NWB WATERINNOVATIEFONDS:

GOEDE INNOVATIES VERDIENEN NAVOLGING
Innovaties in de watersector zijn onmisbaar bij de verduurzaming van Nederland. Helaas blijven goede initiatieven vaak nog hangen in de pilotfase. Het nieuwe NWB Waterinnovatiefonds
moet helpen deze innovaties verder te ontwikkelen.
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cieren.’ Kuks besluit: ‘Natuurlijk wordt niet ieder project

een zelfstandig bestuur en een zelfstandige investe-

een succes, zo reëel moet je zijn. Maar de revenuen van

ringscommissie die de financieringsaanvragen beoor-

de innovaties die wél slagen, vloeien terug in het fonds.

deelt. Het bestuur bestaat uit: Stefan Kuks (voor-

Daarmee kunnen we dus weer nieuwe plannen financie-

zitter, en watergraaf van Waterschap Vechtstromen),

ren.’

Riksta Zwart (directeur van Waterbedrijf Groningen)
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Committee levert STOWA de voorzitter (Joost Buntsma)
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en de secretaris (Cora Uijterlinde).

zegt Joost Buntsma, directeur van STOWA. ‘Ons antwoord

STOWA 50 JAAR: DE KRACHT VAN KENNIS!
Dit jaar bestaat STOWA 50 jaar. Wij vieren dit graag met iedereen in ons netwerk, onder het motto ‘De Kracht van Kennis’. Vanaf 21 juni tot en met eind
december staan wij stil bij ons jubileum, vooral door te kijken naar de toekomst. Hoe ziet STOWA er de komende jaren uit, en hoe kunnen we de waterschappen in de nabije toekomst maximaal ondersteunen bij hun werk?
We werken momenteel aan een veelzijdig programma met verschillende activiteiten. Binnenkort maken we het complete programma bekend. We kunnen
nu alvast melden dat wij op woensdag 15 september een live lustrumdag organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Op de hoogte blijven van onze jubileumactiviteiten? Houd onze website in de
gaten, of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief, op stowa.nl.
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