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Belangrijke stapnaar
éénEuropese onderzoeksagendavoorwater
InBudapestisop17oktobereenbelangrijkestapvoorwaartsgezetnaarhetopstellenvanéénEuropeseonderzoeksagendavoordewatersector.Zo'n 150deskundigenuitdeEuropscwaterindustrie
warendaarbijeenopeeneerste'stakeholders'-vergaderingvanhetWaterSupplyandSanitation
TechnologyPlatform(WSSTP).
DeorganisatielaginhandenvanTNOen
Kiwa,diebeideneenbelangrijke rolvervullen
bijdeuitvoeringvandediversetaken binnen
hetWSSTP.Zijkregenhierbij ondersteuning
vanondermeerEUCETSA,IWAennietinde
laatsteplaatsvandewinnaarvandeSrockholmWaterpricein2003:PeterWilderer.
HetWSSTP iséénvandeplatforms die
binnen het kadervanhet Environmental
TechnologyActionPlan(ETAP)isopgericht
terversterkingvande concurrentiekracht
vandeEuropese technologiebedrijven ende
beschermingvanhet milieu.Hierinisniet
primair deEuropeseCommissiedevoortrekker,maardebelanghebbende partijen: universiteiten enonderzoekinstellingen, waterbeheerdersendrinkwatetbedrijven énde
waterindustrie,zoweldeleveranciers alsde
eindgebruikers.Naastversterkingvande
concurrentiekracht ishetbijdragen aande
millenniumdoeleneenbelangrijke doelstelling.
Hetconcreteresultaat vanhetWSSTP
bestaatuiteenvisiedocument,eenstrategischeonderzoeksagenda eneen implementatieplan voordegeheleEuropese watersectot.
Dezedocumenten zulleneenbelangrijke rol
spelen inhet naderinvullenvanhet zevende
kaderprogramma ophetgebiedvanwater.
Debasisvoordezedocumenren isgelegdin
vijfwerkgroepen, waarinvanuit verschillendesectorennaardevraagstellingwerdgekeken:watermanagement, wateren mensen,
water indeindustrie,waterinde landbouw
enandereonderwerpen.Zijproduceerden de
afgelopen negen maanden werkdocumenten,diezijn bijeengebracht tot hetvisiedocument endesttategische onderzoeksagenda.Dezezijn nu inconceptgereed.Doel
vandezeeerstebijeenkomst washet informerenenconsulteren vanallepartijen en
hetbespreken vandezedocumenten.

Nadat devoorzitter vanWSSTP,Pamela
Taylor,het bredekadervanhetplatform, het
belangvanwater vooreeniederinEuropaen
derolvanallebelanghebbenden inhet platform geschetst had,gafIWA-voorzitteren
dagvoorzitter LaszloSomlyodyinzijn speech
aandatduidelijke behoefte bestaataandoorbraken.Het isbeteromhiervoor risico'ste
nemendangemiddeld teblijven inherstrevennaar 'globalleadership',zomeendehij.
Somlyodysteldeinnovatie centraal.
DeEuropeseUniewerd vertegenwoordigddoorAndreaTilche.Hij hadeen aantal
kririscheopmerkingen:detedoorlopen
stappenmoeten duidelijker worden beschreven,ermoetgerichtergewerkt worden mede
door hetopnemen vaneenaantal concrete
voorstellen.Ookginghij naderinopde
ondersteuningenbetrokkenheid vande
industrie inonderzoek die,wat hem betreft,
duidelijk moet toenemen.
WSSTP-bestuursvoorzitter RikuVahala
benadruktedatdezebijeenkomst eeneerste,
maar belangrijke stapisindeontwikkeling
vaneenEuropeseonderzoeksagenda ophet
gebied vanwaterendat het eenptestatieop
zichisomeenzogefragmenteerde sectorin
zo'n korte tijd bijeen rebrengen en daarmee
toteengezamenlijke visieenonderzoeksagenda tekomen.Ondanksde diversificatie
bestaatveelovereenkomst tussendeonderzoeksvragen vanverschillende sectoren,
zoalsmonitoring ensensorenen nieuwe
robuustezuiveringstechnieken. Daarbij
bestaat behoefte aangeïntegreerde oplossingen.Voordewaterinfrastructuut isondet
meerbehoefte aannieuwetechniekenvoor
onderhoud,vervangingenbouwvan leidingenengeavanceerde lekdetectiesystemen.
Ookisveelaandacht nodigvoot niet-technologischeaspecten.

Inapartesessieswasmet namede
inbrengvandeOost-Europese landengroot.
Voorspecifieke problemen,zoalsdievande
mijnbouw endelandbouw,werdmeeraandachtgevraagd.Dedeelnemersaandeindustriesessiegavenaandatdeindustrieduidelijkekwalitatieveenkwantitatievedoelen moet
gaanstellen tenaanzienvanwatergebruik en
emissies.Vooralaanmarktgedreven praktijkonderzoekbestaat behoefte.
Aanvullend volgdenogeenpaneldiscussiemetdirecteuren vanwarerbedrijven en
andere hooggeplaatstepersonenuit deEuropesewarerwereld.Eénvandepanelledenwas
dijkgraafMoniquedeVriesvanHollands
Noorderkwartier envoorzitter vandeSTOWA.Zijgafaandatinnovatie nietalleenvanuit concurrentieenhetaanbodvantechnologiekantmoet wordengestuurd,maarook
vanuit devraagkant.Daarbij pleittezijvoor
meeraandacht vootintegrale oplossingen.
Veelaandacht wasetindediscussievoor
demillenniumdoelen. Moerniet meer
gestreefd worden naar dezogeheten winwin-situaties?Hetgebtek aankennis inde
onderontwikkelde landen votmteengroot
probleem.Hetonderzoek zouvooreendeel
daarplaatsmoeten vinden.Ookdetechnologieontbreekt terplekke.Behoefte bestaat
aanmethodieken enmodellenénaanmeer
demonsrrarieprojecten diehelpenbij het
voorkomenvanproblemen enherintegrerenvanoplossingen.
DeslotspeechwasvoorPererWilderer.
Hij sprakzijn enthousiasme uit overhet
platform, nadenodige terughoudendheid
bijdeoprichring r,5jaargeledendoorde
groteverschillenenversnipperingbinnende
watersector. Eenwatersysteembenadering is
nodigomtekomen tot daadwerkelijke
sprongen.Ookhij noemde kringloopsluitingeenbelangrijk thema,evenals het
gebruik vanalternatieve bronnen,zoals
effluent vaneen rioolwaterzuivering.
In2035woont tweederdevandewereldbevolkingindichtbevolktegebieden.De
markt voorinnovatieve watertechnologie zal
hierdoor sterkgroeien."Maarerismeer
nodigvoorhet invullenvande millenniumdoelstellingen dantechnische oplossingen.
Depolitiekmoet bereidzijn teinvesteren in
waterendebevolkingmoerwillen betalen
voorwater."<f
Willy van Tongeren
(TNO Industrie en Techniek]
Adriana Hulsmann
(KiwaWater Research)
H20

22-2005

