NIEUWE STRATEGIENOTA:

ENERGIE IN SYNERGIE!
‘Energie in Synergie’ is het motto van de nieuwe strategienota van STOWA. Hierin beschrijft
de stichting waarop zij zich in de periode 2019-2023 richt, maar ook hoe zij dat gaat doen.
Vijf thema’s staan centraal: klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie en circulaire economie. De nota verschijnt begin mei.
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De Nederlandse waterbeheer-

worden de thema’s uitgewerkt in vier concrete vragen en

ders staan voor enorme uitda-
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gingen. Uitdagingen die volgens
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steeds meer kennis en kunde verei-

dit verband uitvoeren de komende vijf jaar? En tot slot:
wat levert dat de waterbeheerders op?

sen. Maar dat niet alleen: ‘Het zijn uitdagingen die uitstijgen boven het waterwerkveld en verbinding vragen met
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king is soms lastig, maar noodzakelijk om tot oplossingen
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te komen. Het vormt de basis voor synergie. Vandaar dat

Zoetwater en Waterveiligheid. Maar ook aan de Delta-

we hebben gekozen voor het motto ‘Energie in synergie’.

aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en de daaruit voorvloeiende Kennisimpuls Waterkwaliteit (zie elders in dit
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blad). De door het Rijk geformuleerde doelstellingen op

In de aanloop naar de strategienota heeft STOWA in vier

het gebied van energie en circulariteit blijven ook niet

regionale sessies veel gesprekken gevoerd met direct

onvermeld.

betrokkenen, binnen en buiten het waterbeheer. Volgens

Naast de vijf inhoudelijke thema’s kent de nota een apart

Joost Buntsma bleek daaruit veel overeenstemming over

aandachtsveld: digitale transformatie. Digitalisering en

de inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren. Het

de komst van Big Data gaan het waterschapswerkveld

gaat om energietransitie, circulaire economie en klimaat-

flink veranderen, aldus Buntsma: ‘We onderzoeken welke

adaptatie, en natuurlijk voor het regionale waterbeheer

nieuwe instrumenten en tools we kunnen ontwikkelen

waterkwaliteit en waterveiligheid. In de strategienota

op basis van nieuw beschikbare datastromen (via bijv.
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remote sensing) en de daaruit te destilleren informatie.
STOWA en Het Waterschapshuis werken hierbij samen.’

STOWATERIN

STOWA benadrukt in de nota haar rol van kennismakelaar: verbinder tussen vragers en aanbieders van kennis.
De inzet hierbij is het verbeteren van het formuleren van
de juiste kennisvragen. STOWA kiest wat betreft de beantwoording van de kennisvragen voor de beste aanbieder,
aldus Buntsma: ‘Over de kwaliteit van onze producten
mag geen discussie ontstaan.’ Tot slot: kennis krijgt pas
waarde als het wordt toegepast. STOWA zet in op het ver-

WATERWIJZER LANDBOUW:
EERSTE ERVARINGEN EN VERDERE
VERBETERINGEN

der slechten van de kloof tussen kennis en het gebruik
ervan in de praktijk. Het gaat daarbij onder meer om het
goed organiseren van de vraagarticulatie, het vergroten

Onlangs vond de eerste gebruikersmiddag plaats van
de Waterwijzer landbouw.

van de rol van individuele waterschappers bij het ontwikkelen van kennis en het organiseren van kennisuitwis-

Tijdens deze dag werden de eerste bevindingen gedeeld

seling via werkplaatsen, platforms en Communities of

met het toepassen van het instrument om hydrologische

Practice. Daar is de afgelopen jaren al veel ervaring mee

veranderingen (bijv. door klimaateffecten) op landbouw-

opgedaan. Met succes.

opbrengsten te kwantificeren. Ook werden voorstellen
voor verbetering gedaan.
Meer weten? Kijk op www.stowa.nl/wwlgebruikersmiddag
voor een verslag en de presentaties van deze middag. Zie
ook het speciale droogte-overzicht elders in dit blad.

POWER TO THE PEOPLE?
POWER TO THE GAS!

Geert-Jan ten Brink, Dijkgraaf Hunze en Aa’s en bestuurslid
van STOWA.
Dijkgraaf Hunze en Aa’s Geert-Jan ten Brink, bestuurslid
van STOWA, benadrukt dat er heel veel moet gebeuren,

STOWA heeft verkennend onderzoek laten uitvoeren
naar de mogelijkheden om de overtollig geproduceerde elektriciteit op het terrein van rwzi’s om te zetten
in een gasvormige drager als waterstof. ‘Power-toGas’ (P2G) wordt vaak genoemd als oplossing voor de
toenemende onbalans in vraag naar, en aanbod van
elektriciteit.

op veel terreinen. ‘STOWA heeft zich de afgelopen decennia bewezen als kenniscentrum van de waterschappen.

Met de toename van duurzaam geproduceerde elek-

Dat vele werk kan ze alleen blijven verzetten als we het

triciteit uit zon en wind én het uit bedrijf nemen van

met elkaar doen. We moeten als watersector blijven inves-

kolencentrales wordt er steeds meer flexibiliteit van het

teren in kennis om antwoorden te vinden op de enorme

energiesysteem vereist. Deze flexibiliteit kan slechts

uitdagingen waarvoor we gesteld staan. De medewerkers

gedeeltelijk worden geleverd via (tijdelijke) opslag in

van waterschappen vormen de levensader van STOWA:

accusystemen. Voor grote volumes en de opslag voor lan-

vanaf het stellen van de juiste kennisvragen, tot het

gere duur lijkt Power-to-Gas (P2G) een interessante optie.

waarborgen van de toepasbaarheid van de geformuleerde

Kortgezegd: het omzetten van overtollige elektriciteit

antwoorden. Die hebben we dus heel hard nodig. En we

in een gasvormige en ‘lang houdbare’ energiedrager als

moeten het slim doen: kijken waar we aan kunnen haken

waterstof. Het bestaande gasnet blijkt met geringe aan-

bij andere organisaties, bij andere kennisprogramma’s en

passingen geschikt te maken voor transport van water-

bij andere terreinen. De titel van de nota spreekt wat dat

stof. Daarnaast vereist waterstof voor eindgebruikers ook

betreft boekdelen: energie in synergie.’

de minste aanpassingen.
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