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Advies Innovatie in de Waterketen

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Bijgevoegd stuur ik u het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over Innovatie in
de Waterketen.
Nederland heeft een goed functionerend waterketensysteem tegen relatief lage kosten.
De waterketen wordt in de toekomst echter geconfronteerd met extra opgaven door
onder andere klimaatverandering, noodzakelijke vervanging van infrastructuur en
hogere waterkwaliteitseisen vanwege nieuwe problematiek zoals medicijnresten in
water. Grondstofschaarste en het energievraagstuk maken dat in de waterketen in
toenemende mate aandacht is voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. De
AcW acht het urgent om de waterketen in de toekomst verder te verduurzamen en
betaalbaar te houden. Dat kan door innovaties en betere samenwerking.
De commissie heeft een aantal casussen bestudeerd van recente innovaties in de
waterketen. De nadruk ligt daarbij nog vooral op optimalisatie van het huidige
waterketensysteem. Er wordt nog te weinig over de grenzen van de schakels van de
waterketen heen geïnnoveerd. Een gezamenlijk ontwikkeld toekomstbeeld voor de
waterketen is nodig om de richting te bepalen van de ontwikkelingen in de waterketen.
Daarnaast vindt de AcW dat belemmeringen voor samenwerking aan innovaties in de
waterketen moeten worden weggenomen. De commissie ziet ten slotte kansen voor
versterking van de export van kennis en kunde op het gebied van de waterketen.
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In de waterketen zijn veel partijen betrokken, zowel publieke als private. Daarom richt
dit advies zich niet exclusief tot u, maar doet het ook aanbevelingen aan de andere
spelers in de waterketen. De commissie nodigt u uit actief met de betrokken partijen in
gesprek te gaan over de aanbevelingen in dit advies. Voor het verder versterken van de
export zou de recent door u aangestelde watergezant een belangrijke rol kunnen spelen.
Ik geef u de suggestie hem het advies te doen toekomen en hem te vragen de
terketen expliciet bij zijn werk te betrekken.
is de commissie graag bereid dit advies nader aan u toe te lichten.
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