Directeur Wim Drossaert (Dunea) en dijkgraaf Rogier van der Sande (Hoogheemraadschap van Rijnland).
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De groeiende waarde van water

‘Onze delta verandert,
wij moeten vernieuwen’
Onder dit thema organiseerden Dunea en Hoogheemraadschap
van Rijnland op 6 juni het symposium ‘De groeiende waarde van
water’, naar aanleiding van de presentatie van het onderzoek
’Waterbedrijven van de toekomst’. Zo’n 400 vertegenwoordigers
van waterketenpartners en kennisinstituten discussieerden
over thema’s zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en
energietransitie, en de gevolgen daarvan voor het leven in de delta.
Het verzorgingsgebied van Dunea en Rijnland ligt in het deltagebied
in West-Nederland, één van de meest kwetsbare delta’s van de wereld. Met 6,6 miljoen inwoners in voornamelijk grote agglomeraties, een forse concentratie van bedrijven, industrie en landbouw en
een bruto regionaal product van 283 miljard euro is deze regio van
grote betekenis voor onze Nederlandse economie.

Leefbaarheid onder druk
Maar de leefbaarheid in deze delta staat onder druk, onder andere
door gevolgen van de klimaatverandering: zeespiegelstijging, bodemdaling, piekbuien, zoetwatertekort en hittestress. Voeg daarbij
andere ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, de verdergaande trek
naar de stad, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, en je krijgt
een aardig beeld van de uitdagingen. Directeur Wim Drossaert
(Dunea): ‘Waterkwaliteit, waterveiligheid en leveringszekerheid
van drinkwater waren tot nu toe vanzelfsprekend voor de mensen
die in de delta wonen, werken en recreëren. ‘Alles is toch goed
geregeld?’.’

Optelsom van uitdagingen
Dijkgraaf Rogier van der Sande (Hoogheemraadschap van
Rijnland): ‘Maar mede door deze vanzelfsprekendheid is er
in Nederland weinig besef van en aandacht voor de economische en sociaal-maatschappelijke waarde van water, zo stelde
de OESO al enkele jaren geleden vast in een rapport over de
watersector. De totale optelsom en samenhang aan uitdagingen op het gebied van klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei,
de opgaven van de energietransitie en circulaire economie, de
digitalisering en de komst van nieuwe commerciële partijen als
gevolg van de globalisering, wordt onvoldoende gezien. Dit zal
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op termijn grote gevolgen kunnen hebben op hoe wij leven in
West-Nederland. Hoog tijd om daar over na te denken en er een
visie op te ontwikkelen.’

Waterbedrijven van de Toekomst
Dit inzicht was voor Dunea en Rijnland aanleiding om een onderzoek uit te voeren, onder leiding van hoogleraar Sustainability
and Strategic Innovation Taco van Someren (Nyenrode Business
Universiteit). Drossaert: ‘Dit onderzoek, ‘Waterbedrijven van de
Toekomst’, laat zien dat het noodzakelijk is om je als organisatie
grondig te vernieuwen. Tot nu toe veranderden wij geleidelijk,
stapje voor stapje, maar dat is niet meer voldoende. Om na 2050
nog te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in deze delta, is
meer nodig dan waar Rijnland en Dunea nu toe in staat zijn.’

De waarde van water

merciële partijen. Daardoor zien we ook buitenlandse private partijen hun intrede doen in de Nederlandse markt, omdat zij kansen
zien die wij momenteel nog laten liggen. Ook op die ontwikkeling
moeten we een antwoord formuleren. Wat we willen voorkomen,
is dat we met z’n allen over 30 jaar zeggen: ‘Waren we maar wat
eerder gaan nadenken over deze problematiek!’.’

Partners gezocht!
Van der Sande: ‘Onze oproep is een ‘call to action’, niet uit wanhoop,
maar juist vanwege de grote mogelijkheden die er zijn om zaken
met elkaar te verbinden. De toekomst is nu! We zien uitdrukkelijk
de kansen, bijvoorbeeld door het zoeken van slimme oplossingen
op de raakvlakken tussen water, energie en circulaire economie.
Maar de uitdaging waar we met z’n allen in deze delta voor staan,
ontstijgt wel het niveau van Dunea en Rijnland: dit kunnen we
alleen met hulp van anderen!’

Van der Sande: ‘Als waterbedrijven moeten we een pro-actievere
rol spelen, waarbij we de waarde van water centraal stellen. Die
waarde is ontegenzeggelijk aan het veranderen, als gevolg van de
klimaatverandering en demografische ontwikkelingen: als we niets
doen, stijgt de vraag naar zoet water en daalt het aanbod. Dit vraagt
om een aanpak buiten de eigen vertrouwde kaders, een aanpak
die meer omvat dan alleen de watersector. Wij nemen daartoe het
initiatief, maar doen een dringend beroep op andere organisaties,
zoals overheid en bedrijfsleven, om mee te doen. Vandaar ook dit
symposium.’

Buitenlandse interesse
Drossaert: ‘Door de integratie van de watersector met energie,
grondstoffen, afval en data werken wij steeds meer samen met com-
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Wim Drossaert (l) en Rogier van der Sande (r) duiden de resultaten van hun
onderzoek naar de groeiende waarde van water, het thema van het symposium.
In het midden dagvoorzitter Diana Matroos.
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