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Geeneinde in zicht
aanzinvolle innovaties
in watersector?
Heteindvorigjaarverschenenrapport'Een
wereldomwater'vanhetNWPenCURheeft
emeritushoogleraarGatzeLettingavande
Wagenin^enUniversiteitindependoen
klimmen.Onderstaandzijnreactieenpleidooi
vooreenopendiscussieinditvaktijdschrift over
eenaantalwezenlijkezakenwaarmeedewatersectorwordt.geconfronteerd.
Algemeenheerstdeopvattinginleidinggevendekringendat'innovatie'hetgeëigendeinstrument isomdedynamiek,deeconomischegroei,erintehouden.Indeonlangs
gepubliceerdevisie'Eenwereldomwater',
eendocumentopgestelddoorspelersuitalle
geledingenvandeNederlandse watersector
(beleidsmakers,managers,specialistenen
wetenschappers),wordtgesuggereerddatvan
eenduurzameinnovatie-economie sprake
kanzijn,ookbinnendewatersector.Men
oppertzelfsdateen"versnellenvandeinnovatiecyclus"inplaatsvaneen"rekkenvande
levenscyclus"zoumoetenwordennagestreefd.
CorRoos,verwijzend naardit rapport,
steltinzijncolumninH 2 0van27januarijl.
datinnovatieeen"toverwoord"is.Weliswaar
wordtinhetdocumentookgestelddat het
mondiaalgezienindesectorinessentiegaat
omdecruciale(duurzaamheidjvraag"hoete
zorgenvooreenduurzaambeheervanwater
envooreengoedesanitatie,alsmedevaneen
duurzame,ecologischen maatschappelijk
haalbareengewenstetoegangvooralle
wereldbewonerstotvoldoendeveiligen
gezonddrinkwater",maarverrewegeerste
prioriteit krijgt bevorderingvandebusiness
voorNederlandBV.Dewatersectorisniet
voorniersdoorhetNationale Innovatieplatform aangewezenalséénvandesleutelgebiedenwaaropgroeimogelijkwordtgeacht.De
aanzienlijke kennisbinnendewatersector,
zowelvanzeergeavanceerdecomplexeen
dure,alsvanrelatiefeenvoudigeengoedkope
conceptenenprocessen/methoden, moette
geldewordengemaakt.HetNederlandse
marktaandeelopmondialeschaalmoersubstantieelwordenuitgebreid,endatbegintzosteltmen-bij innovatie.

uurzame verandering in de
atersector
Menachthetnodigdatruimte wordt
gemaaktvooreen"nieuw leiderschap",

ondermeervanwegededikwijlsgrotebelangentegenstellingen tussendeverschillende
actoreninhetveld.Geprobeerdzou moeten
wordeneenduurzameveranderingvande
Nederlandsewatersector vandegrond te
krijgen, conform eenvoorgesteld integraal
sturingsconcept,datisgebaseerdopeenin
samenhangaansturen van toekomstbeeld,
transitiepad eninnovatieproces.Men heeft
hetovereenCyclischInnovatieModel(CIM)
dateensysteemvan veranderingsprocessen
voorsteltmet viercreatievekernenvanverandering:wetenschappelijk onderzoek, technologieontwikkeling, productvernieuwing
enmarkttransities.Endaartussen zouden
danweercyclifuncrioneren, dieervoorzorgendatdeveranderingsprocessen inde
knooppunten elkaaronderling beïnvloeden,
teweteninspireren,corrigerenen aanvullen.
Hierdoor zoudaneendynamisch systeem
vangekoppeldecycliontstaan.
Hetismoeilijk tevatten,eenspelmet
woordenenbegrippen.Maarwaarhethoe
danookomgaat,ishetmarktdenken beter
teontwikkelenengedutfde ondernemingsactiviteiten aantemoedigen,opdat men
elkaarvoortdurend debalwiltoespelen.Zo
kunnen wemetelkaaralsNederland Water
B.V.derestvandewereldinslimheid aftroeven.Wewetendatsoortgelijke boodschappendoorbeleidsmakersenpoliticimet
betrekkingtot allemogelijkegebieden in
anderegeïndustrialiseerde landen worden
gedaan.Wezittenallemaalmet hetzelfde
probleem,deallerslimsteproberen tezijn!
Daarvoorzoueensuperieur leiderschap
nodigzijn, maarwaardatvandaan te
toveren?

Een nooit eindigende
opeenvolging van innovaties?
Zolangermensen rondlopenzalsprake
blijvenvaneendoorgaandprocesvanvernieuwing,althans watbetreft het totale
maatschappelijke gebeuren.Menstelt dat
innovatiegeenbeginengeeneindekent,
ontdekkingen creërennieuwe ontwikkelingen,siccessennieuweuitdagingen enmislukkingennieuweinzichten.Hetiseen
opeenstapelingvanwaardecreatiedie blijft
doorgaan:economischegroeienmaatschappelijke waardewordenvoortdurend aangejaagd.Endatzal,suggereert men indevisie,
uiteindelijk iedereen tegoedekomen.Maar
inhoeverreweeropmogenrekenen dat
geeneindekomt aanmaatschappelijk zinnigeinnovatiesbinnen allerlei deelgebieden
vinsectoreniszeerdevraag,enofwedat,
afgezien vandedirect belanghebbenden,
dan moetenbetreuren nogmeer.Hetzou
maatschappelijk gezientochheelgoedzijn
wanneer webinnen afzienbare termijn zou-

denkunnenzeggen:"Opdegebieden drinkwatervoorziening,afval(watet) inzameling
enbehandeling,waterkwaliteitsbeheer zijn
weuitontwikkeld."Kandekwaliteitvanhet
drinkwater nogbeter?Onderzoekers van
diversekennisinstellingen wetkzaamop
watergebiedhebbenhieraandecennia lang
mergroteinzeteninvitiviteitgewerkten
doendit- voorzoverdaartoeinstaatgesteld
-nogsteeds.Hoeversnipperdenweinig
vraag/behoeftegedreven het wetenschappelijkonderzoekende technologieontwikkelingopdezegebiedenvolgensdeopstellers
vandevisiedanookmagzijn geweest.
Ideeënzijn ertenover,ookgekkemogeneen
kanskrijgen.Volgensdevisiezoudener
prachtigetechnischeproducten worden
gemaaktwaaraanhelemaalgeenbehoefte is,
datwilzeggendiegeentoegevoegdewaarde
opleveren.Wetenschap moetopdemarkt
wordengebrachtenhetindevisiegepresenreerdeCIMlaatzienhoedatkan!

De belangen van de burgerij
Debutgets-dieinderegelderekeningen
krijgengepresenteerd-hebbenuiteraardweinigbehoefte aaninnovatiesdieuitsluitend
hetaanjagen vanbusinessbeogen.Integendeel,dezecategorieinnovatiesleidtinderegel
alleenmaartoteenuitzichtlozeverdere
schaalvergroting,gebruikvansteedscomplexeresystemen,toteengrotetekwetsbaarheid,hogerekosten,ommaatniettespreken
vankapitaalvernietiging.
Ophetgebiedvandedrinkwaterbereidingenvandeafval(water)inzameling, transportenbehandelingzijnwemijnsinziens bijnaopdatpuntaangekomen.Aandeenormelangnietaltijdzozinvolle-investeringendie
inhetpubliekedomeindecennialangzijn
gedaan,zeerlucratiefvoordecivieltechnische
bouwwereld,magbesteenspaalenperkwordengesteld.Depubliekesanitariesectorkan
eenvoorbeeld nemenaanwatindeprivare
industriëlesectorisgebeurdmet betrekking
totgenomenmilieumaatregelen.Diezijndikwijlsheelwateconomischer,vee!meergericht
opzelfvoorziening, envooralookduurzamer.
Voorzoveronderzoekers,ondernemersen
beleidsmakersvanmeningzijndatnogtal
vanmaatschappelijk zinvolleinnovaties
mogelijkzijn,moetenzedat(dezinnigheid)
aandeburgerij ineenvoudigetaalduidelijk
kunnenmaken.Hetbestezouzijndirsoort
zakenvoorteleggenaaneengroepbelangelozeobjectievedeskundigenuithetveld,niet
specialistenofbeleidsmakersuitheteigen
wereldje,wantdiezijn-hoeinregerzeook
mogenzijn-onvoldoendebelangeloos.De
samenlevingheeft nietsaanfraaie luchtkastelenofaanvetderemarginaleverbeteringer
vandekwaliteitvanoppervlaktewateren.

Wanneer weopeenbepaaldgebied uitontwikkeld zullenzijn, betekentdateinde
verhaalinnovatiefonderzoekeneinde
implementatie vanallerleidurenieuwigheden.Degemeenschap kande beschikbare
(altijd) schaarsemiddelendanaan maatschappelijk zinnigerzakenbesteden.Daar
zalniemand watoptegenkunnen hebben.
Juistopgenoemdeterreinenvandewatersectorzoudenwebinnen afzienbare tijd
'klaar'kunnen zijn.Webeschikkendaartoe,
zekerookinNederland,overtalvanopzich
goedfunctionerende methoden enconcepten,zeerduregeavanceerde grootschalige
zowelalsrelatiefeenvoudige,robuusteen
duurzame.

Met conceptuele verandering op
weg naar meer duurzaamheid
Voorhetrealiserenvaneenduurzamere
samenleving,ietswatvrijweliederepoliticus
enbeleidsmakerbeweertnoodzakelijk tevinden,ishetessentieeldatjuistekeuzesworden
gemaakt,voordelangetermijn,datbetekent
metnamegoedekeuzesmetbetrekkingtot
concepten,omdatdiemoeilijkzijn terugte
draaien.Watbetreft methodenentechnologie
zoudekeuzemoetenvallenopdiewelketechnischeeenvoudparenmetpreventievanvervuiling,minimalisatievan transport,
robuustheid,valorisatievanafvalenkringloopsluiting.Hieropzijndeafgelopen decenniagrotevorderingengemaaktbijtalvan
afzonderlijk industrieën.Erliggenenorme
mogelijkheden voortoepassinginwoonwijkenengebouwen,zoalsflats,scholenen
hotels.Veelvandebenodigdemethodenliggenminofmeeral'klaar'opdeplank,maarer
valtopdatgebiedooknoghetnodigeteontwikkelenenteverbeteren.Endaaraanwordt
gelukkighierinNederlandookwelaandacht
besteed.Erliggenkansrijke mogelijkheden
wanneerovergrenzenvanaanpalendesecto-

renwordtheengekeken,zoalsoverigensook
indevisieisgesteld.Erzoubijvoorbeeld kunnenwordengeprobeerdtekomentotvalorisatievanafvalstoffen, zoalsdoor stimulering
vandeontwikkelingvanurbane landbouw
metdaarinhergebruikvanuit afvalstoffen
gewonnenproducten.Ditleidttot regionale
kringloopsluiting,toteenhogerematevan
zelfvoorziening. Opderesultatenvandat
onderzoekbehoevenwegeendecenniate
wachten;wanneerwehetzelflatenliggen
komenzeweltotonsvanuitlandenalsIndia
enBrazilië.Hetgroteprobleemis'deimplementatie'!Beleidsmakerszijnzeerbeducht
vangebaandewegen(concepten)aftewijken,
durven/willenveelalgeenenkelrisicolopen
doorzakeneensradicaalandersaantepakken.
Desamenlevingisvergevenvanallerleigevestigde-vooralopeigenoverleving(duurzaamheid)uitzijnde-structuren;zevormen bijna
onneembareobstakelsopdewegnaareen
duurzameresamenleving,voordedaarvoor
noodzakelijkeconceptueledoorbraken.
Beleidsmakendeinstantieszijndikwijlswel
relatiefgemakkelijkbereidomallerleiinnovatiefonderzoekofzelfsdeimplementatievan
hieruitvoortkomendenieuwigheden tehonoreren,mitsdiemaarbetrekkinghebbenop
bestaandealgemeentoegepasteconceptenen
methoden.Ookalbiedenzenauwelijksof
geenmaatschappelijke meerwaarde.Inde
watervisiewordtgereptovereennoodzaak
vaneen"verhogingvandeinnovatiecyclus",
dekarmoetrollendeblijven.Erwordtdan
ookallesaangedaanomteblijven innoveren.
Eenheelprobaatmiddelhiervoor-volgensde
visie:"aanjager vaninnovatiebijpublieke
instellingen"iswetenregelgeving.Inderdaad
wordenregelsennormenvoorvolksgezondheid,verkeers-enbrandveiligheid,milieukwaliteittotinhetabsurdeaangescherpt,
menlijkthetscenariovannul-risiconate
jagenenparadijselijke toestandenvoorhet

Focus op maatschappelijk
zinvolle innovaties

Technische eenvoud,
hoge efficiency

Maatschappelijk verantwoorde
regelgeving

waterigmilieuteverwachten.Overtrokken
aandachtvoorveiligheidenrisico'svolgens
CorRoosinzijncolumnindeuitgavevan
H 2 0van23december2005.EenrecentvoorbeeldisdeimplementatievindeKaderrichtlijnWater.Hetzalweertalvaninvesteringen
inzuiveringstechnieken vergen,maaroverde
mogelijkheden vanpreventievandeproblemenwordtnauwelijksgerept(zieH 2 0nr.2
pagina37-39).

Conclusies
Natestreven innovaties,opwelkgebied
danook,zoudenprimairgerichtdienente
zijn opverbeteringvanhetwelzijn,hetleefmilieu vandebutgeropmondialeschaal.
Vrijwel iedereenzalditwelonderschrijven. In
hetdocument'Eenwereldomwater' wordt
weliswaaronderkend dathetopwatergebied
tmdezecrucialezaakgaat,maarmenziet
innovatietochprimairalshetinstrument om
eenverbeteringvandemarktpositievan
NederlandB.Vterealiseren;innovaties moetenvooraltengoedekomenaanonzeeconomischegroei.Aangezieneenzijdigopgroei
gerichteinnovatiesveelalleidentotdeontwikkelingenimplementatie vancomplexere
engrootschaligereduresystemen,moetwordengevreesddatwehiermeeeerderdeweg
opgaanvanminderdanvanmeer duurzaamheid.Bovendienzalhetveelalookleiden tot
eengroterekwetsbaarheidophetterreinvan
sanitatie.Omaandezeontwikkelingeenhalt
toetekunnen roepen,zouope'e'nofandere
manierdebeslissingsbevoegdheid met
betrekkingtotwezenlijke investeringen inde
publiekeensemi-publiekesectorveelmeer
bijdeburgerij moetenterechtkomen,bijeen
'superieur onafhankelijk leidersschap',in
iedergevalveelminderbijhetopdezegebiedengevestigde-dusbelanghebbende-consortiumvanbedrijven, onderzoeksinstituten,
waterkwaliteitsbeheerders endergelijke. Het
lijkt onhaalbaar,maar toch.Pasnadatopeen
veelbelangelozer manierbeslissingenwordengenomen,magenigoptimisme worden
gekoesterddatzeerdure,kwetsbareen nauwelijksduurzameconceptenen methoden
vanmilieuzorgzullenmoetenwijken(wordenvervangenofnietmeergeïmplementeerd)voorduurzame,robuuste,oppreventie
enafvalvalorisatie gerichtemethoden.Met
namevoordebevolkingindeDerdeWereld
zoudateenzegenzijnendaarmeeookvoor
dieinderestvandewereld, f

'Eenwereldomwater'vanhetNederlandsWater
PartnershipenCUR(kennisnetwerkvoorciviele
techniek),november2005,55pa,gini/s.
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