NIEUW KENNISPROGRAMMA
WATERBEHEER & ENERGIE
Waterschappen zijn druk bezig energieneutraal te worden en wellicht zelfs schone energie te
gaan leveren aan andere partijen. Via het nieuwe kennisprogramma Waterbeheer & Energie
geeft STOWA waterschappen nog meer mogelijkheden om hun energieambities te realiseren en
bij te dragen aan de Regionale Energie Strategieën. Dit zijn concrete regionale vertalingen van
gemaakte afspraken uit het komende Klimaatakkoord.
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