwikkeld door Reos 
Partners, in nauwe samenwerking met de MIT Sloan 
School of  Management (VS). Het onderliggende 
innovatieraamwerk wordt ook wel TheorieU 
genoemd, vanwege de ‘ubeweging’ waar deelnemers 
toe worden uitgenodigd. Een Social Lab is vooral 
een multistakeholder platform en een metafoor om 
de wijze van werken te benadrukken in het Lab: 
emergent, iteratief, en experimenteel, in plaats van 
lineair planmatig werken, waarbij de oplossing 
van tevoren vast ligt. In een Social Lab is ruimte 
om complexe maatschappelijke vraagstukken en 
onderliggende oorzaken gezamenlijk en op dieper 
niveau te onderzoeken, om tot vernieuwende 
oplossingen te komen die uitdagingen aan de bron 
oplossen, in plaats van symptoombestrijding. Op 
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Interesse in deelname?
Deelname aan het Lab is op uitnodiging, 
maar we verwelkomen graag partijen die 
medeeigenaarschap willen nemen voor 
het vraagstuk van duurzame energie op de 
Noordzee en een waardevol perspectief  
kunnen inbrengen in de samenwerking. Heeft 
u interesse in deelname? Neem contact op met 
Martine Verweij (programmadirecteur MVI
Energie), verweij@greenbridges.nl 

Deelnemende partijen en organisatie
Het MVI North Sea Energy Lab wordt uitgevoerd 
in opdracht van het Maatschappelijk Verantwoord 
Innoveren (MVI) programma van de Topsector 
Energie en RVO. De procesbegeleiding is in handen 
van Reos Partners.

Een Convening Group bepaalt mede de strategische 
richting van het Lab en draagt coeigenaarschap voor 
de uitkomsten. Hierin nemen de volgende organisaties 
deel: Nogepa (Nederlandse Olie en Gas Exploratie 
en Productie Associatie), NWEA (Nederlandse Wind 
Energie Associatie), Provincie ZuidHolland, TKI
Wind op Zee (Topconsortium Kennis en Innovatie 
van de Topsector Energie) en TNO.

Daar omheen werkt het Lab samen met een brede 
groep van zo’n 100 partijen die deelnemen in Lab 
sessies en met wie we regelmatig gesprekken hebben: 
dit zijn o.a. branche-organisaties (vissers, offshore-
bedrijven, windsector), Tennet, havenbedrijven, 
energiecoöperaties en –bedrijven, natuur- en milieu- 
organisaties, provincies en ministeries.

Ontwikkeling van het Lab
Het MVI North Sea Energy Lab is in september 2016 
gestart en loopt door tot tenminste 1 oktober 2017. 
Samen met bovengenoemde partijen verkennen we op 
dit moment het gehele veld, zoeken we contact met 
relevante organisaties en deelnemers, en onderzoeken 
hun commitment voor deelname. Daarnaast zoeken 
we samen met werkgroepen en experts welke 
maatschappelijke innovaties belangrijk zijn om de 
Noordzee als duurzame energiebron te ontwikkelen. 
De globale processtappen zijn hierboven weergegeven 
(fig. 2).

Figuur 2. 
Processtappen in het  
MVI North Sea Energy Lab.

 
OPROEP: DENK MEE
 
Wij zien graag uw bijdrage tegemoet  
die het Lab kan verrijken. 

Stellen wij de juiste vragen – welke 
essentiële vragen zien we wellicht over 
het hoofd? Welke ontwikkelingen of 
belangrijke maatschappelijke vragen, 
uitdagingen, knelpunten en kansen 
ziet u in de ontwikkeling van duurzame 
energie op de Noordzee? Op gebied van 
meervoudig ruimtegebruik en fysieke 
ontwikkelingen, co-eigenaarschap, en op 
gebied van governance?

We hopen later dit jaar in een vervolg 
artikel de resultaten van het Lab tot dan 
toe te kunnen delen.

Lees meer: www.northseaenergylab.nl

 
VOLGENDE LAB SESSIES WAAR 
U AAN DEEL KUNT NEMEN:
 
   29 juni 2017 (9.00 – 17.00u)
   20 september 2017 (9.00 – 17.00u)
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THERMISCHE ENERGIE UIT  
OPPERVLAKTEWATER – EEN KANS  
EN EEN UITDAGING
Marco van Schaik, Reinier Romijn, Barry Scholten*

Het principe van Thermische 
Energie uit Oppervlaktewater 
(TEO)
TEO maakt gebruik van de 
temperatuur verschillen van het 
oppervlakte water in de loop van de 
seizoenen (zie afbeelding 1). In de 
zomer kan met warm oppervlaktewater 
het grondwater in een WKOinstallatie 
(warmte en koudeopslag) worden 
opgewarmd. Deze warmte kan in het 
koude seizoen worden benut om met 
behulp van een warmtepomp gebouwen 
te verwarmen. In de winter kan juist 
koude worden opgeslagen. Deze koude 
is dan een bron voor duurzame koeling. 
In sommige gevallen kan zonder 
WKO direct warmte of  koude worden 
geleverd, bijvoorbeeld bij koudewinning 
uit diepe plassen.

 
*  Marco van Schaik, Strategisch adviseur en ontwikkelaar energie en water, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Unie 

van Waterschappen,; Reinier Romijn, Beleidsadviseur ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie en duurzame energie, Unie van 
Waterschappen; Barry Scholten, Business developer oppervlaktewater energie en waterbeheer, IF Technology.

Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke 
duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie 
van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% 
van de nationale warmtevraag en 54% van de koudevraag. In het waterrijke noorden, 
westen en midden van het land loopt de potentie op tot meer dan 25% van de 
warmte vraag, vooral in de dichtbebouwde regio’s. Daarmee vormt deze bron een 
bijdrage in het streven van gemeenten naar aardgasloze wijken. Ook draagt 
benutting van deze energie bron lokaal bij aan bestrijding van hittestress en 
verbetering van de water kwaliteit. Momenteel worden op diverse lokaties in ons 
land kansen verkend en projecten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat benutting van dit 
potentieel aan warmte en koude samenwerking vraagt van meerdere partijen die 
vaak nog op zoek zijn naar hun rol. In dit artikel gaan we in op het principe van 
Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), de vereiste samenwerking om tot 
realisatie te komen en een mogelijke strategie voor de toekomst.

Afbeelding 1.  
Werking van  

TEO met WKO.  
Bron: Smart polder  

by IF Technology
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Indien echter meerdere vastgoedeigenaren in een 
project worden betrokken die vaak ook nog op grotere 
afstand van een oppervlaktewater zijn gesitueerd, 
wordt realisatie complexer en komen meerdere 
partijen in beeld. Dan is een collectief  systeem nodig 
met meerdere gebruikers. Een project heeft kans van 
slagen als deelname voor al deze gebruikers bijdraagt 
aan de individuele doelen. Netbeheerders kunnen een 
rol spelen in het beheer van het warmtenet. Ook kan 
een energiebedrijf  in een collectief  systeem een rol 
spelen. Om een TEOproject te laten slagen moeten 
al deze partijen tot overeenstemming komen.

In de transitie naar een duurzame warmte
voorziening speelt de gemeente een regierol. Zij 
stelt duurzaamheidseisen bij nieuwbouw en 
renovatie van vastgoed. Nul op de meter en dus 
zonder fossiel zijn de laatste jaren bij nieuwbouw 
en renovatie de standaard geworden. Voor 
wijken waar het aardgasnet aan vervanging toe 
is onderzoeken gemeenten alternatieven. De 
gemeente heeft het overzicht op welke lokaties 
op welk moment investeringen in duurzame 
warmte- (en koude) bronnen nodig zijn. Naast 
deze rol in de energietransitie is de gemeente 
verantwoordelijk voor het stedelijk leefmilieu. 
Bestrijding van hittestress is daar met name in 
binnensteden onderdeel van. Dit alles maakt TEO 
voor de gemeenten een aantrekkelijke optie. De 
gemeente probeert haar energieambities te bereiken 
door het stellen van randvoorwaarden en het 
verbinden van partijen. Het investeren in duurzame 
energiesystemen laten de gemeenten meestal over 
aan de markt. Enkele gemeenten participeren in een 
regionaal energiebedrijf.

Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn de eigenaren 
van oppervlaktewater en de daarin opgeslagen 
energie. Ze zijn ook grootgebruikers van energie. 
Zij hebben beide hoge energieambities en willen 
omstreeks 2025 respectievelijk 2030 energieneutraal 
zijn. Met TEO hebben de waterbeheerders een 
energiebron in handen die aansluit bij de rol van 
waterbeheerder en die een grote bijdrage kan leveren 
aan het realiseren van deze ambitie. De mate waarin 
TEO mee telt voor eigen energiedoelstellingen staat 
overigens nog ter discussie. Voor waterbeheerders is 

TEO is al op een aantal plaatsen gerealiseerd. Een 
voorbeeld is het woonzorgcentrum Torckdael in 
Wageningen, dat duurzaam wordt verwarmd met water 
uit de stadsgracht. Doordat warmte aan de stadsgracht 
wordt onttrokken koelt het oppervlaktewater ca. 2°C 
en wordt de gracht in circulatie gebracht. Dit heeft als 
belangrijk neveneffect verbetering van de waterkwaliteit 
en vermindering van hittestress (het zogehete Smart 
polder concept). 
Als een gebouw hoofdzakelijk koude vraagt kan 
hetzelfde principe worden toegepast maar dan zal juist 
in de winter koude worden opgeslagen. Deze koude is 
dan een bron voor duurzame koeling. 

 

Niet alleen oppervlaktewater is bruikbaar als 
bron van thermische energie. Er zijn ook andere 
technieken die gebruik maken van water als 
warmtebron:

riothermie  benut de warmte uit rioolwater. 
Rioolwater is relatief warm als gevolg van 
huishoudelijk afvalwater (douchen, wasmachine 
etc.). 

thermische eNergie uit afvalwater (tea) 
maakt gebruik van warmte uit het effluent van 
rwzi’s.

thermische eNergie uit driNkwater  benut 
drinkwaterleidingen als warmte- of koudebron.

 

TEO vraagt om samenwerking 
In situaties met één eigenaar van vastgoed met een 
grote warmte en/of  koudevraag op korte afstand 
van oppervlaktewater, zoals het woonzorgcentrum 
in Wageningen, is realisatie van een duurzaam 
energiesysteem met behulp van TEO relatief  
eenvoudig. In deze situatie zijn er 2 partijen 
die tot overeenstemming moeten komen, nl. de 
waterbeheerder en de vastgoedeigenaar. Bovendien is 
voor de aanleg van een WKO een vergunning van de 
provincie vereist.
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aangesloten op een WKO enthousiast, omdat zij 
in de zomer hun woning tegen relatief  lage kosten 
kunnen koelen. Eigenaren van bestaande gebouwen 
tonen doorgaans pas belangstelling voor TEO 
als de bestaande warmte of  koudevoorziening 
aan vervanging toe is. In een collectief  systeem 
waar meerdere eigenaren van vastgoed op worden 
aangesloten zijn meestal niet alle objecten gelijktijdig 
aan vervanging van de warmte of  koudevoorziening 
toe.

Energiebedrijven zijn nog zoekende naar hun rol. 
Nuon en Eneco hebben enkele TEO-projecten 
gerealiseerd. Maar energiebedrijven zijn niet altijd 
bereid om te participeren in kleinschalige decentrale 
activiteiten. De financiële rendementen zijn in 
het algemeen onvoldoende om energiebedrijven 
enthousiast te maken. Lokale energiecorporaties 
kunnen mogelijk in de toekomst een belangrijke rol 
spelen in de levering van duurzame warmte en koude.

Netbeheerders zijn een belangrijke partner in de 
energietransitie. Zij willen immers voorkomen dat 
zij moeten investeren in aardgasleidingen die niet 
binnen de levensduur kunnen worden afgeschreven. 
Beheer van een warmtenet past bovendien in hun rol 
als transporteurs van energie. Enkele netbeheerders 
zijn zich op hun rol in het benutten van TEO aan het 
oriënteren.

Hoe komt TEO van de grond?
TEO komt van de grond in een proces waarin deze 
belanghebbenden met elkaar in contact komen en 
samen de mogelijkheden voor een lokatie uitwerken. 
Het vindt plaats in de volgende stappen:

het van belang dat hierover duidelijkheid ontstaat. In 
de positiebepaling speelt ook een rol dat participatie 
in TEO de waterbeheerders zichtbaar maakt als 
koplopers in duurzaamheid. Het produceren van 
warmte voor een woonwijk maakt een waterschap 
veel zichtbaarder dan bijv. een zonnepark binnen 
de hekken van een rwzi. Vanzelfsprekend behoren 
verbetering van de waterkwaliteit en bestrijding 
van hittestress tot de doelstellingen van de 
waterbeheerders. Ook is een vanzelfsprekende 
randvoorwaarde dat het normale beheer en 
onderhoud niet wordt belemmerd.

De rollen en belangen van gemeenten en 
waterbeheerders maken het vanzelfsprekend dat zij 
samen optrekken om aandacht te vragen voor de 
mogelijkheden van TEO. TEO wordt prominent 
onder de aandacht gebracht in de regionale 
energiestrategieën2. In de regio Utrecht hebben 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 
de U10 gemeenten een kansenkaart voor TEO 
laten maken en worden momenteel business cases 
uitgewerkt. Gemeenten en waterschap hebben hier 
afspraken gemaakt om elkaar te informeren en 
samen te werken wanneer zich kansen voordoen om 
TEO als energiebron in te zetten. 

Voor eigenaren van vastgoed en ontwikkelaars is 
de energietransitie nog niet vanzelfsprekend. Een 
kleine groep koplopers spreekt het aan om te 
investeren in een nog weinig bekende duurzame 
energiebron. Voor de meerderheid is TEO 
onbekend en daarmee risicovol. Ondermeer wordt 
gevreesd voor de verkoopbaarheid van gebouwen 
die zonder aardgas verwarmd worden. Aan de 
andere kant zijn bewoners van woningen die zijn 

Constantijn Jansen op de Haar, 
hoogheemraad Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden:

“ Thermische energie uit oppervlakte water 
geeft ons als waterschap de kans om in een 
nieuwe verhouding tot de samenleving te 
opereren. We voegen energie toe aan de 
samenleving waardoor we direct bij onze 
inwoners thuis komen en verbeteren tegelijk 
onze waterkwaliteit.”

Lot van Hooijdonk,  
wethouder gemeente Utrecht:

“ Utrecht staat voor de opgave om de warmtevoorziening 
zo snel mogelijk te verduurzamen. Het benutten van 
oppervlaktewater lijkt een slimme manier om warmte 
op te wekken en op te slaan. Als we deze kans willen 
grijpen zullen we op nieuwe manieren samenwerking 
moeten organiseren tussen projectontwikkelaars, 
gebouweigenaren en waterbeheerders. Laten we daar 
zo snel mogelijk mee beginnen.”
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   exploitatie eN dagelijks beheer 
vaN eNergiewiNNiNg iN relatie tot 
waterbeheer 
Het beheer vraagt in de beginfase intensieve 
monitoring en vaak optimalisatie. Na enkele jaren 
kan de monitoring in intensiteit afnemen en zal 
het rendement van de installatie met goed beheer 
verbeteren. 

Hieruit blijkt dat benutting van de potentie 
van TEO als energiebron ondanks de evidente 
maatschappelijke voordelen doorgaans een grote 
inzet vergt van de betrokken partijen.

Mogelijke strategie voor de toekomst
TEO bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Het 
is de ambitie van de Unie van Waterschappen, 
Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten dat TEO 
het komende jaar meer bekendheid krijgt, dat 
overheden, netbeheerders en energiebedrijven hun 
rol gaan bepalen en dat eigenaren van vastgoed 
vertrouwen krijgen in deze energiebron.

Zolang TEO nog in de ontwikkelfase verkeert is 
een prominente rol van de overheid nodig om TEO 
verder te brengen. Binnen de waterbeheerders 
leeft de discussie of  zij die rol zouden moeten 
vervullen. Een waterschap of  Rijkswaterstaat 
kan TEO passief  faciliteren, actief  faciliteren en 
kan tenslotte ook participeren. Een beheerder 
die TEO passief  faciliteert beperkt zich tot 
vergunningverlening en laat de ontwikkeling van 
TEO geheel over aan gemeenten en marktpartijen. 
Een aantal waterschappen faciliteert momenteel 
actief  door kansen voor TEO in beeld te brengen 
en hierover met marktpartijen in gesprek te gaan. 
Deze waterschappen willen op deze wijze bijdragen 
aan de energietransitie met soms als belangrijke 
nevendoelstelling een betere waterkwaliteit en 
beperking van hittestress. Er is echter veel voor 
te zeggen dat waterbeheerders ook participeren 
in realisatie en exploitatie. Warmtenetten en 
WKO’s hebben een lange levensduur (ca. 50 jaar). 
Waterbeheerders kunnen zich een laag rendement 
veroorloven en helpen daarmee om TEO van de 
grond te krijgen. 

   kaNseN iN beeld breNgeN 
De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat 
hebben de potentie voor TEO op nationale schaal 
in beeld gebracht. Voor het beheergebied van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is 
samen met Utrechtse gemeenten ook op regionale 
schaal de potentie in beeld gebracht op een hoger 
detailniveau. Deze “theoretische” potentie moet 
matchen met belangstelling bij een energievrager 
op korte afstand van het oppervlaktewater. De 
energievraag moet ook voldoende groot zijn om tot 
een rendabel project te komen. Kansen zijn vooral 
aanwezig op lokaties waar nieuwbouw of  renovatie 
is gepland en in wijken waar de aardgasleiding aan 
vervanging toe is. 

   techNische eN fiNaNciële busiNess case 
Is een kansrijk project geïdentificeerd, dan is 
de volgende stap de technische uitwerking in 
een concreet ontwerp en onderzoek van de 
financiële haalbaarheid. In het ontwerp worden de 
belangen van alle stakeholders zo goed mogelijk 
meegenomen. Ook de vergunbaarheid van de 
WKO en eventuele effecten op de leefomgeving, 
zoals verbetering van de waterkwaliteit en 
bestrijding van hittestress worden in beeld gebracht.

   participatie eN afsluiteN coNtract 
Een financieel haalbaar en vergunbaar project 
met positieve effecten op de leefomgeving is 
het vertrekpunt om afspraken te maken over 
de realisatie. Daarvoor is het nodig dat de 
participanten overeenstemming bereiken over hun 
aandeel in het project. Een positief  rendement is 
nog niet vanzelfsprekend voor alle participanten 
reden om ook mee te investeren. Ook speelt hier 
een rol in hoeverre de niet-financiële baten worden 
verwaard. Deze fase is complex en meestal nieuw 
voor de betrokkenen. Daardoor vergt deze fase in de 
praktijk vaak veel tijd en uithoudingsvermogen. Het 
delen van kennis en inzet van experts helpt bij de 
voortgang.

   realisatie 
Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt 
over hun aandeel in het project kan de schop in de 
grond.
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1  IF Technology, Kansenkaart voor warmte en koude uit 

oppervlaktewater, 2016. Deze kaart is tijdens de Nationale 
Klimaattop 2016 aangeboden aan staatssecretaris Dijksma 
en te raadplegen op de nationale energieatlas (http://www.
nationaleenergieatlas.nl/web/energieatlas/kaarten).

2  In een regionale energiestrategie werken gemeenten, 
provincie(s) en waterschap(pen) samen aan een strategie om 
in 2050 energieneutraal te worden. Hierover is een Green 
Deal afgesloten.

3  Nico Hoogervorst, Toekomstbeeld klimaatneutrale 
warmtenetten in Nederland, Planbureau voor de 
Leefomgeving publikatienr. 1926, maart 2017. M

Het agenderen en verkennen van de mogelijkheden 
van TEO zal zich steeds vaker afspelen in het 
speelveld van de ruimtelijke ontwikkeling. In dit 
speelveld worden immers keuzen gemaakt voor 
nieuwbouw en herontwikkeling van gebieden 
en vastgoed. De energietransitie en ruimtelijke 
adaptatie zullen de komende tijd vaste onderdelen 
worden van omgevingsvisies. In stedelijke gebieden 
met oppervlaktewater verbindt TEO beide 
onderwerpen met elkaar. De mogelijkheden van 
TEO zullen daarom regelmatig op de agenda 
komen in het gesprek over gebiedsontwikkelingen 
waar water en ruimte elkaar ontmoeten, zoals in het 
watertoetsproces.

Een relevante ontwikkeling is de ontmanteling van 
het aardgasnet. Bijna 100 gemeenten en provincies 
hebben in een Green Deal met het Rijk afgesproken 
om te komen tot aardgasloze wijken. Om deze 
ambitie te realiseren zullen gemeenten samen met de 
wijken warmtevisies opstellen waarin alternatieven 
voor aardgas worden verkend en afgewogen. In 
deze visies moet de keuze gemaakt worden tussen 
individuele voorzieningen en een collectief  systeem 
voor de warmte (en eventueel koude) voorziening. 
Het Planbureau voor de Leefomgeving3 schetst 
een toekomst waarin de bebouwde kommen 
vrijwel geheel d.m.v. warmtenetten van warmte 
worden voorzien. TEO is daarin na geothermie 
de belangrijkste warmtebron. In veel wijken is een 
optie om lage temperatuur warmtenetten aan te 
leggen die door meerdere bronnen gevoed kunnen 
worden. TEO is een van die bronnen naast TEA, 
riothermie, thermische energie uit drinkwater 
en bedrijven die afvalwarmte produceren (zie 
kader). Door combinatie van deze bronnen in een 
lokaal warmtenet kan een interessante duurzame 
energievoorziening worden gerealiseerd. Juist 
voeding vanuit meerdere bronnen vergroot de 
leveringszekerheid en betrouwbaarheid. Om zulke 
warmtenetten tot stand te brengen is samenwerking 
met nog veel meer partijen nodig dan nu bij TEO
projecten het geval is. Waar voorheen de aanleg van 
het gasnet centraal is gefinancierd, is de vraag wie 
er nu voor aan de lat staat. Een belangrijk vraagstuk 
waar de kans van slagen van grootschalige uitrol van 
een techniek als TEO mee valt of  staat.

 
ABSTRACT

 
Thermal energy from surface water is a potentially significant 
source for delivery of  sustainable heat and cold in the 
Netherlands. Since the natural gasworks will be dismantled 
in the coming decades this source of  energy is a promising 
alternative. In order to exploit this potential cooperation is 
required of  water managers, municipalities, owners of  real 
estate, grid operators and energy companies. These stakeholders 
will discover in the coming years what their role is and how they 
can shape an effective cooperation.
 

Een vraag is wat de rol zal worden van de bestaande 
energiebedrijven en netbeheerders. Steeds vaker eisen 
burgerinitiatieven en energiecoöperaties een rol op 
in de lokale energievoorziening. Lokale allianties en 
corporaties van burgers, bedrijven, gemeenten en 
waterbeheerders zouden een passende organisatievorm 
kunnen zijn om de voor TEO benodigde 
samenwerking vorm te geven.

Conclusie 
Het benutten van de potentie van TEO is een 
grote uitdaging. TEO biedt kansen voor een 
wezenlijke bijdrage aan een duurzame warmte en 
koudevoorziening in ons land. Om dit te realiseren 
zijn nieuwe allianties nodig van waterbeheerders, 
gemeenten, netbeheerders, energiebedrijven en 
eigenaren van vastgoed. De komende jaren gaan we 
leren hoe we deze allianties in de praktijk vorm kunnen 
geven.
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OMGEVINGSVISIE  
HART VAN HOLLAND
Water, Energie en Biodiversiteit
Fred Goedbloed*

 
*  Fred Goedbloed werkt als projectleider bij het team Ruimte van de gemeente Leiden.

Met een veranderend klimaat in het verschiet is het zonneklaar dat water een 
belangrijk thema is voor de Omgevingsvisie. Toch is na 4 jaar werken aan een 
Omgevingsvisie water nog steeds het meest ongrijpbare thema. Niet omdat er 
te weinig kennis is, of omdat het moeilijk zou zijn om met de grote waterpartijen 
als het Hoogheemraadschap Rijnland of Dunea aan tafel te komen: integendeel. 
Juist het Hoogheemraadschap en Dunea zien de Omgevingsvisie als een 
enorme kans om het thema water eindelijk eens in een breder kader te plaatsen. 
Toch blijkt het erg lastig om de verbinding tussen ruimtelijke ordening en de 
wereld van het waterbeheer te leggen. We weten dat er een gezamenlijke 
opgave is, maar het lukt ons nog slecht om die te vertalen in ruimtelijke kansen. 

buurgemeenten met de vraag of  men een bijdrage 
zou willen leveren aan de revisie van de Leidse 
Structuurvisie. In Katwijk, Oegstgeest, Teylingen, 
Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en 
Voorschoten werd enthousiast gereageerd. Kort daarop 
sloten ook Wassenaar en Noordwijk zich aan.

Daarbij was men volstrekt eerlijk over de eigen 
drijfveren: naast de kans om direct invloed te hebben 
op de Leidse structuurvisie was men geïnteresseerd 
in de onderliggende analyses en het bijhorende 
leerproces. Al gauw kwam Leiderdorp met de suggestie 
om samen een Omgevingsvisie te maken. De kans om 
samen ervaring op te doen met dit nieuwe instrument 
werd enthousiast ontvangen. Zeker omdat we door 
ministerie van Infrastructuur en Milieu als pilot 
werden geselecteerd om ervaring op te doen met de 
Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie 
Natuurlijk hadden we ons wel verdiept in de onder-
liggende teksten en de toelichtingen van de wetgever 
op dit nieuwe instrument. We wisten ook dat we de 
gebaande paden zouden verlaten met alle risico’s van 
dien. Toch vonden zowel bestuurders als ambtenaren 
de kans om samen een integrale visie op de fysieke 
leefomgeving te formuleren te mooi om te laten lopen. 

  Hoe frustrerend die ervaring ook is, het maakt 
een ding duidelijk: de cultuuromslag die de wetgever 
beoogd is reëel, noodzakelijk en waardevol. 

Ik wil dat hieronder toelichten.

Aanleiding
Vier jaar geleden constateerde men in Leiden dat de 
Structuurvisie Leiden 2025 aan revisie toe was. Er werd 
volop gewerkt aan de realisatie. Het werd ook steeds 
duidelijker dat een aantal knelpunten in de stad er 
niet door opgelost zouden worden. Ook omdat voor 
de echte oplossingen nauwe samenwerking met de 
buurgemeenten nodig zou zijn.

Nu was onduidelijk hoe die samenwerking er uit zou 
moeten zien. Daarom werd besloten om vanuit de 
inhoud verder te werken. Bij elke opgave werd de 
vraag gesteld: ‘wie hebben we daarvoor nodig’. Al snel 
werd duidelijk dat we het ‘daily urban system’ in beeld 
aan het brengen waren. Dit was het gebied waar onze 
bewoners wonen, naar school gaan, spelen, sporten, 
voetballen, ziek en oud worden zonder zich iets van 
bestuurlijke grenzen aan te trekken. 

Dat inzicht leidde tot een rondgang langs de 
wethouders Ruimtelijke Ordening van de 
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voor 2040. Naast thema’s als de trek naar de stad, 
het behoud van vitaliteit, de klimaat opgaven, de 
energietransitie, bodemdaling, mobiliteit realiseren 
wij ons dat we ook met thema’s als de robotisering en 
flexibilisering van de arbeidsmarkt te maken hebben 
zonder nog te weten hoe we dit een plek geven in onze 
Omgevingsvisie. 

Energietransitie 
We hebben nog even in de illusie geleefd dat we 
bezig waren samen een boekje te schrijven: de 
Omgevingsvisie 2040 het Hart van Holland. Toen we 
ons begonnen te verdiepen in energie als het eerste 
grote thema begon het besef  door te dringen dat we 
niet aan een product werken maar aan een proces. 
Wij zullen de komende 25 jaar bezig zijn om de grote 
opgaven samen met onze buren te realiseren. En dat 
doen we in goede en slechte tijden. Want wat er ook 
gebeurt: Katwijk blijft onze buurgemeente, net als 
Oegstgeest, Zoeterwoude of  een van de anderen. We 
zijn tot in de lengte der dagen tot elkaar veroordeeld, 
wat overigens heel goed nieuws is.

Op het gebied van de energietransitie liep Leiden 
hopeloos achter bij de rest van Nederland. Reden om 
voortvarend met dit thema aan de slag te gaan. Omdat 
we volledig blanco waren op dit terrein hebben we 
eerst bij bewoners in Leiden gevraagd wat de beste 
aanpak zou zijn. Zij verwezen ons naar Alliander. Dat 
bleek een gouden tip. Met Alliander organiseerden 
we een Energiefestival waarvoor we iedereen die 
we konden bedenken: kabelaars, leveranciers en 
betrokken bewoners uitnodigden om met ons verder 
te denken over hoe we met dit thema verder zouden 
gaan. Gelukkig nodigden we ook het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu uit en daarmee kwam dit 
thema in een stroomversnelling. 

Om echt los te komen van de waan van de dag werd 
besloten om de tijdshorizon op 2040 te leggen. 

Identiteit
Dat vroeg meteen om twee dingen: ‘wie zijn wij 
‘en ‘wat zijn de opgaven voor de komende 25 jaar’. 
Natuurlijk kenden de 10 samenwerkende gemeenten 
elkaar al goed, maar we hadden nog nooit naar onszelf  
gekeken als een samenhangend systeem. Alleen ‘onze’ 
gezamenlijke kaart tekenen was daarom al een hele 
openbaring. Voor het eerst realiseerden wij ons dat we 
keken naar een nieuwe stad tussen zee en Zoeterwoude 
en het bijhorende ommeland. Met ongeveer 380.000 
inwoners (de omvang van de stad Utrecht) en een gebied 
zo groot als Rotterdam maakten we een schaalsprong 
met de daarbij horende kansen en opgaven. 

De daarop volgende constatering was dat we Utrecht 
noch Rotterdam zijn. Wij zijn een verstedelijkt en 
landelijk gebied dat zich kenmerkt door kleinschaligheid 
en diversiteit. Dat zijn de kwaliteiten die onze 
identiteit bepalen en garant staan voor een uitstekend 
vestigingsklimaat. Alles waarmee men Holland 
associeert, is hier in het klein. Zelfs de wieg van 
Rembrandt stond ooit aan de Oude Rijn. Daarom 
besloten we verder te gaan onder de naam ‘het Hart van 
Holland’. 

Een visie op de ontwikkeling van het Hart van Holland 
gaat dan ook altijd over de stad en het land. Aangezien 
de een niet zonder de ander kan, is de kwaliteit van onze 
leefomgeving ons gezamenlijke belang.

Opgaven
Door de grotere schaal kunnen wij ook daadwerkelijk 
samen een antwoord geven op de grote opgaven 

Fig. 1: Gezicht  
op Leiden vanuit  

het Noordoosten,  
Jan van Goyen, 1650
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Dolf  Kern (Hoogheemraadschap Rijnland) 
verwoordde dat heel treffend met de constatering 
dat we elkaars taal nog moeten leren spreken. Dat 
is ook zo. We zullen elkaar eerst moeten leren 
begrijpen willen we een gezamenlijke agenda 
kunnen formuleren Dat lukt steeds beter.

Zo beginnen we te begrijpen dat zowel het 
Hoogheemraadschap als Dunea een heel andere 
bedrijfscultuur hebben dan de gemeente. Juist 
door hun grote kwaliteit als waterbeheerders en de 
daarbij horende bevoegdheden valt het volgende 
op. Er heerst een doe cultuur van professionals 
die er aan gewend zijn om onze problemen op te 
lossen. Ook als wij het onmogelijke vragen. 

Daarvoor is het enerzijds noodzakelijk om hun 
beheerprogramma uit te voeren. Anderzijds zorgen 
zij ervoor dat we ondanks alle ingrepen in de 
ruimte droge voeten en schoon drinkwater hebben. 
Op beide terreinen is waarschijnlijk synergie 
te behalen als techniek en stedenbouwkunde 
geïntegreerd kunnen worden. 

Om de wateropgave toch in beeld te krijgen 
herhalen nu we de aanpak die eerder succesvol 
was bij de energietransitie. We gaan opnieuw aan 
de slag met ontwerpend onderzoek. Het eerste 
resultaat is veelbelovend. Niet alleen brengen de 
conceptbeelden de omvang van de opgave in 
beeld. Ze laten ook zien welke fouten we maken 
als we ons alleen tot de energieopgave hadden 
beperkt. Het leidt ook tot een gesprek over de 
aannames die de verschillende partijen doen. We 
verwachten dat nu ook de ruimtelijke opgaven in 
beeld komen.

Rond de bodemproblematiek begint die agenda 
steeds vastere vormen aan te nemen. De bodem 
daalt ook in het Hart van Holland. Toch tekenen 
we nog steeds woonwijken in de veengebieden. 
Nu kent ons gebied nog geen knikpuntgebieden. 
Met de toename van kwel kan je de vraag stellen 
of  het verstandig is om vast te houden aan het 
huidige grondgebruik. We zullen veel ruimte 
nodig hebben voor zonneakkers. Met hetzelfde 
gemak tekenen we nog steeds woonwijken in op 
de slappe bodem. Dat kan, maar wordt het niet 
tijd om met een life cycle analyse de werkelijke 
kosten beter in beeld te brengen? 

We staan op het punt waarop alles vloeibaar 
wordt. We zullen afscheid moeten nemen van het 
landschap zoals we dat kennen. We zullen ook 
het watersysteem van Holland opnieuw tegen het 
licht moeten houden. Dit is een goed moment om 
op te houden met het onmogelijke te vragen. De 
Omgevingsvisie is een goed instrument om samen 
de integrale afweging te maken hoe wij de kwaliteit 
van onze leefomgeving verder kunnen versterken.  M

Elien Wierenga (ministerie van I&M) stelde voor om 
met alle betrokken partijen een ruimtelijke verkenning 
te doen naar wat de ruimtelijke consequenties zijn van 
onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Ze 
kwam ook met de suggestie om hierbij te werken met 
ontwerpend onderzoek en stelde de bureaus voor die 
ons hierbij konden helpen. 

Twee energiefestivals later keken we verbijsterd naar 
het resultaat. We konden in 2040 energieneutraal zijn! 
Dat was natuurlijk geweldig nieuws. Het betekende 
wel dat we alles uit de kast zouden moeten halen. 
Alles betekent in dit geval: rekening houden met 
een maximale verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad, ongeveer 250 windmolens plaatsen, 
ettelijke hectares zonnevelden aanleggen, serieus 
werk maken van WKO’s en geothermie en de 
warmterotonde aanleggen waarmee we de restwarme 
van de Rotterdamse haven inzetten in ons warmte 
net. 

Daarmee was de eerste les: als we ons alleen op energie 
concentreren zullen we onze ambitie om onze stad 
en ons landschap te versterken moeten bijstellen. Een 
pijnlijke conclusie.

De tweede les was nog dwingender: als de plaatsing van 
een windmolen 8 jaar kost, moeten we nu beginnen. 
De toekomst kwam nog dichterbij toen de minister van 
Economische Zaken besloot dat we in de komende 15 
jaar van het aardgas af  zullen gaan. De toekomst is 
niet over 25 jaar, hij staat hier en nu op de poorten te 
beuken.

Klimaatverandering
Aangespoord door de urgentie van de Energietransitie 
besloten we extra capaciteit te zetten op het in beeld 
brengen van de klimaatverandering en de daarbij 
horende wateropgaven: wateroverlast, wateronderlast, 
waterkwaliteit, maar ook bodemdaling en hittestress.

Omdat we in de gemeentelijke organisaties veel meer 
weten van de wateropgave werd in eerste instantie 
besloten om de waterthema’s in de verschillende 
gemeenten in factsheets bij elkaar te brengen. In 
samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland 
en Dunea leidde dat tot een eerste gezamenlijke 
bijeenkomst waarbij de resultaten werden besproken. 

Tijdens deze bijeenkomst werd wel duidelijk dat de 
rioleurs van de gemeenten zich er wel bewust van zijn 
dat het watersysteem op de schop moet. Hoe dat moet 
is echter veel minder duidelijk. Veel van de voorgestelde 
maatregelen vragen ruimte en die is schaars in de 
stad. Tot ons grote verrassing leidde deze bijeenkomst 
echter niet tot grote ruimtelijke claims van het 
Hoogheemraadschap of  Dunea voor de wateropgave. 

Dat kan niet waar zijn.

CASE STUDY – OMGEVINGSVISIE HART VAN HOLLAND
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EEN BLAUWE KWANTUMSPRONG: 
WELKE GOVERNANCE OPTIES 
HEBBEN WE?
Rutger de Graaf-van Dinther*

Wereldwijd ruimtetekort
De huidige tijd kent enorme urgente wereldomvattende 
uitdagingen. Klimaatverandering bedreigt vele dicht
bevolkte en laaggelegen kustgebieden en creëert de 
noodzaak voor een snelle transitie naar een koolstof  
neutrale economie. Grote welvaartverschillen en 
conflicten veroorzaken toenemende migratiestromen. 
Daar naast leggen de groeiende wereldbevolking èn 
de groeiende welvaart een steeds groter beslag op de 
beschikbare ruimte op de planeet. 

Meer dan de helft van het bruikbare landoppervlak op 
de wereld wordt al gebruikt voor voedselproductie. Een 
afname zit er de komende decennia waarschijnlijk niet 
in. De druk op de schaarse ruimte creëert nu al veel 
spanning tussen natuurbehoud, voedselvoorziening, 
productie van biobrandstoffen, en niet te vergeten, 
de snelgroeiende steden. Het totale wereldwijde 
ruimtetekort in 2050 ten gevolgen van deze processen 
wordt in ons onderzoek geschat op 1,3 tot 3,9 
miljard hectare.1 Dit is vergelijkbaar met het totale 
landoppervlak van Noord-Amerika (2,4 miljard hectare).

Kijk naar het water
Voor de aanpak van wereldomvattende vraagstukken is 
het essentieel om niet alleen naar het landoppervlak te 
kijken maar ook naar het water. Onze planeet bestaat 
voor 70% uit water. Dit oppervlak kan gebruikt worden 
voor CO2 opslag en productie van biobrandstoffen. 
Eeuwenoude technieken zoals kweek van zeewier 
en algen kunnen hierbij gecombineerd worden met 

 
*  Rutger de Graaf-van Dinther is ingenieur, ondernemer en onderzoeker. Hij is medeoprichter van de bedrijven DeltaSync, 

Blue21 en Indymo en daarnaast Lector Waterinnovatie aan Hogeschool Rotterdam. 

De bevolkingsgroei, de klimaatverandering en de vernietiging van de natuur vragen 
om een ingrijpende, wereldomvattende nieuwe aanpak voor stedenbouw, voedsel voor-
ziening en energievoorziening. Een kansrijke oplossingsrichting is de ‘Blue Revolution’ 
het op wereldschaal inzetten van het wateroppervlak voor drijvende steden, en de 
productie van (bio)energie en voedsel. Technisch is het mogelijk, maar hoe moeten 
dergelijke ontwikkelingen bestuurd worden? Op deze vraag wordt ingegaan in dit artikel.

moderne biotechnologie. Onderzoekers van onder 
andere het International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA) berekenden vorig jaar in Carbon 
Balance and Management dat grootschalige productie 
van algen op zee voor veevoer evenveel kan opleveren 
als 2 miljard hectare landbouwgrond.2 Hiermee wordt 
het ruimtetekort op land, en daarmee de druk op 
de natuur, verminderd. Uit ons eigen onderzoek is 
gebleken dat minder dan 1% van de oceanen nodig 
is voor algenkweek het volledige klimaatakkoord van 
Parijs te behalen.3 Door dit ook nog eens te combineren 
met drijvende steden wordt voorkomen dat er 
landbouwgrond en natuur op het land verloren gaat 
door de snel groeiende steden.

Van landbouw revolutie  
naar blauwe revolutie
Zoals hierboven is betoogd, is het gebruik van de 
zee voor het bouwen van steden en het grootschalig 
verbouwen van voedsel de volgende noodzakelijk stap 
in de ontwikkeling van de mensheid. Om deze stap in 
het juiste perspectief  te kunnen plaatsen is belangrijke 
om ons te realiseren dat de vorige grote stap: die van 
jagerverzamelaar naar landbouwer relatief  pas zeer 
recent heeft plaatsgevonden. De ontwikkeling van de 
mens nam zo’n 7 miljoen jaar in beslag.4 Gedurende 
het overgrote deel van deze periode was de mens jager
verzamelaar. Pas vanaf  12.000 jaar geleden ging de 
mens voedsel verbouwen als landbouwer. Dit leidde 
uiteindelijk tot een voedseloverschot waardoor een 
deel van de populatie zich in steden kon gaan vestigen 



28 – WATER GOVERNANCE – 01/2017 

SPRAAKWATER – EEN BLAUWE KWANTUMSPRONG

De 3 fases van het besturen  
van een samenleving op zee 
De governance opties van een drijvende stad hangen 
samen met de drie te onderscheiden fases van 
ontwikkeling. De eerste drijvende ontwikkelingen 
ontstaan momenteel binnen het weefsel van een 
bestaande stad. Denk bijvoorbeeld aan IJburg in 
Amsterdam, en de plannen voor drijvende wijken 
in de Stadshavens van Rotterdam. Ook elders 
in de wereld, zoals in Londen, is men bezig met 
de ontwikkeling van drijvende wijken in oude 
havengebieden. Hoewel dergelijke ontwikkelingen niet 
als reguliere vastgoedontwikkeling beschouwd moeten 
worden9, kunnen zij uiteindelijk wel bestuurd worden 
binnen de bestaande stedelijke governance structuren. 
Voor de financiering van grootschalige drijvende 
wooncomplexen biedt juridische gelijkstelling van 
drijvende percelen met landkavels een interessante 
mogelijkheid.10 Hierdoor wordt hypotheekverstrekking 
van waterkavels en drijvende bouwwerken maar 
daarnaast ook appartementensplitsing van grote 
drijvende wooncomplexen mogelijk. 

De tweede fase van de ontwikkeling ontstaat als 
drijvende wijken uitgroeien tot drijvende steden. 
Oude havengebieden en stedelijk binnenwater zijn 
dan niet langer groot genoeg en drijvende steden 
zullen zich ontwikkelen voor de kust binnen de 
territoriale wateren van een land. In deze fase kunnen 
drijvende steden als een reguliere gemeente worden 
bestuurd binnen het land waar zij zijn gevestigd. 
In Nederland is er veel ervaring met grootschalige 
gebiedsontwikkelingen waar nieuwe gemeentes 
zijn ontstaan, denk aan de ontwikkeling van de 
Flevopolder. Ook de ontwikkeling van de Tweede 
Maasvlakte biedt interessante aanknopingspunten 
aangezien hierbij territoriaal Rijkswater uiteindelijk 
bij de gemeente Rotterdam is getrokken. Voor 
de ontwikkeling van grootschalige drijvende 
algenplantages biedt de huidige ontwikkeling 
van grote offshore windparken bruikbaar 
vergelijkingsmateriaal. 

In de derde fase kunnen drijvende steden zich 
gaan ontwikkelen tot zelfstandige samenlevingen 
buiten de territoriale wateren. Dit is een zeer 
groot gebied want de helft van planeet is nog niet 
geclaimd door nationale overheden. In dit gebied 
zouden zich drijvende stadstaten kunnen vestigen 
met hun eigen democratie die onafhankelijk zijn 
van nationale overheden. Dergelijke stadstaten 
kunnen zelf  een natiestaat vormen en bijvoorbeeld 
lidmaatschap aanvragen bij de Verenigde Naties. 
Uiteindelijk kunnen burgers en bedrijven zelf  kiezen 
in welke drijvende stadstaat zij zich willen vestigen. 
Overheden zullen dan moeten concurreren om 
bewoners en bedrijven aan te trekken. Het idee van 
deze ‘competitive governance’ strategie is dat 
hiermee het monopolie van nationale overheden 
wordt doorbroken en zij tegen lagere kosten een 

en zich kon gaan bezighouden met andere zaken 
dan voedsel verzamelen. Voorbeelden van dergelijke 
activiteiten zijn ambachten, maar ook wetenschap en 
cultuur. Daarom heeft deze ‘landbouw revolutie’ het 
ontstaan van alle klassieke en moderne beschavingen, 
maar ook het ontstaan van complexe maatschappelijke 
hiërarchie, eigendom en besluitvormingsstructuren 
mogelijk gemaakt. Onderzoekers Michel en Van 
Schaik en spreken dan ook wel van een ‘culturele 
kwantumsprong’.5 

Ecologisch gezien betekende de landbouwrevolutie dat 
de mens het aardoppervlak steeds grootschaliger ging 
beïnvloeden. Als jagersverzamelaars leefden wij in 
balans met de natuur, maar als landbouwers werd de 
natuur steeds meer beïnvloed om de voedselproductie 
te maximaliseren. De industriële revolutie die zorgde 
voor een haast onuitputtelijke hoeveelheid energie, en 
de uitvinding van kunstmest, die de voedselproductie 
een enorme impuls gaf, bracht deze menselijke 
invloed op de natuur in een stroomversnelling. Ook 
de wereldbevolking nam hierdoor exponentieel toe. 
Vandaag de dag is de menselijke invloed op de planeet 
dermate groot, dat sommige onderzoekers spreken van 
het ‘antropoceen’, een geologisch tijdperk waar de 
mens de grootste invloed op de planeet vormt.6

Het ‘in cultuur brengen’ van het wateroppervlak van de 
planeet lijkt na het cultiveren van het landoppervlak een 
logische stap in de ontwikkeling van de mensheid. Maar 
hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze ‘blauwe 
kwantumsprong’ de huidige problemen niet nog groter 
maakt maar daadwerkelijk een oplossing kan bieden? 

Voordelen van drijvende ontwikkeling
Allereerst is het van belang om ons te realiseren 
dat een aantal activiteiten, dat nodig is voor de 
noodzakelijke transitie naar een duurzame economie 
het beste op het water kan plaatsvinden. Drijvende 
algenplantages zijn bijvoorbeeld veel efficiënter in het 
omzetten van CO2 in biobrandstof  dan gewassen op 
het land. Bovendien leggen zij geen beslag om schaarse 
zoetwatervoorraden.7 Op de tweede plaats kunnen 
drijvende structuren bijdragen aan de ontwikkeling 
van ecosystemen. Het bedrijf  Indymo heeft in 
samenwerking met hogescholen en universiteiten 
onderzoek gedaan naar de ecologische effecten van 
drijvende bouwwerken. In veel gevallen zijn onder 
de drijvende platforms waardevolle ecosystemen 
ontstaan.8 Waar ontwikkelingen op het land bijna altijd 
ten koste gaan van de natuur, daar kunnen drijvende 
ontwikkelingen juist bijdragen aan de ontwikkeling van 
nieuwe ecosystemen. Tenslotte kunnen drijvende steden 
een veilig alternatief  vormen voor verstedelijking in 
laaggelegen kustgebieden die bedreigd worden door 
zeespiegelstijging. Een drijvende stad past zichzelf  aan 
als de zeespiegel stijgt en kan tegen golven en stormen 
beschermd worden, bijvoorbeeld door drijvende 
golfbrekers.
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Afbeelding 1: 
Drijvende wijken binnen 

de bestaande stad, 
zoals hier in IJburg, 
Amsterdam (fase 1) 

foto: auteur

Afbeelding 3: 
Autonome drijvende 

steden op zee (fase 3) 
bron: Seasteading Institute/ 

Blue21

Afbeelding 2: 
Schaalmodel van een 
drijvende wijk langs 

de kust (fase 2) 
bron: Blue21

betere service gaan leveren aan 
hun burgers. Een overheid die 
belastinggeld verspild zal zijn 
burgers (inclusief  hun drijvende 
woningen!) zien vertrekken naar 
een andere drijvende stad. De 
‘competitive governance’ strategie 
wordt onder andere bepleit door 
het Seasteading Instituut uit de 
Verenigde Staten die momenteel 
in Frans Polynesië werkt aan 
de ontwikkeling van een eerste 
drijvende Seastead.11 

Een nieuw perspectief  
Uiteindelijk zal het mogelijk 
zijn een nieuwe samenleving 
op zee te gaan ontwikkelen. 
Hierbij is het van essentieel 
belang dat deze samenleving 
gebaseerd is op de universele 
rechten van de mens en 
daarnaast dat deze samenleving 
aantoonbaar een positieve 
ecologisch effect heeft op de 
planeet. Real time monitoring 
met onderwater drones van 
de ecologische impact met 
resultaten die voor iedereen 
toegankelijk zijn, kan hieraan 
een waardevolle bijdrage 
leveren. Verder zou iedere 
wereldbewoner zou zich op 
termijn in een drijvende stad 
moeten kunnen vestigen, maar 
ook de vrijheid hebben weer 
te vertrekken. In het begin 
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zal de capaciteit van drijvende steden nog lang 
niet voldoende zijn om iedereen te huisvesten, 
maar omdat drijvende steden zich continu 
kunnen opsplitsen en weer verder groeien, kan de 
capaciteit zeer snel (exponentieel) toenemen. 

Om te voorkomen dat op het water alleen 
zogenaamde gated communities ontstaan 
voor de rijken der aarden, zou voor drijvende 
samenlevingen het ‘right to leave’ gekoppeld 
moeten zijn aan het ‘right to entry’ voor iedere 
wereldbewoner. Hoewel dat zeker in het begin 
nog niet realistisch lijkt, bieden drijvende steden 
uiteindelijk een veel beter perspectief  voor een 
kosteneffectieve èn menselijke omgang met het 
wereldwijde migratievraagstuk dan de huidige 
volstrekt vastgelopen en miljarden kostende 
aanpak. 

SPRAAKWATER

ENERGIE  
OP WATER
Martijn Hildebrand*

  In Nederland wordt hard gewerkt om te voldoen 
aan de doelstellingen uit het energieakkoord 
en de afspraken die in Parijs gemaakt zijn om 
klimaatverandering tegen te gaan. Dit brengt de 
nodige uitdagingen met zich mee, onder andere 

 
*  Martijn Hildebrand is senior projectleider bij het 

programma energietransitie bij de provincie ZuidHolland.

Nederland is onlosmakelijk 
verbonden met water. In de zoektocht 
van de energietransitie worden 
diverse oplossingen verkend en 
toegepast die te maken hebben met 
water. Voorbeelden hiervan zijn 
getijde-energie, thermische energie 
uit oppervlaktewater, osmose of 
windenergie op zee. Recent heeft zich 
een andere techniek toegevoegd aan 
dit rijtje, namelijk drijvende 
zonnepanelen. Hiervoor hebben 
dertig partijen zich onlangs verenigd 
in het Nationaal Consortium Zon op 
Water. Dit samenwerkingsverband 
van bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden heeft de ambitie om 
drijvende installaties van zonne-
panelen te ontwikkelen en de 
realisatie van drijvende zonneparken 
te bevorderen. De lat ligt op 2.000 
hectare in 2023. Daarmee wil het 
consortium een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de duurzame energie 
doelstellingen van Nederland. Wat 
maakt deze samenwerking zo 
bijzonder en zijn de kaarten gunstig 
voor deze toepassing?
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Daarmee ontwikkelen deelnemende overheden 
een beoordelingskader en zal in beeld worden 
gebracht welke procedures een initiatiefnemer moet 
doorlopen. Hierbij zal naar aspecten als veiligheid, 
ecologie, waterkwaliteit en ecologie worden gekeken. 

Dit samenwerkingsproject is niet van de één op 
de andere dag zomaar tot stand gekomen. Wat 
aanvankelijk begon met een klein aantal partijen 
groeide in een jaar uit tot dertig partijen die 
interesse hadden in de techniek en dit door middel 
van samenwerking verder wilden ontwikkelen. 
Drijvende kracht hierbij is SEAC, die belangen in 
kaart heeft gebracht, subsidie heeft aangevraagd 
en binnen gehaald (Topsector Energie), juridische 
zaken heeft geregeld (samenwerkingsovereenkomst) 
en de structuur van het project heeft vast gelegd 
(projectplan). Alle partijen die noodzakelijk zijn 
voor het slagen van een dergelijk project lijken 
inmiddels aan boord te zijn. De deelnemers hebben 
kennis over drijvende systemen, energie netwerken 
en aansluitingen, financiering, energie opbrengst, 
het weer, waterkwaliteit, vergunningen, en nog 
veel meer. De deelnemende partijen zetten zowel 
menskracht, geld als andere fysieke middelen in om 
het project te laten slagen. Hiermee hopen ze aan 
te tonen dat energie op water de belofte heeft om 
goedkoper te worden dan zonneenergie op land, 
vanwege efficiëntere projectontwikkeling, hogere 
kWh opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld 
grotere parken aan te leggen dan op land. 

De resultaten van de vergunbaarheidsstudie 
zullen over ongeveer een jaar gedeeld worden 
met andere overheden op een conferentie. Naast 
het combineren van kennis binnen het project 
is ook het delen met anderen een belangrijke 
doel. Er zal actief  kennis worden gedeeld over 
de resultaten van deze samenwerking, zowel over 
de inhoudelijke resultaten als over de structuur 
waarin de partijen ruim twee jaar samenwerken. 
Deze spraakwater is daarmee wellicht meer een 
‘smaak water’, om andere partijen die actief  zijn 
op het gebied van water en energie te attenderen 
op het consortium, en geïnteresseerd te krijgen 
om kennis te delen. Hopelijk smaakt het dan snel 
naar meer! M

vanwege het kleine landoppervlak, de dichtheid van 
de bebouwing en daarmee de schaarste van onze open 
ruimte, en het beperkte hoogteverschil. Toepassingen 
van duurzame energie op land worden daarom niet 
zonder slag of  stoot gerealiseerd, kijk bijvoorbeeld naar 
de discussies rondom plaatsing van windmolens. Het 
beschikbare oppervlak voor zonneparken op land is 
om verschillende redenen ook beperkt. Dit is de reden 
dat diverse partijen hun blik naar het water hebben 
verlegd en vastgesteld hebben dat er grote oppervlakten 
water beschikbaar zijn die mogelijk geschikt zijn voor 
grootschalige drijvende zonnevelden. Om dit potentieel 
te ontsluiten moeten er echter nog wel diverse hobbels 
worden weggenomen. Bij investeerders zal er daarnaast 
ook nog vertrouwen moeten worden opgebouwd over 
de mogelijkheden van deze technieken. 

Op relatief  kleine schaal zijn er in de afgelopen periode 
her en der pilots geweest om drijvende zonnepanelen 
in de Nederlandse praktijk toe te passen. Waar het 
voor ons land een relatief  nieuw fenomeen is, wordt 
de techniek in landen als Engeland en Japan al langer 
toegepast. Daar is begin dit jaar verandering in gekomen 
met de vorming van het Nationaal Consortium Zon 
op Water. Onder leiding van het SEAC (Solar Energy 
Application Centre) werken de komende twee jaar 
vier Nederlandse leveranciers van drijvende panelen 
samen met waterschappen, waterbedrijven, KNMI, 
Rijkswaterstaat, netbeheerders, een energieleverancier, 
het havenbedrijf  Rotterdam en diverse lagere overheden 
(zowel gemeente als provincie) aan deze techniek. 

Zij zullen starten met de uitvoering van een 
onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling 
van stormbestendige constructies voor drijvende 
zonneparken. Binnenkort worden vier verschillende 
systemen getest in de Slufter op de Maasvlakte. Dit is 
een 200 hectare groot baggerdepot. Hiermee wordt de 
opbrengst van de concepten vastgesteld, de krachten op 
de systemen in beeld gebracht en waar nodig worden 
de technieken geoptimaliseerd. De golfslag in dit gebied 
is niet mals en de systemen zullen daar dus het nodige 
voor de kiezen krijgen. Dat maakt de slufter een goede 
testlocatie.

Daarnaast zal een studie worden uitgevoerd naar 
de vergunbaarheid van drijvende zonneparken. 
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WATER EN WIND IN NEDERLAND: 
VOOR ALTIJD  
MET ELKAAR VERBONDEN
Toon van der Klugt en Agnes van Zoelen*

Duurzaam waterbeheer
Waterschappen investeren van oudsher in het 
realiseren en onderhouden van waterinfrastructuur 
(waterkeringen, watergangen en afvalwaterzuivering). 
De waterschappen zijn ontstaan vanuit de noodzaak 
om polders droog te malen en zo landbouw 
mogelijk te maken. Dit gebeurde met windenergie; 
de bemaling van de polders van Schieland en 
de Krimpenerwaard rondom Rotterdam werd 
rond 1850 nog uitgevoerd door de inzet van 174 
windmolens. Tegenwoordig vindt waterbeheer in een 
breder perspectief  (waterveiligheid en schoon water) 
plaats, gebaseerd op gemeenschappelijke belangen 
(good governance). Door evenwichtig financieel 
beheer kunnen de lasten van het waterbeheer 
gelijkmatig worden verdeeld tussen de huidige en 
de komende generaties. Dit vormt de basis voor 
duurzaam waterbeheer en een veilige leefomgeving. 

Energie uit eigen assets
De waterschapssector verbruikt van oudsher 
veel energie, voornamelijk elektriciteit, in het 
zuiveringenbeheer en bij het waterpeilbeheer 
(gemalen, stuwen). Al vele jaren zoeken deze 
organisaties naar manieren om kostenbesparingen 
te realiseren. Door het energieverbruik te reduceren, 
maar ook door de energiestroom te verduurzamen. 
Waterschappen hebben daarnaast steeds meer 
te maken met de veranderingen in het klimaat, 

 
*  Toon van der Klugt is lid van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en onder 

meer belast met de portefeuilles financiën, inkoop en aanbestedingen, zakelijk eigendommenbeheer, efficiënte samenwerkingen in 
brede zin (met andere overheden en bedrijven) en vanuit de laatste twee de portefeuillehouder van dit project;  
Agnes van Zoelen is lid van het dagelijks bestuur van hetzelfde hoogheemraadschap en portefeuillehouder van onder meer 
duurzaamheid (MVO), innovatie en afvalwaterketen.

Wat heeft een waterschap van doen met een windturbine? Dat is de vraag 
waarmee het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
sinds 2003 heeft geworsteld. Anno 2017 is dit waterschap in de regio 
Rotterdam overtuigd: voor een waterschap is het een plicht om een bijdrage 
te leveren aan de transitie naar duurzame energie.

toegeschreven aan de sterk toegenomen CO2
uitstoot. Clusterbuien, langdurige regenval en lange 
periodes van droogte hebben directe invloed op de 
dagdagelijkse taak van waterschappen en leggen 
toenemende financiële druk. De overstap naar 
duurzame energie zorgt voor een afname van het 
gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een 
verlaging van broeikasgassen in de atmosfeer, een 
belangrijke oorzaak van klimaatverandering.

Verduurzaming politiek gevoelig
Reeds in 2003 waren er binnen het hoog heem raad-
schap plannen om gebruik te gaan maken van zelf  
opgewekte windenergie, als alternatief  voor fossiele 
brandstoffen. Hierbij gold naast duurzaamheid ook 
het argument van kostenbesparing met betrekking 
tot de energiebehoefte. De toenmalige MEPregeling 
bood interessante subsidiemogelijkheden bij het 
gebruik van windenergie. Het hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard bezat 
een terrein in Capelle a/d IJssel, langs de 
Brienenoordbrug. Hier was de zuiveringsinstallatie 
gevestigd, maar het terrein leek goede mogelijkheden 
te bieden voor de bouw van een windturbine. 
Er werd contact gelegd met Burgemeester en 
Wethouders van Capelle a/d IJssel. Het college was 
positief, maar schrok terug van mogelijke negatieve 
houding van haar inwoners. Windenergie stond in de 
kinderschoenen en werd in de publieke opinie nog 
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van het hoogheemraadschap zich bevindt, was hierbij 
een interessante optie; niet in de laatste plaats omdat 
een windturbine op deze locatie een mooi duurzaam 
uithangbord zou kunnen vormen voor nieuwe huurders 
en kopers. Het bedrijventerrein kampte met behoorlijke 
leegstand als gevolg van de crisis. 

Opnieuw vonden de overheden elkaar om de mogelijke 
bouw van een windturbine te bespreken. Wederom 
bleek de investering in een windturbine voor het 
algemeen bestuur van het hoogheemraadschap een 
moeizame horde. Windenergie was geen primaire taak 
van een waterschap en bovendien politiek omstreden, 
vond het merendeel van het algemeen bestuur, 
ondanks de overtuiging van het dagelijks bestuur dat 
verduurzaming van energie wel degelijk een positief  
effect zou betekenen voor het werk van het waterschap. 
Daarnaast zou windenergie een bijdrage kunnen 
leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 
dat de Unie van Waterschappen in 2010 sloot met de 
rijksoverheid. Hierin is benoemd dat in 2020 minimaal 
40 % van de eigen energiebehoefte duurzaam 
opgewekt zou moeten worden. De portefeuillehouder 
van duurzaamheid, Agnes van Zoelen, is een gedreven 
aanjager van het dossier met als gevolg dat de 
mogelijkheden om de windturbine te realiseren vanuit 
diverse invalshoeken onderzocht werd. 

Niet bouwen maar faciliteren!
Het terrein van de afvalwaterzuivering is eigendom 
van het waterschap. De portefeuillehouder Financiën 

beschouwd als té alternatief. De turbines vormden 
‘horizonvervuiling’ en de gevaren van het gebruik van 
fossiele brandstoffen waren nog niet door de massa 
erkend. Een mogelijke bouw van een turbine vereiste 
ook aanpassingen in het bestemmingsplan van de 
gemeente en de ruimtelijke plannen van de provincie 
ZuidHolland. Kortom; voor de gemeente was een 
windturbine nog een brug te ver. Ook het algemeen 
bestuur van het waterschap was niet unaniem. Men 
twijfelde tussen duurzaamheid enerzijds en hoge 
taakvreemde investeringen anderzijds. Windenergie 
stond nog niet op de politieke agenda en was ook 
daarmee zeker geen taak van een waterschap. 

Klimaataccoord Gemeenten en Rijk
Gedurende de daaropvolgend jaren veranderde 
de mondiale houding ten opzichte van 
klimaatveranderingen. In het Klimaatakkoord 
tussen waterschappen, gemeenten en rijk 2007-
2011 benoemde de rijksoverheid de noodzaak om 
Nederland klimaatbestendig te maken, aangevuld 
met concrete doelstellingen zoals een reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen van 30 % in de periode 
1990-2020, een energiebesparing van 2 % per jaar en 
een aandeel van 20 % hernieuwbare energiebronnen 
in 2020. Het klimaatakkoord stimuleerde de 
gemeente Capelle a/d IJssel om met hernieuwde 
belangstelling het onderwerp windenergie te 
bekijken en de mogelijkheden voor de bouw van een 
windturbine te onderzoeken. Het bedrijventerrein 
Rivium, waar ook de afvalwaterzuiveringsinstallatie 



WATER GOVERNANCE – 01/2017 – 35

SPRAAKWATER – WATER EN WIND IN NEDERLAND

en Eigendommenbeheer, Toon van der Klugt, gaf  
opdracht om een voorstel voor het algemeen bestuur 
te schrijven over het voornemen om een stuk grond 
te verhuren aan een derde partij als transactie binnen 
het zakelijk eigendommenbeheer. Inhoud van het 
voorstel was verder het onder voorwaarden plaatsen 
en exploiteren van een windturbine op die locatie. 
Daarmee ging het algemeen bestuur akkoord. Met 
ketenpartner HVC kwam ons hoogheemraadschap 
vervolgens een samenwerking conform deze 
voorwaarden overeen. HVC heeft als producent 
van duurzame energie expertise en ervaring met 
de bouw en exploitatie van windturbines en zou na 
overeenstemming met de provincie en de gemeente 
Capelle aan den IJssel de windturbine bouwen. Het 
waterschap participeert zo niet risicodragend in de 
kosten en exploitatie maar draagt wel effectief  bij aan 
de Nederlandse duurzaamheidsopgave om in 2020 
14 % van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. 

Realisatie in 2016
Na intensieve voorbereiding was het op 16 maart 
2016 zover en ging de eerste paal in de grond. De 
jarenlange vertraging had als positief  effect dat HVC 
een van de meest moderne turbines kon realiseren 
met een masthoogte van 100 meter en wieken van 
zo’n 50 meter. De molen heeft een levensduur van 
20 jaar of  langer en levert jaarlijks een CO2reductie 
op van 5.050 ton, wat vergelijkbaar is met 1.350 
auto’s die 25.000 km per jaar rijden. De energie die 
opgewerkt wordt, kan jaarlijks 2600 huishoudens 
voorzien. Het hoogheemraadschap kon, door de bouw 
op alle vlakken te faciliteren, een bijdrage leveren aan 
verdere verduurzaming van de energievoorziening in 
de regio.

Wat heeft een windturbine met het werk van het 
waterschap te maken? Zoals gezegd maakten de 
vroege waterschappen al in de 14e eeuw gebruik 
van windenergie om het land droog te houden. 
In 2017 staat naast de Brienenoordbrug opnieuw 
een windturbine die, weliswaar vanuit een ander 
perspectief, een belangrijke bijdrage levert aan het 
werk van het waterschap. Door energiebesparingen 
is naar verwachting rond 2020 de helft van het 
opgeleverde vermogen van de turbine voldoende 
om aan de electriciteitsvraag van alle gemalen in het 
beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard te 
voldoen. Kortom waar vroeger 174 windmolens nodig 
waren, volstaat nu de helft van het vermogen van één 
moderne turbine. Daarnaast heeft windenergie een 
tweede belangrijke functie. De turbine levert immers 
duurzame en schone energie, vermindert hiermee de 
uitstoot van broeikasgassen en draagt actief  bij aan de 
beperking van klimaatveranderingen. 

Water en wind zijn in Nederland onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In ieder geval voor de 
waterschappen! M



36 – WATER GOVERNANCE – 01/2017 

SPRAAKWATER
WARMTE VAN IEDEREEN,  
SOLIDARITEIT VRAAGT OM GOEDE AFSPRAKEN! 
Energie uit warmte in IJmuiden  
voor dezelfde prijs als in Appelscha
Floor Bal*

  De vraag over eigenaarschap van warmte werd 
voor Velsen actueel in december 2016. Onder de 
noemer ‘Waarom warmte weggooien als je het kunt 
hergebruiken?’, hebben we een concrete stap gezet 
met riothermie. Het Vellesan College in IJmuiden 
is de eerste school in Nederland die vanaf  2017 
verwarmd én gekoeld gaat worden met warmte 
onttrokken uit het afvalwater in het riool. 

Dat levert de school een constante en aangename 
temperatuur op van 19 graden in de klassen, 
goed voor de best mogelijke leeromstandigheden. 
Belangrijk in tijden waarin lange en hete periodes 
zich niet meer beperken tot de schoolvakanties. De 
besparingen zijn beloftevol: 23 ton CO2 minder 
uitstoot – zoveel als 220 zonnepanelen of  het 
gasverbruik van negen huishoudens – minstens 
13.000 m2 gas en een terugverdientijd voor de school 
van 7,5 jaar bij toekenning van beschikbare subsidies.

Wat is het rendement?
Dit concept spreekt aan. We hebben volop 
mediabelangstelling gehad, zelfs RTL Nieuws 
heeft er een item aan gewijd. We delen onze 
kennis met mensen uit diverse vakgebieden, 
dat wordt gewaardeerd. Corporaties tonen ook 
interesse. Dat voedt mijn hoop dat we niet alleen 

 
*  Floor Bal is wethouder duurzaamheid in de Gemeente Velsen.

Een groot gedeelte van de gemeente Velsen kunnen we voorzien van duurzame 
energie door verschillende typen warmtedragers in te zetten. Denk aan riothermie, 
warmte uit oppervlaktewater, bodemenergie en restenergie. Deze en meer alter-
natieven kunnen zo succesvol zijn, dat je op termijn als stad zonder aardgas kunt én 
de energierekening voor inwoners naar beneden kan. Om dat mogelijk te maken, pleit 
ik wel voor voldoende tijd om de haalbaarheid én het rendement van kansrijke opties 
te onderzoeken. Daarnaast stel ik voor een landelijke database op te zetten met alle 
relevante informatie over de (ondergrondse) infrastructuur waar partijen afzonderlijk 
uit kunnen putten. Een rode draad hierin is de vraag: ‘Van wie is de warmte eigenlijk?’ 
Hier ga ik graag op in aan de hand van onze actuele ervaring met riothermie. 

riothermie, maar ook andere warmtedragers in 
de nabije toekomst kunnen toepassen op meer 
gebouwen. Zoals we al doen met zonnepanelen. 
Of  door mogelijk restwarmte van Tata Steel in te 
zetten voor huishoudens. Denk echter ook aan het 
Noordzeekanaal, die biedt volgens mij veel kansen 
voor thermie. Het bevriest nooit meer en tussen de 
koude Noordzee en de kust is er een paar graden 
verschil. Kunnen we daar wat mee? 

Er zit naar mijn idee ook goud in onze bodem. 
Voor warmte en koude opslag is de Nederlandse 
bodem over het algemeen zeer geschikt. Het wordt al 
veelvudlig toegepast in Nederland. Met geothermie 
zetten we in ons land de eerste stappen. De vraag hier 
is: hebben we alles wel voldoende in beeld? Zowel wat 
betreft de kansen als de toepassingsmogelijkheden 
en, heel belangrijk, het rendement? Er is naar mijn 
mening meer tijd nodig om dat te onderzoeken, zodat 
we mensen kunnen enthousiasmeren om het gebruik 
van duurzame energie te omarmen. 

‘Energie uit het riool, dat wist ik niet!’
Die tijd moeten we wat mij betreft ook nemen. 
Inwoners klampten mij na de berichtgeving over 
riothermie spontaan aan en zeiden: ‘Dat je energie uit 
het riool kunt halen, dat wist ik niet!’ 
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Ik ben blij met deze reacties. Als onze inwoners 
op de hoogte raken, erover praten en zeggen: ‘Dat 
riothermie, dat is zo gek nog niet’, dan zetten we 
een belangrijke stap op weg naar draagvlak. Koken 
op inductie in plaats van op gas is dan niet meer iets 
wat van het ene op het andere moment opgedrongen 
wordt. Dat gebeurt wel in steden die menen al klaar 
te zijn voor het volledig gasloos verwarmen. Ik ben 
daar sceptisch over. Volgens mij hebben we nog 
geen sluitend antwoord op wat dit doet voor het 
terugdringen van de CO2 uitstoot. Ter illustratie: wij 
verwachten dat we het rendement van riothermie bij 
het Vellesan College aan de voorzichtige kant hebben 
‘begroot’ en zelfs dan biedt dat veel perspectief. 
Monitoring tot eind 2018 moet echter uitwijzen wat het 
werkelijke resultaat zal zijn. 

Kies voor de weg van geleidelijkheid
Die cijfers zijn belangrijk omdat we de duurzame 
maatregelen die we nu nemen, ook over dertig jaar 
hun vruchten moeten afwerpen. Trek er daarom maar 
een paar jaren voor uit, zodat je goed kunt beoordelen 
of  ze ook op langere termijn soelaas bieden. Laten we 
in de tussentijd nog even aardgas blijven gebruiken en 
veranker als bestuurder je duurzaamheidsambities in 

langetermijn visies. Want, wat mij betreft zou het mooi 
zijn als inwoners er zelf  voor kiezen om op inductie te 
gaan koken omdat ze er de meerwaarde van inzien, 
ervaren dat het loont en het net zo goed is als koken 
op gas. Met als resultaat dat we ook de lange termijn 
de energierekening en de afvalstoffenheffing voor onze 
inwoners laag kunnen houden. 

Solidariteit
Dan kom ik nu op de vraag over eigenaarschap van 
de warmte. Een kansrijk alternatief  voor gas is een 
aantrekkelijk verdienmodel. Is de warmte van de 
energieleveranciers? Van de eigenaar van – in dit 
geval – het riool, de gemeente? Of  is het afvalwater 
van het hoogheemraadschap die voor het transport 
zorgt? Behoort het de gemeente en de school toe, die 
investeren in techniek om de warmte te onttrekken en 
te hergebruiken? 

Mijn antwoord: het is van iedereen. De weduwe in 
Appelscha die het toilet doortrekt, geeft warmte aan 
het riool. Als je in IJmuiden warm doucht of  de afwas 
doet, ben je ook leverancier van de warmte die wij 
overal graag weer hergebruiken. Riothermie overstijgt 
de fysieke grenzen van de gemeente. 

Floor Bal (links) en Marc Boelsma (rector Vellesan College) leggen samen met 
leerlingen van de school de eerste riothermiebuis. De school zal als eerste in 

Nederland verwarmd en gekoeld gaan worden met deze techniek.
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Je zou er voor kunnen kiezen om het hergebruik van 
warmte en de toepassing daarvan ‘aan de markt’ te laten. 
Daar zou ik tegenin willen brengen dat het solidariteit
beginsel voor mij belangrijk is. Het afnemen van 
warmte moet daarom in IJmuiden net zo duur of  net zo 
goedkoop zijn als in Appelscha of  onze buurgemeenten.

Energiecoöperatie 
Een denkrichting over eigenaarschap kan de oprichting 
van een energiecoöperatie zijn. De coöperatie kan 
goedkopere, duurzame energie uit warmtedragers 
leveren aan afnemers die het traditionele verwarmen 
loslaten. Ze kan zich ook inzetten voor de opslag van 
energie volgens de nieuwste methodes. Dat moet 
garanderen dat op de momenten dat bijvoorbeeld 
zonnepanelen en windmolens niet genoeg energie 
leveren, er toch altijd voldoende voorraad is. Het 
voordeel van een coöperatie is dat gemeenten goedkoop 
geld kunnen lenen. Ook hebben ze, in tegenstelling 
tot de markt, een lange tijdshorizon. Iniatieven als 
die van de BNG Bank een een Energietransitie 
Financieringsfaciliteit ter waarde van 100 miljoen euro 
aan achtergestelde leningen open te stellen, helpen 
daarbij. Het brengt investeren in systemen die een 
terugverdientijd hebben van bijvoorbeeld 10 jaar of  
langer dichterbij. 

Database infrastructuur
Wat ons in deze discussie gaat helpen, is dat we in 
Nederland een ongelofelijk grote en dichte infrastructuur 
hebben opgebouwd. Dat biedt kansen voor de 
provincies. Ik pleit er daarom voor dat er op provinciaal 
niveau een goed en voor alle relevante partijen te 
ontsluiten informatiesysteem wordt opgezet met daarin 

data over de (ondergrondse) infrastructuur. Denk aan 
informatie over (het gebruik van) riolen, wat er wordt 
getransporteerd en ook de gezondheidsaspecten die 
daarmee verband houden. Vanuit deze database 
kunnen partijen afzonderlijk, ook wij als gemeente, 
onderzoeken wat we daarvan kunnen gebruiken of  hoe 
we het kunnen uitbreiden. 

Zo zie ik een riool voor mij dat nog veel meer 
transporteert dan nu het geval is. Denk ook aan de 
mogelijkheden om infrastructuur te gebruiken voor 
warmtewinning uit asfalt, wat op enkele plekken in 
Nederland al wordt toegepast. De provincie kan kijken 
wie de beheerder wordt van welk netwerk. 

Waar we echter ook voor kiezen, voor mij is belangrijk 
dat je eigenaarschap van warmte reguleert omdat het 
anders teveel ongelijkheid in de hand werkt. Ik mag 
dan liberaal zijn, dit gaat mij wel aan het hart.  M

 

   De Gemeente Velsen heeft een pagina ingericht 
met alle relevante informatie over riothermie: 
https://www.velsen.nl/burger/waterloket/riool/
riothermie, zoals een uitgebreide vragen en 
antwoordfolder.

   Een filmpje over de verwarming van het 
Vellesan College met riothermie, is te bekijken 
via: https://www.youtube.com/watch?v=li66Mv4
Mfq0&feature=youtu.be

   De illustratie legt uit hoe riothermie werkt.
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WATERSCHAP RIVIERENLAND: 
ENERGIETRANSITIE WATERSCHAPPEN 
EN INNOVATIE GAAN HAND IN HAND
Johan Bakker*

Smartstuw  
en smartpolder
De EQA-smartstuw bij 
Ommeren heeft een 
‘waterkrachtrol’ die zorgt 
voor zijn eigen elektriciteit. 
Bij deze stuw is slechts 20 
cm peilverschil. Als het 
bij 20 cm lukt, lukt het 
overal was de gezamenlijke 
mening. Bij meer 
hoogteverschil wordt de 
energieopbrengst uiteraard 
hoger. Eigenlijk hebben 
we het over waterkracht 
door middel van stroming 
in plaats van verval. 
Nederlandser kan niet. De 
waterschappen hebben 
35.000 geregistreerde 
stuwvakken. Kleinschalige 
waterkracht kan in potentie 
behoorlijk meeliften met 
bouw en herstel van 
stuwen. De smartstuw 
doet meer. Zoals diverse 
metingen en communicatie 
met vergelijkbare stuwen 
zodat er gebiedsbreed 
slimmer (goedkoper) en 
minder hoeft te worden 
gepompt. De smartstuw 

 
*  Johan Bakker is Directeur Innovatie bij het waterschap Rivierenland.

Waterschap Rivierenland heeft recent twee energie-innovaties gerealiseerd. Het zijn 
de EQA-smartstuw en de EQA-box, die met waterkracht energie opwekken. Beide 
innovaties komen voort uit een intensieve dialoog tussen bedrijf en water schap, maar 
zijn vooral de verdienste van de start-up zelf. Bouwer John van Boxel typeerde deze 
dialoog bij het 15 jarig jubileum van Waterschap Rivierenland treffend: ‘we werden met 
een berg huiswerk weggestuurd. Maar jullie zeiden wel, we gaan het doen’. 
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bestaat grotendeels uit hergebruikt plastic. De 
stuw is daardoor lichter, prefab, gestandaardiseerd, 
sneller te bouwen of  te vervangen. Dankzij 
dit ‘omdenken’ is deze vorm van waterkracht 
en smartstuw betaalbaar. Met ‘smartstuwen’ 
ontstaan smartpolders en die zijn nodig voor de 
energiedoelstellingen. Het ‘slim malen’ levert een 
energiebesparing tot ca. 20%. En met waterkracht 
zorgen veel stuwen en gemalen ook nog eens 
voor hun eigen energieneutraliteit. Dus naast 
energiebesparing ook opbrengst.

Waterdynamo
De ‘plug and play’ EQA-box is voor een verval in 
waterhoogte van meer dan een meter. De bedoeling 
is substantieel elektriciteit op te wekken. De eerste 
Box is geplaatst in het gemaal Quarles van Ufford 
in het Gelderse Alphen. Gedurende 10 maanden 
kan met ‘vrij verval’ naar de Maas energie worden 
gewonnen. Vooral Oost- en Zuid-Nederland kunnen 
op honderden locaties met moderne waterdynamo’s 
dag en nacht, heel wat groene elektriciteit 
opwekken. Visvriendelijkheid is de grootste 
uitdaging. Bij de Box lijkt die horde genomen.

‘Waterkracht’ is bovendien heel zichtbaar voor de 
burger. Reken maar dat de passanten op de dijk 
in Alphen over de reling zullen hangen. Diverse 
burgerinitiatieven willen zelf  ook een Box aanschaffen 
en stroom gaan leveren. Het is een tastbare manier om 
‘assets’ voor burgerparticipatie beschikbaar te stellen.

Breder doel dan alleen ‘innoveren’
Dienen innovatietrajecten zoals met EQA een 
breder doel ? Het antwoord is ja. De waterschappen 
zijn immers bezig met een energietransitie. En 
dat vergt meer dan alleen ‘meters maken’. Bij 
innovatie bereik je met dezelfde investering meer. 
Iets vergelijkbaars zag je bij een hele reeks innovaties 
rond rivierdijkversterking, waarmee Waterschap 
Rivierenland in 2008 is begonnen. Die zijn er om 
dijkverbetering goedkoper te maken met minder 
omgevingsschade. De dijkinnovaties zijn voor bestuur 
en organisatie een voorloper en leerschool voor die 
van de energietransitie. Het kunnen ook andere 
thema’s zijn. Innovaties bij waterschappen hebben 
een sterk popup en haasjeover karakter, naast de 
meerjarige samenwerkingstrajecten. Er is veel contact 
onderling maar ieder waterschap doet vooral waar het 
goed in is. 
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Een model van gezonde ‘concurrentie in creativiteit’, 
zou bij deze praktijk goed passen, om met de woorden 
van Prof. Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan 
Nyenrode Business te spreken (noot: nieuwsbericht 
Innovatie-estafette, 22-03-2017).

Legitimiteit
Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 besloten in 2030 
energieneutraal te willen zijn. Tegen dit AB besluit 
stemde de Algemene Waterschapspartij/ VVD en 
wel tegen de ambitie 2030 en tegen de inzet van 
windenergie.

Het ABbesluit is rechtstreeks terug te voeren op het 
collegeakkoord uit 2015 van Water Natuurlijk, SGP/
CU, PvdA, Ongebouwd en CDA. In dat akkoord 
heeft ook ‘innovatie’ een prominente plek gekregen. 
Er was überhaupt weinig ideologische strijd over de 
ambities in het collegeakkoord. Pragmatisme en goede 
onderlinge verstandhouding voerden de boventoon bij 
de totstandkoming van het college.

Met 35 zuiveringen, 200 rioolgemalen, 40 
watergemalen in een uitgestrekt beheersgebied 
is energieneutraliteit in 2030 voor Waterschap 
Rivierenland een grote opgave. Uit een onderliggende 
studie van Ecofys bleek dat 10% van die opgave 
door ‘innovatie’ tot strand moest komen. In die zin 
is er genoeg legitimiteit om energie en innovatie in 
combinatie te bezien. 

Naast EQA start Waterschap Rivierenland ook andere 
projecten op.

   In het kader van geplande meerjareninvesteringen 
voor Zon PV is er een gezamenlijk project met de 
PVMDgroep van de Technische Universiteit Delft, 
Hakkers en Blue21 in opbouw.

   In het kader van de ‘smartpolder’ en energiesturing 
zuiveringen op de Centrale Regiekamer worden 
de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie 
bekeken. 

   Bij Sleeuwijk bouwt wsrl een nieuwe energiefabriek. 
Die van Tiel en Arnhemzuid worden 
gemoderniseerd. 

   Bij de zuivering van Gorinchem worden 2700 PV-
panelen geïnstalleerd met, als alles goed gaat, een 
Aquabattery, een zoetzoutwaterbatterij

Co-creatie
Hoe belangrijk is het eigenlijk dat overheden innovatie 
actief  stimuleren ?

Maria Mazzucato betoogt in haar boek ‘De 
ondernemende Staat’ dat de neoliberale innovatie 

alleen werkt met hulp van de staat. Het merendeel 
van de uitvindingen die aan de basis liggen van 
de innovaties die hebben gezorgd voor de huidige 
technologische revoluties in de ICT, de biotechnologie, 
de farmaceutische industrie en de duurzame energie, 
zijn afkomstig van door de staat gefinancierde 
instellingen, aldus Mazzucato. Innovatie kent vele fasen 
en financiering is maar een aspect van innovatie. Het 
vergt een apart betoog om de werking van innovatie 
wetenschappelijk te duiden. Dat is meer iets voor een 
andere keer. Maar de rol van de overheid lijkt van 
betekenis.

Dichter bij huis is de recente publicatie ‘Innovaties 
inkopen. Het kan’ van PIANOO en StartUpDelta 
lezenswaardig. Smartpolder en dijkstabilisator van 
de waterschappen staan er prominent in beschreven. 
Wat ook hier opvalt is de actieve rol van de overheid, 
vooral in haar rol om te versnellen. Het ontlokt de heer 
Karsten van de dijkstabilisator tot de uitspraak: ‘Kijk ik 
naar de rol van de overheid, dan chapeau, echt waar !’

Tien jaar innovatiepraktijk bij waterschap 
Rivierenland leert dat gerichte publiekprivate co
creatie met niet te grote consortia een krachtige manier 
is om resultaten te bereiken, soms 1 op 1 en soms in 
concurrentie. Die cocreatie houdt meer in dan een 
overheid als ‘launching costumer’. Het is actief  acteren 
in een doorlopende dialoog en elkaaraanvullen met de 
markt.

Wat ook opvalt is dat de traditionele aanbestedingen 
en projecten meer te kampen hebben met problemen, 
risico’s en escalaties, zeg maar ‘gedoe’ dan de 
innovatieprojecten die gelijktijdig plaatsvonden. 
De gezamenlijke focus van waterschap en private 
partijen om de innovatie te realiseren creeren een 
alliantiecultuur en dat leidt blijkbaar tot veel meer 
passie, projectzekerheid en oplossend vermogen. 

Is dat voldoende garantie voor risicobeheersing ? In 
innovatietrajecten waar het waterschap alleen ‘de kar 
trekt’ neemt Waterschap Rivierenland maar beperkt 
financieel deel, terwijl er wel degelijk veel kan worden 
bereikt. Bij duurdere projecten wordt er samenwerking 
en externe financiering gezocht. 

De gehele innovatieaanpak van het laatste decennium 
kan worden gezien als een vorm van ‘gecalculeerd 
innoveren’. Teruggebracht tot het niveau van de EQA-
smartstuw en EQA-box: als het niet had gewerkt, dan 
had het waterkrachtrad verwijderd moeten worden. 
Dat ‘risico’ is te overzien. 

Waren al die resultaten geluk of  beleid ? Het is meer 
laveren tussen LEF en calculeren. En daarvoor is nodig 
is een groep ondernemende ambtenaren, steun van het 
management en ruggesteun en enthousiasme van het 
bestuur. Een bestuur dat ook trots is, ook als het niet 
gelijk goed gaat. M
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JURIDISCHE BELEMMERINGEN  
ENERGIEOPWEKKING EN TERUG-
WINNING VAN GRONDSTOFFEN  
DOOR WATERSCHAPPEN?
Herman Havekes en Rafaël Lazaroms*

Taakstelling waterschap
Nog niet zo lang geleden speelde de vraag of  het 
waterschap vanwege zijn functioneel beperkte 
taakstelling überhaupt wel bevoegd is om 
activiteiten op het terrein van energieopwekking en 
grondstofterugwinning te ontplooien. In een eerder 
STOWArapport werd geconcludeerd dat dit pas 
mogelijk zou zijn als dit via een wetswijziging expliciet 
aan het waterschap zou worden opgedragen.2 Die 
wetswijziging zou dan moeten bepalen dat de taken van 
het waterschap, in het bijzonder het zuiveringsbeheer, 
op een duurzame wijze moeten worden uitgevoerd. 

Vanwege deze twijfels is in de eind 2014 verschenen 
Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen 
Waterschappen3 zelfs een apart hoofdstuk aan deze vraag 
gewijd. In dat hoofdstuk 2 wordt benadrukt dat deze 
twijfels niet zozeer de taken zelf  van het waterschap 
betreffen, maar veeleer de wijze waarop deze kunnen/
moeten worden uitgevoerd. Ook is benadrukt dat 
duurzaamheidsoverwegingen bij genoemde activiteiten 
zeker een rol spelen, maar dat zij vaak ook door 
doelmatigheidsoverwegingen zijn ingegeven. Door 
middel van de activiteiten kunnen immers niet zelden 
kosten worden bespaard. Op basis van een grondig 
onderzoek van de bestaande wetgeving, literatuur en 
jurisprudentie is uiteindelijk geconcludeerd dat het 
waterschap deze activiteiten zonder bezwaren kan 
oppakken. Weliswaar is de vrijheid van het waterschap 
op dit terrein niet onbegrensd – het moet geen 
energiebedrijf  willen worden – maar voor zover deze 
activiteiten plaatsvinden in het kader van de uitvoering 

 
*  Herman Havekes en Rafaël Lazaroms zijn werkzaam bij de Unie van Waterschappen.

Zoals bekend zijn waterschappen al een aantal jaren actief op het terrein van 
energieopwekking en de terugwinning van grondstoffen.1 Aanvankelijk speelde dit 
vooral binnen het zuiveringsbeheer, steeds duidelijker wordt dat er ook binnen het 
watersysteembeheer concrete mogelijkheden liggen. De komende jaren zullen deze 
activiteiten, zo blijkt uit de recent uitgebrachte gezamenlijke investeringsagenda 
van IPO, UvW en VNG, sterk geïntensiveerd worden. Bij die activiteiten spelen een 
aantal juridische vragen, die in deze beschouwing kort worden beschreven.

van de wettelijke taken van het waterschap, met name 
het zuiveringsbeheer en het watersysteembeheer, en de 
mededingingsrechtelijke regels worden gerespecteerd, 
bestaan daarvoor geen wettelijke belemmeringen. 
Deze conclusie is mede gebaseerd op een heldere brief  
van de minister van I&M aan de Tweede Kamer. Een 
wetswijziging werd door de minister niet nodig geacht 
en is door haar dus ook niet in gang gezet. De minister 
heeft dit op een later moment bij de totstandkoming van 
de Omgevingswet herbevestigd.

De kernvraag is hiermee afdoende beantwoord: 
waterschappen kunnen de onderhavige activiteiten 
dus zonder problemen oppakken. Hierbij past één 
kanttekening: in het Berenschotrapport is destijds 
aangegeven dat een waterschap niet meer energie mag 
produceren dan het zelf  verbruikt (geen nettoproductie). 
Deze beperking wordt ook wel de ‘saldobenadering’ 
genoemd en is ingegeven door het functionele karakter 
van het waterschap met financiering van taken door 
middel van bestemmingsheffingen (Waterschapswet). 
Deze beperking lijkt niet meer opportuun, zeker niet 
nadat de Tweede Kamer de waterschappen via de 
Motie Hachchi4 heeft uitgedaagd om energieneutraal te 
worden. Met het Klimaatakkoord van Parijs (eind 2015) 
is bovendien duidelijk geworden dat internationaal alle 
zeilen moeten worden bijgezet om de klimaatdoelen 
te halen en dit geldt niet in de laatste plaats voor 
Nederland, dat in Europees verband sterk achterblijft 
waar het de productie van duurzame energie betreft. 
De geldigheid van deze saldobenadering zal juridisch 
nog eens goed tegen het licht moeten worden gehouden. 
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Mogelijk is aanpassing van regelgeving wenselijk en 
de voorgenomen invoering van een Klimaatwet zou 
in dit licht wellicht nog behulpzaam kunnen zijn. 
Recentelijk heeft Minister Schultzvan Haegen van 
I&M aan de Tweede Kamer toegezegd na te gaan hoe 
deze mogelijke belemmering voor energieproductie kan 
worden opgelost.5

Complex wettelijk kader
Met de beantwoording van de centrale vraag (mogen de 
waterschappen op het onderhavige terrein aan de slag?) 
zijn echter nog lang niet alle juridische vragen de wereld 
uit. De eerdergenoemde handreiking beslaat niet voor 
niets een kleine 200 pagina’s.6 Voordat een waterschap 
daadwerkelijk een energie of  fosfaatfabriek wil 
bouwen, moeten naar de ervaring leert eerst vele vragen 
worden beantwoord. Die vragen liggen met name op 
het gebied van het afvalstoffen- en energierecht, de 
aanbestedingsregelgeving, staatssteun, mededinging en 
het leerstuk van markt en overheid, organisatorische 
rechtsvormen en het fiscale recht. In de handreiking 
wordt een en ander zo helder mogelijk toegelicht en 
is voor het gebruik in de praktijk in hoofdstuk 9 ook 
een aantal nuttige casusbeschrijvingen opgenomen. 
Met de bekende Waterschapswet en Waterwet zijn de 
waterschappen er dus lang niet. Bij de onderhavige 
activiteiten gaat een heel nieuwe juridische wereld voor 
hen open. Met wetten als de Gaswet, de Warmtewet 
en de Elektriciteitswet hebben de waterschappen 
normaliter immers geen bemoeienis. Daarbij komt dat 
met name de energiewetgeving en de belastingwetgeving 
momenteel sterk aan verandering onderhevig zijn. Om 
die reden heeft de Unie van Waterschappen (samen 
met de Energie- en Grondstoffenfabriek) recentelijk 

– een actualisering van het Berenschotrapport in 
voorbereiding. De oplevering daarvan wordt medio dit 
jaar verwacht. Tegelijkertijd laat de handreiking zien 
dat enkele juridische vragen buitengewoon hardnekkig 
zijn en in het kader van de nieuwe activiteiten eigenlijk 
om een oplossing schreeuwen. Hierbij springt de 
afvalstoffenwetgeving het meest in het oog. De transitie 
naar een circulaire economie vraagt om een nieuw 
wettelijk kader, dat meer mogelijkheden biedt om tot 
‘end of  waste’ te komen. Uiteraard moeten risico’s 
voor volksgezondheid en milieu zoveel mogelijk 
worden voorkomen, maar indien uitsluiting op grond 
van herkomst leidend blijft, zal de ontwikkeling naar 
een circulaire economie een utopie blijven. Dit geldt 
eveneens voor te winnen stoffen die afkomstig zijn uit 
communaal afvalwater.

Gezamenlijke investeringsagenda
De activiteiten op dit terrein hebben een extra impuls 
gekregen door de gezamenlijke investeringsagenda, 
die onlangs door IPO, UvW en VNG is opgesteld 
ten behoeve van het nieuwe kabinet c.q. het nieuwe 
regeerakkoord. Die gezamenlijke agenda toont 
allereerst een opvallend sterke wil tot interbestuurlijke 
samenwerking, het is voor het eerst dat IPO, UvW en 
VNG met een gezamenlijk document voor een nieuw 
kabinet/regeerakkoord naar buiten komen. Inhoudelijk 
gezien bevat de agenda een aantal ambitieuze 
doelstellingen van de provincies, waterschappen 
en gemeenten op het terrein van klimaatadaptatie, 
energietransitie en circulaire economie. Gezamenlijk 
willen deze overheden hun investeringsuitgaven van 
€ 28 miljard per jaar in gaan zetten voor deze urgente 
opgaven. Van de rijksoverheid wordt commitment 

Water 
kracht  

in de  
Dommel
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gevraagd. Ook zou het rijk de decentrale overheden 
moeten faciliteren en verantwoordelijkheid voor (inter)
nationale opgaven moeten nemen. Concreet stellen de 
decentrale koepels onder meer de navolgende tekst voor 
in het nieuwe regeerakkoord:

 
Naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, 
klimaatrobuust en circulair. Deze ingrijpende en 
tegelijkertijd kansrijke opgaven pakt het Rijk samen 
met decentrale overheden, bedrijven, burgers 
en maatschappelijke organisaties aan. Regionale 
energie-, klimaat- en grondstofstrategieën en 
uitvoeringsprogramma’s zullen deel uitmaken van 
deze gezamenlijke nationale aanpak, waarbij Rijk 
en decentrale overheden de exacte omvang van de 
opgave nader in beeld zullen brengen.7

 

Om een voorbeeld van de grote ambities te geven: de 
waterschappen geven aan in 2020 minimaal 40% van 
het eigen energieverbruik zelf  te produceren en als 
sector met inzet van hun terreinen in 2025 versneld 
100% energieneutraal te worden. Hiervoor investeren 
de waterschappen in eigen duurzame energieprojecten 
en daarnaast stellen zij hiervoor ook terreinen en 
wateren aan derden ter beschikking. In de periode 2017 
– 2020 investeren de waterschappen hierin minstens 
100 miljoen euro. Deze investeringen betreffen vooral 
biogasinstallaties en zonnepanelen. Daarnaast worden 
locaties onderzocht voor plaatsing van windmolens, 
maar dit vraagt om een langere adem. Ook worden 
locaties geselecteerd voor de benutting van thermische 
energie uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater 
voor bedrijven en woonwijken (TEA). Ook zal waar 
mogelijk het nog resterende afvalwater in 2050 voor 
100% worden omgezet in waardevolle producten 
en grondstoffen. Daarbij moet o.a. worden gedacht 
aan fosfaat, alginaat, bioplastics en cellulose en – 
vanzelfsprekend – schoon water.

Als gezegd wordt hiertoe ook iets van het rijk gevraagd. 
Uiteraard gaat het daarbij deels ook om geld, maar die 
claim is met een goed half  miljard euro per jaar in wezen 
nog redelijk bescheiden. Het gaat in zoverre zeker ook en 
misschien nog wel meer om aanscherping, verduidelijking 
en vereenvoudiging van de wet en regelgeving, waarvoor 
immers het rijk aan de lat staat. De bestaande regelgeving 
werkt nu namelijk belemmerend voor de onderhavige 
duurzame ambities en activiteiten. Zonder een volledig 
beeld te willen schetsen kan daarbij aan de navolgende 
zaken worden gedacht:

   het beëindigen van het zgn. 100%-criterium (het niet 
mogen produceren van meer energie dan voor eigen 
gebruik nodig is);

   het mogelijk maken dat op het eigen terrein gepro
duceerde duurzame energie of  restwarmte direct aan 
het omliggende gebied mag worden geleverd;

   het beëindigen van fiscale belemmeringen (met 
name BTW en vennootschapsbelastingplicht); 

   aanpassing van de regelgeving ten aanzien van de 
‘einde-afvalstatus’, zodat specifieke uit afvalwater 
teruggewonnen grondstoffen niet langer als afval 
worden aangemerkt, maar worden beoordeeld op 
hun toekomst;

   het bieden van wettelijke experimenteerruimte.

Dit zijn de belangrijkste wensen van de decentrale 
koepels, in het bijzonder van de UvW, waar het de 
wet en regelgeving betreft. Ongetwijfeld zal daarover 
nog het nodige overleg met het (nieuwe) kabinet 
noodzakelijk zijn, maar tussen droom en daad mogen 
inderdaad geen wetten in de weg staan. Het moet 
dus mogelijk zijn in goed onderling overleg aan deze 
wensen tegemoet te komen. Pas dan kan de allerwege 
beoogde energietransitie en circulaire economie echt 
versneld van de grond komen.

Conclusie
Waterschappen hebben grote ambities op het 
terrein van de energietransitie en de circulaire 
economie. In het kader van de recente gezamenlijke 
investeringsagenda met provincies en gemeenten 
hebben zij die ambities verder aangescherpt. Om 
die ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren 
is hulp van de wetgever onontbeerlijk. Een aantal 
wettelijke bepalingen werkt, zoals deze korte 
beschouwing heeft laten zien, immers belemmerend 
ten aanzien van genoemde ambities. In de lopende (in)
formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet vormen 
de Parijse klimaatafspraken een belangrijk thema, dus 
de verwachtingen zijn goed.

 
1  Zie www.efgf.nl
2  Rapport Innovatie en duurzaamheid: Valorisatie van 

afvalwater, STOWA 2012/47.
3  Berenschot (in opdracht van de UvW en de STOWA, 

in nauwe samenwerking met het ministerie van I&M), 
november 2014, p. 21-33.

4  Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000 J, nr. 19.
5  Zie het verslag van het wetgevingsoverleg van 14 november 

2016 over water, Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 J, nr. 
24, p. 4 en 44-45.

6  Zie hierover de beschouwing van I.S. Sloover, L.J. Vellekoop, 
Y.M. Emonds en S. Zehenpfenning in het Tijdschrift voor 
Milieu en Recht 2015/148 en voorts de artikelen van Rafaël 
Lazaroms in Water Governance 05-06/2014, p. 20-27, 
en Hans Bil en Rafaël Lazaroms in Water Governance 
02/2016, p. 31-37.

7  Uiteraard zou het niet verkeerd zijn als deze ambities 
en voornemens ook bij de behandeling van het 
initiatiefwetsvoorstelKlimaatwet in de Tweede Kamer (TK 
34.534) aan de orde komen. M
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Wat staat erin?
Het boekje waterschapsbelastingen is een handzaam 
naslagwerk in A5formaat waarin het makkelijk 
zoeken is naar financiële of  fiscale informatie over 
de waterschappen. Wij krijgen het als bescheiden 
adviesbureau gratis toegestuurd. De leesbaarheid en 
herkenbaarheid van het boekje zijn gebaat bij het feit 
dat het boekje jaarlijks wordt uitgegeven, waarvan de 
laatste drie jaar in hetzelfde format en structuur.

   In het voorwoord wordt het belang van de 
waterschappen en diens belastingen beschreven, 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de redenen 
dat de belastingen moeten stijgen en wat er aan 
gedaan wordt om deze stijgingen te minimaliseren. 

   In de eerste twee hoofdstukken wordt beschreven 
waartoe de waterschappen op aarde zijn. 
Hier worden veiligheid, droge voeten, schoon 
en voldoende water en de zuiveringstaak 
benoemd. Dit wordt gelardeerd met kengetallen 
zoals aantal kilometers keringen en aantal 
rioolzuiveringinstallaties. Dit helpt een gevoel 
voor schaal en omvang te krijgen. 

   Hierna volgen twee hoofdstukken die niet zozeer 
over de belastingen gaan als wel over de financiën 
van de waterschappen. Het gaat hierbij enerzijds 
om een beeld van de investeringsomvang 
en anderzijds het kostenniveau van de 
waterschappen. Hierbij worden de verschillende 
beleidsvelden gebruikt om de kosten te 
categoriseren.

   De hierop volgende 4 hoofdstukken gaan 
daadwerkelijk in op het fiscale stelsel / de 
waterschapsbelastingen. De verschillende 
heffingen en de groepen van belastingplichtigen 
worden geïntroduceerd. De omvang van het 
belastinggebied wordt geduid door het te 
vergelijken met die van de andere decentrale 
overheden. En ook de verschillen tussen de 
waterschappen worden in beeld gebracht. De 
belastingdruk en de ontwikkeling daarvan worden 
voor een aantal standaardsituaties beschreven. 

BOEKRECENSIE 

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2017 
HET HOE EN WAAROM
Robert van Cleef*

 
* Drs. Robert van Cleef is bedrijfs- en watereconoom en is als senior-consultant en managing partner werkzaam bij Sterk Consulting.

De redactie van het Watergovernance heeft mij gevraagd een recensie te schrijven 
over het boekje ‘waterschapsbelastingen 2017, het hoe en waarom’. Dat treft, want ik 
raadpleeg dit boekje regelmatig wanneer het gaat om de financiële positie en het 
belastingstelsel van de waterschappen. Sinds het Bestuursakkoord Water (BAW) en de 
rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) over het Nederlandse waterbeheer (Water governance in the Netherlands; Fit 
for the future) komen financiën en belastingen van de waterschappen met regelmaat 
op de politieke agenda. Ik heb dit boekje tot nog toe gebruikt als een soort Enkhuizer 
Almanak van de belastingen. Een handig naslagwerk zogezegd. 
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Naslag- of  promotiewerk?
Zoals gesteld doet het boekje in hoofdzaak aan als 
een neutraal naslagwerk. Toch is er wel een aantal 
aandachtspunten / verbeterpunten te benoemen.

Als het gaat om het beoogde doel van het boekje, lijkt 
dit een beetje op twee gedachten te hinken. Enerzijds 
wordt het gepositioneerd als een naslagwerk waarin 
veel feitenmateriaal te vinden is, anderzijds wordt 
het boekje ook agenderend en publicitair ingezet. 
Het doel een naslagwerk te zijn, wordt met vlag en 
wimpel gehaald. Het boekje zelf  omvat een schat 
aan informatie en bovendien kan deze informatie 
via waterschapsspiegel.nl/belastingen verder worden 
verbijzonderd. Ook is de selectie van feitenmateriaal 
over belastingopbrengsten, belastingcategorieën, 
belastingdruk voor specifieke doelgroepen, tarieven 
per waterschap goed gekozen. En het is nog niet 
eenvoudig om hierin keuzes te maken. Er kan altijd 
voor een ander detailniveau, een andere doelgroep 
of  een ander perspectief  worden gekozen.

Meer verstopt in het boekje lijkt ook een agenderend 
en publicitair doel te worden gediend. Hier zit 
een bescheiden puntje van kritiek. Het staat de 
opstellers natuurlijk vrij om in een boekje dat gratis 
wordt verstrekt haar eigen positie uit te leggen en 
zichzelf  goed op de kaart te zetten. Sterker nog, 
dat heeft toegevoegde waarde. Echter, in een aantal 
passages wordt wel erg nadrukkelijk uitgelegd hoe 
goed de waterschapen het wel niet doen en hoe 
beperkt de tariefstijgingen wel niet zijn. Hiermee 
loopt men het risico zich in de eigen staart te 
bijten. In het voorwoord staat bijvoorbeeld dat de 
klimaatopgave de grootste maatschappelijke opgave 
van deze eeuw is (ik zie ook nog wel wat andere 
maatschappelijk uitdagingen, maar dit ter zijde) 
en dat dit een grote inspanning vraagt en daarmee 
een voorzienbare toename van de kosten. Dit is 
direct een goed staaltje verwachtingsmanagement 
van de opsteller: ‘ja de belastingen gaan omhoog, 
maar dankzij de waterschappen is het niet nog veel 
erger’. De passage waarin de inspanningen van de 
waterschappen worden gepositioneerd als ’in de 
voorhoede van de strijd staan de waterschappen’ 
getuigt van weinig bescheidenheid (p. 5). Een ander 
voorbeeld is de passage waarin de stijging van de 
belasting wordt teruggebracht naar een bedrag 
per maand. Marginalisering tot een bedrag per 
maand van ‘33 cent’ – met als doel aan te tonen 
dat de tariefstijgingen bescheiden zijn – is wat mij 
betreft onnodig en wekt eerder argwaan bij de 
lezer – waarom nu ineens een maandbedrag? – dan 
dat dit het stuk ten goede komt (p. 22). Ook van 
de vergelijking met de belastingen van de andere 
decentrale overheden kun je je afvragen wat hiervan 
de toegevoegde waarde is. Een slotvoorbeeld is de 
oproep voor meer ruimte in het EMU (Economische 
en Monetaire Unie) saldo (p. 13). Een aantal 
passages in het boekje heeft dus duidelijk een meer 

agenderende status en gaan het karakter van een 
naslagwerk te boven. 

Waterschapsbelastingen of  -financiën?
De titel van het boekje geeft de indruk dat het 
alleen over de waterschapsbelastingen gaat. In feite 
is de scope van het boekje breder. Het gaat over 
de waterschapsfinanciën van de waterschappen 
(alle inkomsten en uitgaven van de waterschappen) 
met een focus op de belastingen (bijdrage van 
burgers en bedrijven aan de overheid). De 
waterschapsbelastingen zijn feitelijk onderdeel van 
de waterschapsfinanciën. Vanaf  hoofdstuk 5 gaat 
het boekje nadrukkelijk over de belastingen. De 
hoofdstukken over de investeringen en de kosten 
hebben meer betrekking op de waterschapsfinanciën. 
En dat leidt bij mij dan tot de vraag of  en in hoeverre 
hier niet een veel uitgebreidere beschouwing van 
de financiën van waterschappen interessant zou 
zijn. Een beeld van het investeringsniveau en kosten 
ingedeeld langs beleidsvelden – zoals nu opgenomen 
– is weliswaar interessant, maar ik zou mij bij een 
dergelijke analyse nog veel meer kunnen voorstellen. 
Te denken valt hierbij ook aan het in beeld brengen 
van de financiële positie van waterschappen. Dan 
zouden kosten niet alleen langs de lijnen van beleid 
worden gecategoriseerd maar ook bijvoorbeeld naar 
kostensoorten (zoals afschrijvingen, rente, personeel, 
huisvesting en de aflossing van schulden) hetgeen 
een ander perspectief  mogelijk maakt. Op basis 
hiervan zou ook een veel uitgebreidere discussie 
met meer diepgang over het EMUsaldo kunnen 
worden gevoerd. Of  dat dan nog in dit boekje zou 
passen valt natuurlijk weer te bezien. De nu gekozen 
financiële onderwerpen lijken in ieder geval wat 
willekeurig. Een aparte beschrijving – mogelijk in de 
vorm van een boekje – van verschillende aspecten 
van de waterschapsfinanciën is een aantrekkelijk 
vooruitzicht, en jawel ik ben zelfs graag bereid 
daarvoor te betalen.

Conclusie
Het boekje is als naslagwerk dat jaarlijks en ‘om 
niet’ wordt verstrekt zeer waardevol voor mensen 
die geïnteresseerd zijn in de waterschapsfinanciën 
en belastingen. Ik hoop dat de Unie van 
Waterschappen ook de komende jaren het 
budget heeft het boekje op te stellen. Het is 
handzaam en toegankelijk, al vereist het wel enige 
kennis om met name de hoofdstukken over de 
waterschapsbelastingen goed te kunnen volgen. 
Dit ligt overigens niet aan het boekje, maar aan de 
intrinsieke complexiteit van het fiscale stelsel. 

In de toekomst zou ik aanbevelen het boekje nog 
explicieter te positioneren als naslagwerk. De facts 
and figures zijn zeer waardevol, juist ook omdat ze 
jaarlijks opnieuw in beeld worden gebracht. Zij laten 
– als het goed is – de prestaties van de waterschappen 
voor zich zelf  spreken.  M
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Geen nieuwe wetgeving,  
maar verantwoordelijkheid kennen én nemen
Eén extreme hagelbui in 2016 leidde tot 600 schade-
claims en felle discussies. Naar wie mogen we dan 
kijken? De overheid, onszelf,...? De overheid moet 
zorgvuldig werken, maar is niet zomaar aan sprakelijk 
te houden voor (regen)wateroverlast, zo blijkt uit een 
juridische analyse het vorige nummer van Water 
Governance. Daarbij heeft de burger ook een verant
woordelijkheid: er worden bouwkundige eisen gesteld 
aan woningen en rioolaansluitingen. Dat weet echter 
niet iedereen. Wat ons betreft blijft de wetgeving, na de 
komst van de Omgevingswet, zoals die is. De kunst is 
veel meer om als betrokken inwoners en bedrijven onze 
verantwoordelijkheid beter te kennen én te nemen. 
Daar is voorlichting voor nodig!

Van rampdenken naar risico’s accepteren
Acceptatie is het sleutelwoord. Acceptatie van onze 
verantwoordelijkheid net zo goed als acceptatie van 
de situatie zelf. Want regenwateroverlast is vervelend, 
maar van de andere kant bekeken: het is incidenteel, 
van korte tijd en (naast lastig) tegelijk ook leuk. Water 
op straat is de nieuwe sneeuw! En voor een warme, 
droge zomer hoeven we niet meer naar het zuiden van 
Europa. Wij denken dat het slim is om de ruimtelijke 
omgeving nog structureler in te richten aan de 
hand van een risicobenadering en het principe van 
meerlaagse veiligheid. We ontwerpen systemen niet op 
een bui die bijna nooit voorkomt, maar bedenken waar 
en hoe vaak we water op straat acceptabel vinden. Wat 
is nu erg en wat is nu niet erg? That is the question!

Betere samenwerking tussen overheden
Stedelijk waterbeheer kent een eigen dynamiek 
door de verdeling van verantwoordelijkheden 
over verschillende overheidslagen. Kwaliteit 
is alleen te realiseren door af  te rekenen op 
overall watersysteemdenken. Van afzonderlijke 
begrotingsdoelstellingen naar integraal denken 
én doen. En van de hand ophouden naar eigen 
commitment en zelf  middelen meebrengen.
Begrip voor elkaars processen en kennis over 
wat de doorslag geeft in beleidskeuzes helpt op 
deze weg naar een nieuwe zakelijkheid. Het is 
de enige manier om de ingezette decentralisatie 
te doen slagen. En wellicht niet alleen op het 
dossier klimaatverandering...!

Wij denken dat bovenstaande punten verbindend 
kunnen werken. Partijen bij elkaar brengen, 
gedragsverandering stimuleren (misschien houden 
wij hier straks ook siesta’s), niet alleen van bovenaf  
maar ook van onderop. Hoe ziet Nederland er 
in 2050 uit en hoe krijgt u de partijen zover dat 
zij klimaat voor lange tijd serieus verankeren 
in het kabinetsbeleid? De deelnemers aan onze 
themabijeenkomst zien het u wel doen. Mogen 
we u over een jaar opzoeken en hierop bevragen? 
Heeft u dan een extra setje laarzen in huis?

Met vriendelijke groet,
Sonja Kooiman,  
Redactiesecretaris Water Governance Tijdschrift M

THEMABIJEENKOMST

KLIMAATBESTENDIGE STAD

Geachte mevrouw Schippers,
Op 15 maart 2017 deed een recordaantal van 28 politieke partijen mee aan de Tweede 
Kamer-verkiezingen. Het samenstellen van een coalitie is een hele kluif; en dan het 
schrijven van het bijbehorende regeerakkoord nog. Gelukkig kunnen wij concrete 
suggesties doen voor een actueel thema: klimaatverandering. Dit met dank aan 
de deelnemers aan de themabijeenkomst Klimaatbestendige Stad van het Water 
Governance Tijdschrift op 26 januari 2017.  Wij denken dat onderstaande zaken nodig 
zijn om Nederland, in het licht van klimaatverandering, welvarend te kunnen houden. 
Leest u mee?
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AANKONDIGINGEN 

 

8 mei 2017 
Derde landelijke zoetzouttweedaagse, Wageningen 
http://waterforum.net/agenda/10705/derdelandelijkezoetzouttweedaagse

 

15 mei 2017 
Dag van de Omgevingswet voor waterschappen, Utrecht 
https://www.uvw.nl/agendaitem/dagvandeomgevingswetvoorwaterschappen/

 

16 mei 2017 
Themabijeenkomst Water Governance Tijdschrift Energietransitie, Amersfoort 
Meer informatie en aanmelden via redactiesecretaris

 

5 juni 2017 
3rd European Climate Change Adaptation Conference, Schotland

 

8 juni 2017
ambtenarentop Energietransitie IPO, Unie van Waterschappen en VNG
http://www.wvsc_gres.nl/?event=samenaandeslagindeenergietransitie

 

29 juni 2017 en 20 september 2017 
Bijeenkomsten MVI-lab Noordzee (zie betreffende artikel in deze editie) 
Informatie en aanmelden via Martine Verweij (verweij@greenbridges.nl)

 


