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Achtergrond en opdracht

In 2004 heeft DHV / Dialogic een “nulmeting” uitgevoerd in opdracht van de Directie Besturing en Strategie van 
VenW [Erik Bussink], voor het Actieprogramma Kennis & Innovatie. Deze nulmeting beoogde primair de stand van 
zaken in kaart te brengen op het gebied van kennis en innovatie in de V&W sectoren logistiek, verkeer, water, 
luchtvaart en bouw. De Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) heeft kennisgenomen van de rapportage 
‘Speerpunt of Speldenprik’, in het bijzonder de deelrapportage over de sector water. 

Ter voorbereiding van een door het ministerie van VenW gevraagd advies over de rol van het ministerie bij het 
verbeteren van de innovatiekracht, heeft de RVW onder andere besloten een case over innovatieprocessen in de 
watersector tegen het licht te houden. Hierbij gaat het voornamelijk om de vraag hoe innovatietrajecten verlopen en 
wat de rol van Verkeer en Waterstaat daarbij is geweest. 

De Raad heeft DHV/ Dialogic gevraagd om een kwantitatief overzicht te maken van de geldstromen tussen de 
partijen in de Nederlandse watersector, zo mogelijk met een uitsplitsing naar geldstromen voor kennis en innovatie. 
De focus ligt primair op publieke geldstromen en de rol van V&W daarin. Andere hoofdactoren zijn echter ook 
meegenomen.

Naast een overzicht van de belangrijkste financiële stromen wil de RVW ook beter zicht op welke actoren deze 
geldstromen in de watersector aansturen (wie draait aan welke knoppen). Verder wil de RVW weten of en zo ja welke 
problemen betrokkenen in de sector zien op het gebied van innovatie, in relatie tot de aansturing van financiële 
stromen. 

Het gaat niet zozeer om een gedetailleerde en uitputtende analyse, veeleer om inzicht in (het verloop van) de 
voornaamste geldstromen met betrekking tot innovatie, R&D en kennisontwikkeling (hierbij de zogenaamde 80 – 20 
regel hanterend). 
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Aanpak, informatievergaring en verantwoording

DHV/ Dialogic heeft deze opdracht in twee fasen uitgevoerd. In fase 1 zijn alle relevante actoren in de watersector in 
kaart gebracht en in het dynamische innovatiesysteem gepositioneerd. In fase 2 zijn – vanuit het perspectief van de 
aansturing van kennis en innovatie geldstromen (K&I) – de hoofdactoren en de meest essentiële (‘dikke’) stromen 
tussen deze actoren geïdentificeerd. 

De informatievergaring is gebaseerd op desk research en (gelet op de korte doorlooptijd deels telefonische) interviews 
(zie bijlage, pagina 32). In het rapport zijn de belangrijkste relevante informatiebronnen verwerkt. 

Met een aantal personen is meermaals contact gelegd om het realiteitsgehalte van de schema’s en de onderliggende 
observaties/ conclusies te verifiëren. Op een enkeling na, wiens suggesties zijn verwerkt, delen de respondenten de 
positionering van actoren in de schema’s. 

DHV/ Dialogic is gevraagd om in de actorenschema’s hoofd- van bijzaken te scheiden (‘80-20 regel’). Voor de publieke
kennisinfrastructuur en -geldstromen in de watersector is daaraan voldaan. Op de geldstromen in de private sfeer (de 
drinkwatersector uitgezonderd) is vooralsnog onvoldoende grip gekregen. Inzicht daarin vergt een meer uitgebreide 
rondvraag langs bedrijven en instellingen.

In de watersector als geheel wordt momenteel veel onderzoek gedaan. Zo brengt de heer Speelman (TNO) namens het 
Innovatieplatform de publieke kennisinstellingen in kaart (september 2005 gereed ). Het NWP produceert de 
Nederlandse Waterkaart en de Toekomstvisie Water (lopend onderzoek). NEI heeft gerapporteerd over de 
waterzuiveringsector (conceptversie februari 2005). Arthur D. Little (ADL) tenslotte doet onderzoek naar de 
oprichting van het Delta Instituut. 

Deze studies zijn in dit onderzoek meegenomen, met uitzondering van het conceptrapport van ADL, dat niet voor dit 
onderzoek beschikbaar bleek te zijn. Vanuit de RVW en DHV / Dialogic zijn herhaalde pogingen gedaan om de niet ter 
discussie staande elementen mee te nemen in dit onderzoek. We hebben echter geen inzage gekregen in de ADL 
stukken. 
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Aanpak, informatievergaring en verantwoording (2)

Als conceptueel kader hanteert DHV/ Dialogic het dynamische innovatiesysteem. Daarin zijn de typen actoren en hun 
rol goed inpasbaar (zie pagina 25/26). Door met de economische innovatiebril (onderscheidende rollen overheid, 
kennisinstellingen, intermediaire organisaties en bedrijfsleven) naar de geldstromen in de watersector te kijken, 
ontstaat een duidelijk beeld voor nadere analyse.

Indien alle mogelijke relaties (financieel, bestuurlijk, etc.) tussen de actoren in een schema worden gezet, ontstaat een 
zeer complex beeld. Voor waterbeheer- en bouw is dit in de bijlage als voorbeeld (pagina 43-48) uitgewerkt. We 
hebben daarom gekozen voor een uitwerking op deelsectorniveau: waterbeheer en –bouw, drinkwater, afvalwater, en 
water & groen. Daarnaast hebben we ons primair gericht op aansturing van de meest relevante financiële stromen, ook 
omdat dit meer in lijn is met de vraagstelling. Verder hebben we met het oog op grotere transparantie minder 
relevante actoren geclusterd (bijv. netwerkorganisaties en belangenverenigingen, die in de aansturing van financiële 
stromen een ondergeschikte rol spelen). 

Als startpunt van de actorenschema’s is de Nederlandse Waterkaart van het NWP gebruikt. Voor de in deze 
rapportage gehanteerde namen en afkortingen verwijzen wij derhalve naar deze Waterkaart.

Met het oog op vergelijking tussen het maritieme cluster en de andere deelsectoren van de watersector zouden we 
oorspronkelijk ook de analyse van het maritieme cluster meenemen in deze opdracht. De ten opzichte van de rest van 
de watersector afwijkende organisatie en structuur van het maritieme cluster, de minder prominente rol van de 
Rijksoverheid in het maritieme cluster (zeker waar het investeringen in K&I betreft), maken de actorenbenadering
zoals gevolgd in de andere delen van de watersector, minder opportuun. 

Gezien de adviesvraag van V&W aan de Raad is er steeds voor gekozen om de overheid, en meer specifiek V&W, een 
centrale plaats te geven in het actorenschema. Van het maritieme cluster is derhalve een separate analyse gemaakt, die 
de Raad zelf in zijn advies zal meenemen.

Op basis van de interviews ontstaat, met name met betrekking tot de rol van de specialistische diensten (SD’en) en de 
publieke kennisinstellingen, een goed inzicht in de meest relevante financiële relaties en grootheden. 
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Leeswijzer

Deze rapportage bevat feitelijk twee onderdelen, een hoofddocument en een bijlage.

In het hoofddocument is allereerst een korte schets gegeven van de gehanteerde aanpak en de wijze van 
informatievergaring (zie pagina’s 3-6). Daarna zijn de belangrijkste conclusies weergegeven (pagina’s 9-10), alsmede 
het uiteindelijke actorenschema (inclusief geldstromen). In de aanvullende Analyse (pagina’s 12-22) staat een meer 
gedetailleerd overzicht en onderbouwing van de actorenschema’s per deelsector en enige observaties aangaande de 
aansturing van de geldstromen. 

Het uiteindelijke actorenschema met de belangrijkste financiële relaties is in drie stappen tot stand gekomen. Allereerst 
is een schema met daarin alle actoren samengesteld (pagina 14). Deze dekt ca. 95% van de spelers. Vervolgens zijn 
hieruit de belangrijkste actoren gefilterd met betrekking tot de aansturing van geldstromen Kennis en Innovaties 
(K&I). Tenslotte zijn de meest essentiële financiële relaties aangegeven (pagina 11). 

Na de Analyse is een apart hoofdstuk ingericht met betrekking tot het verloop van deze opdracht. In deze zogenaamde  
Onderzoeksbiografie is het verloop van deze opdracht geschetst, alsmede de gemaakte keuzes voor vervolgstappen (op 
basis van voortschrijdend inzicht) en de gehanteerde methodiek voor weergave van de actoren en de geldstromen. 

Tenslotte zijn in de bijlage nadere onderbouwingen en detailbevindingen opgenomen, alsmede een toelichting op de 
totstandkoming van de actorenschema’s en de daarbij gemaakte keuzes. Een aantal schema’s uit de Analyse zijn hiertoe 
herhaald in de bijlage. De bijlage dient overigens met name als illustratie van het zoekproces dat DHV/Dialogic heeft 
doorlopen. Het kan dus zijn dat de plaatjes in de bijlage niet volledig corresponderen met die in het hoofddocument, die 
voortdurend aangepast zijn. 

In de bijlage is tevens een toelichting opgenomen met betrekking tot de omvang van de publieke kennisinfrastructuur in 
de watersector. Deze dient enkel ter nadere informatie.
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Conclusies (1): actoren en geldstromen

• Het publieke belang in de watersector (behalve de meer ‘private’ drinkwatersector) is groot. Publieke middelen hebben 
voornamelijk een publieke bestemmingsroute. 

- ‘weinig dikke geldstromen gaan naar de ‘linkerkant’ van het actorenschema (bedrijven, private partijen; zie pagina 11)
- veel Rijksgeld gaat in eerste instantie naar publieke kennisinstellingen. De bestemming daarna (uitbesteding) is diffuus.

De publieke kennisinfrastructuur zet ca. € 250 mln. per jaar om met betrekking tot kennisontwikkeling in de watersector. De 
verhouding tussen universiteiten en publieke kennisinstellingen is ongeveer 15% / 85%. Deze publieke K&I middelen zijn 
hoofdzakelijk gericht op kennisontwikkeling.

Private participatie in K&I komt maar moeizaam van de grond.. Het bedrijfsleven is afwachtend en heeft geen prikkel om 
mee te investeren. Marktpartijen worden met name ingeschakeld in de uitvoering. Dit zijn bovendien veelal ‘dunne’ stromen. 
De drinkwatersector vormt hierop een uitzondering door de centrale rol van waterleidingbedrijven Advies- & 
ingenieursbureaus zijn ook intensief betrokken bij vraagstukken in de watersector. Hun werk betreft echter voor het 
overgrote deel engineering/ uitvoering; een klein deel betreft K&I. 

• VenW is een dominante actor in de watersector,. In vergelijking met andere publieke actoren investeert VenW via DG Water 
en DG RWS relatief veel in kennisontwikkeling op watergebied (zie pagina 11). In totaal investeert VenW ca. € 150 mln. 
(2004), waarvan het merendeel naar SD’en en publieke kennisinstellingen stroomt. De hoofdmoot (ca. € 110 mln.) gaat in 
eerste instantie naar RIZA en RIKZ (ongeveer 50/50), die voor de verdere allocatie zorgen. 
NB: De bedragen kunnen van jaar tot jaar fors variëren.

De SD’en besteden naar eigen zeggen ca. 50% van hun werk uit. In de praktijk blijkt dit percentage (iets) lager. De SD’en 
tenderen naar een meer adviserende rol. Het rapport van ADL gaat onder meer hier nader op in. 

Het inzicht in kennisinvesteringen in de watersector door andere departementen (VROM LNV en OCW) is beperkt helder. 
In algemene zin geven geïnterviewden aan dat het bestedingssvolume van deze actoren, ten opzichte van V&W, beperkt is. 

• Van de bestedingen van LNV in Water en Ruimte (Groen) is niet duidelijk welk deel specifiek betrekking heeft op water en 
welk deel daarvan besteed wordt aan K&I. 

• EZ heeft via SenterNovem wel redelijk goed zicht op de benutting van diverse innovatiesubsidiegelden.
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Conclusies (2): aansturing van de geldstromen

Met uitzondering van de drinkwatersector, waarin waterleidingbedrijven een centrale en sturende rol vervullen, wordt een 
groot deel van K&I geldstromen los van bemoeienis door marktpartijen opgepakt en aangestuurd. Kennis- en 
innovatievraagstukken in de andere deelsectoren van de watersector worden veelal vanuit Rijksbeleid gestuurd. 

Publieke middelen worden op verschillende wijzen uitgezet en aangestuurd: vanuit centraal beleid, via programma's als 
BSIK en via andere intermediairs (Stowa, Wetsus, Kiwa, etc.). 

Aansturing K&I-stromen vanuit Rijksbeleid is vooral kennisgericht en beperkt/niet innovatiegericht. Financiële middelen 
worden dan ook vanuit de kennisgedachte gestuurd. Kennisinstellingen zijn een belangrijke ‘afnemer’. Innovatie is niet 
specifiek een beleidsthema (behoudens EZ).

Voor wat betreft de allocatie van V&W gelden zijn de specialistische diensten (SD’en) voorname spelers. Deze SD’en hebben 
echter meerdere rollen (vragend, financierend, uitvoerend), waardoor de aansturingsrol met betrekking tot de allocatie van 
publieke gelden onduidelijk is en kan leiden tot belangenverstrengeling (zelf uitvoeren versus uitbesteden).

Bij de aansturing van de BSIK-programma’s zijn V&W/ andere ministeries slechts op hoofdlijnen betrokken. De aansturing 
en allocatie van de geldstromen verloopt via speciaal opgerichte stichtingen (zoals stichting Habiforum)

Doelstelling bij BSIK is dat deels private co-financiering plaatsvindt. Het publieke belang (eigendom/afnemer) van 
wateropgaven en de lage marges belemmeren echter de inbreng van privaat geld. Hierdoor worden projecten nogal eens 
met diverse andere overheidssubsidies gestapeld. Overheden besteden regelmatig (extra) geld aan thema’s/ projecten, die zij 
vanuit hun beleid belangrijk achten.

Aansturing van K&I-middelen via intermediairs, anders dan de BSIK-stichtingen, wordt door veel respondenten gezien als 
een relatief slagvaardige manier om de markt te betrekken bij waterkennisvraagstukken. Intermediairs als Stowa hebben 
geen uitvoerende rol en zitten dichter op de markt. Bovendien hebben deze intermediaire partijen vaak een eenduidige, 
oplossingsgerichte rolopvatting en alloceren op basis daarvan de hun beschikbare middelen.

In de publieke kennisinfra in de watersector zijn veel partijen actief met een gevestigde positie. Deze partijen pakken 
vraagstukken rondom kennis en innovatie veelal op als kennisontwikkeling en stemmen daar de (vraag naar) benodigde 
middelen op af. Innovatiegerichtheid is hierbij minder aan de orde.
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Geldstromen > 3 mln.
tussen hoofdactoren
in de watersector

Zie navolgend schema
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Analyse actoren en geldstromen (1):
opbouw vanuit de deelsectoren

• De analyse van de relevante actoren en geldstromen tussen deze actoren is opgebouwd vanuit een eerste beeld van de  
diverse deelsectoren. De deelsectoren zijn ook verschillend in kaart gebracht.
• In de drink-en afvalwatersector zijn de belangrijkste actoren in aantal beperkt en overzichtelijk. Derhalve zijn direct 

de belangrijkste K&I geldstromen tussen deze actoren in het schema weergegeven en geeft de dikte van de pijlen een 
indicatie van de omvang. 

• Bij waterbeheer en –bouw is het speelveld van actoren veel omvangrijker en diffuser. Daarom zijn in eerste instantie 
relaties in kaart gebracht, ongeacht het soort relatie (bestuurlijk, financieel, etc.). De belangrijke actoren zijn hierbij 
vetgedrukt. 

• De deelsectoren van de watersector (drink-, afvalwater, waterbeheer en –bouw, water & groen) geven een verkokerd 
beeld. De verschillen zijn groot. Een aantal belangrijke observaties met betrekking tot de deelsectoren hieronder 
verwijzen naar de bijbehorende schema’s:
• De watersector is complex: veel actoren, sterke versnippering (zie pagina 14). 
• Inzoomen op deelsectoren èn op hoofdactorenniveau (op basis van hun rol in de aansturing van K&I geldstromen in de 

watersector) levert een transparanter en overzichtelijker beeld op. 
• De deelsectoren verschillen aanzienlijk in actorenschema’s en financiële relaties tussen hoofdactoren. 
• De rol van de Rijksoverheid in de drinkwatersector is beperkt. De waterleidingbedrijven (WLB’s) maken primair de 

dienst uit. Het aantal hoofdactoren is hier beperkt, evenals het aantal onderlinge financiële relaties. Verhoudingsgewijs 
zijn de WLB’s een grote speler (met ca. € 23 à 30 mln. aan K&I bestedingen; zie pagina 16). 

• Waterbeheer en –bouw geeft een tegenovergesteld beeld: veel overheid en veel relaties (pagina 15).
• De deelsectoren Afvalwater en Water & Groen nemen een soort tussenpositie in (pagina’s 17 en 18).

• In de bijlage is deze werkwijze, zoals eerder aangegeven, nader onderbouwd.
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Actoren en geldstromen (2): 
Positionering alle actoren
Waterbeheer en -bouw
Drink- en afvalwater
Water en Groen

Zie navolgend schema
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Analyse aansturing geldstromen (1): 
allocatie publieke middelen

Publieke middelen worden op verschillende wijzen uitgezet en aangestuurd: 
• vanuit Rijksbeleid;
• via programma's als BsiK; 
• via andere intermediairs (Stowa, Wetsus, Kiwa, etc.). 

Deze driedeling is in de pagina’s hierna verder uitgewerkt.
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Analyse aansturing geldstromen (2): 
vanuit centrale overheid

Geldstromen in de watersector, die vanuit de Rijksoverheid worden aangestuurd zijn volgens diverse respondenten meer  
gericht op aanbod- dan op vraagsturing (inhoud/product georiënteerd versus maatschappelijk/ probleemhebber 
georiënteerd). Bovendien hebben ze meer betrekking op kennisontwikkeling dan op innovatie.

In het algemeen zijn er drie vormen van publieke geldstromen vanuit de Rijksoverheid
• subsidies (basis-, doel-, missiesubsidie); dit is sterk beleid-/ aanbodgestuurd;
• programma’s (zoals BSIK); grotendeels door departementen gefinancierd; de aansturing is ondergebracht in aparte 

stichtingen;
• opdrachtgeverschap vanuit Rijksbeleid.

VenW en haar SD’en zijn de voornaamste aanstuurders van financiële stromen vanuit Rijksbeleid. RIZA (als voorbeeld)
heeft in 2005 een omzet van ca. € 67 mln. Deze omzet is grofweg te verdelen in:

• landelijke operationele taken  (basisinformatie, Wvo, crisismanagement, inhoudelijke informatiesystemen)  ca. € 20 mln. 
(30%);

• advies en ondersteuning aan DGW, RD’s , IVW, Hoofddirectie, en in zeer beperkte mate aan derden;  ca. € 37 mln. (55%);
• R&D en innovatie “onderzoeks”opdrachten, in de regel met een looptijd langer dan 1 jaar: ca. € 10 mln. (15 %).

Naast VenW sturen ook anderen Rijksgelden in de watersector aan. Met name OCW, VROM en LNV zijn voorname 
penvoerders met betrekking tot subsidiering van publieke kennisinfra en programma’s. Veel van deze programma’s en 
thema’s hebben een veel breder perspectief, namelijk milieu en ruimtelijke ordening. Ministeries zijn vaak bereid om 
subsidies te verstrekken voor projecten/ thema’s, die passen in hun eigen beleid.

In tegenstelling tot de andere deelsectoren is in de drinkwatersector de aansturing van de geldstromen voor 
kennisontwikkeling meer in handen van de ‘praktijk’: door waterleidingbedrijven en in hun verlengde intermediairs als 
Stowa.
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Analyse aansturing geldstromen (3):
via programma’s (zoals BSIK)

Er is een toenemende aandacht vanuit centrale overheden voor thematische en programmafinanciering (BSIK, EC, 
subsidieregelingen):

• per penvoerder zijn er verschillen in wijze van inhoudelijke en bestuurlijke aansturing; EZ meer afstandelijk (vnl. 
bestuurlijk), VenW ook deels inhoudelijk (op hoofdlijnen), OCW inhoudelijk en bestuurlijk.

• aansturing actiever naarmate groter inhoudelijk commitment vanuit departementen;

Speciale commissies stellen primair de inhoud van BSIK-programma's vast, evenals de initiële bedragen die daarvoor 
gereserveerd worden. EZ (via SenterNovem) deelt uit op voorspraak van deze commissie. De overige departementen 
(penvoerders) hebben veel meer een tussentijdse coördinerende rol. 

Deze vorm is bewust gekozen om er geen geheel beleidsgestuurde programma’s van te maken. Gebrek aan private co-
financiering leidt in de praktijk echter nog teveel tot stapeling van aanvullende overheidsbijdragen.

Verdere aansturing geldstromen naar onderdelen gaat via intermediaire organisaties (tussen vraag en uitvoering):
• Programma-inhoud bepaald door deelnemende partijen, niet van bovenaf gestuurd; 
• Leven met Water via CUR: coördinatie en administratief (VenW penvoerder);
• Delft Cluster via Stichting DC (OCW penvoerder);
• Klimaat voor Ruimte via WUR (penvoerder niet helder);
• PSI Bouw via Habiforum (ca. 40% nat) (penvoerder niet helder);
• Stichitng Habiforum (ca. 10-15% nat) (penvoerder LNV).

De intermediaire organisaties zijn eerder geneigd om marktpartijen te betrekken bij de (deel)projecten, omdat zij zelf niet 
uitvoerend zijn. Projectontwikkelaars, adviesbureaus (ook bijv. landschaparchitecten) en ICT-bedrijven komen dan meer 
aan bod. Overigens zegt dit nog niets over de inhoudelijke kant van kennis en innovatie, of het in de markt komt en de 
effectiviteit ervan. Deze organisaties zijn overigens vanuit dit oogpunt opgezet. 

Keuzes worden in programma’s meer pragmatisch gemaakt. Wetenschappelijke vraagstukken komen veelal bij publieke 
kennisinstellingen terecht, pragmatische meer bij de uitvoerende partijen in de markt. 
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Analyse aansturing geldstromen (4): 
de rol van intermediairs

Er is toenemend aantal praktijkvoorbeelden van intermediairs die dichter tegen ‘de markt’ aanzitten en een 
eenduidige rol meegekregen hebben. Een aantal zijn niet primair gericht op kennisontwikkeling en/of bundeling, maar 
op innovatievraagstukken. Hieronder zijn kort enkelen illustratief verder uitgewerkt.

De hieronder genoemde voorbeelden illustreren enkel de verschillen tussen de intermediairs. 

• Stowa
- oorspronkelijk opgezet om waterkwaliteitsvraagstukken te initiëren, uit te zetten en te coördineren. Stuurt vooral op 

vragen vanuit/ problemen vanuit de praktijk;
- besteden ca. 10% van budget (€ 7 mln.) aan eigen organisatie, de rest wordt weggezet;
- beslissen pragmatisch: wetenschappelijk vraagstukken uitbesteed aan kennisinstellingen; praktische vraagstukken 

aan marktpartijen. Voeren zelf niet uit.

• Stichting Habiforum
- belangrijke focus op procesvernieuwing/ ontwikkelingsplanologie in de watersector. Behalve 7 fte bureaukosten 

wordt de rest van de middelen weggezet bij o.m. Universiteiten en uitvoerders;
- Opgezet om plannen ten uitvoer brengen en geplande investeringen vervroegen/ versnellen. Minder gericht op 

uitzetten van onderzoek -> dit levert in de praktijk naar eigen zeggen te weinig op.

• Wetsus
- gericht op technologie en innovatie (membraam- en biofiltratie) en niet zozeer op kennisontwikkeling;
- gefinancierd door meerdere partijen: zowel kennisinstellingen als private partijen (NOM, bedrijven);
- voert ook zelf uit, maar wel een duidelijke focus en rol (fundamenteel onderzoek).
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Biografie van dit onderzoek

Informatievergaring is om verschillende redenen lastig gebleken, waardoor de totstandkoming van het actorenschema en 
deze rapportage gaandeweg een aantal keren is gewijzigd. Deze ‘zoektocht’ alsmede de belemmeringen zijn samengevat in 
een onderzoeksbiografie.

Specifieke (financiële) gegevens met betrekking tot de bestemmingsroute van K&I-middelen in de watersector zijn 
nauwelijks voorhanden. Informatie rondom publieke bestedingen is slechts beschikbaar op het niveau van onder meer 
Kennisjaarplannen van een departement of directie. Meer diepgaande informatie is minder eenduidig (welk deel is water 
en wat daarvan is K&I?), waardoor interpretatie van de verschaffer nodig is om helderheid te scheppen. Daarnaast is het, 
door de sterke versnippering en verkokering in de watersector, lastig gebleken om snel een betrouwbaar overzicht te 
creëren. De Nederlandse Waterkaart (NWP) was een goede eerste opstap/ verificatie. 

Actoren, actief in de deelsectoren, hebben een goed beeld van de eigen context, maar hebben een minder goed algeheel 
overzicht. Focus op en het belang van het eigen netwerk staat nogal eens voorop in de informatievoorziening.

De interviews bleken een vruchtbare aanvulling, teneinde meer zicht te krijgen op de relevante actoren en de 
bestemmingsroute van de publieke middelen vanaf de departementen. De diversiteit aan instanties/ personen gaf  de 
mogelijkheid om een groot aantal onafhankelijke verificaties van de actorenschema’s in te bouwen. Op de actoren an sich
en hun positionering in de gehanteerde schema’s is beperkt commentaar c.q. aanvulling gekomen vanuit de geïnterviewden. 
Dit actorenschema vormt ons inziens dan ook een vrijwel compleet beeld van de spelers in de watersector.

Het is lastig gebleken om financiële informatie te krijgen ‘voorbij’ het niveau van de specialistische diensten en de andere 
departementen (niet-V&W). Met name het deel dat vanuit deze publieke partijen en de kennisinstellingen naar de markt 
toe gaat is niet duidelijk, net zo min als de duiding van deze stromen.

Het moeizaam vergaren van financiële informatie via DGW/ RWS/ (SD’s) heeft ook te maken met het feit dat deze partijen  
zelf beperkt inzicht hebben in de routing van de K&I-middelen vanuit V&W/ Rijksoverheid.

Het rapport van ADL had kunnen dienen als verificatie. Vanuit de interviews en het kennisjaarplan is een aantal financiële 
relaties tussen actoren, alsmede de omvang, niet met voldoende zekerheid vastgesteld. Een aantal cijfers, zoals opgesteld 
door DHV/ Dialogic, is door de staf van DG RWS getoetst aan een aantal gegevens van het ADL-rapport.
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Onderzoek

Overheid

Bedrijven Intermediairs

Voorzieningen, randvoorwaarden
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Structuur Dynamisch innovatiesysteem als kader

Maatschappij
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Onderzoek

Overheid

Bedrijven

Biografie (2): Duiding rollen / typen actoren

Intermediairs

Maatschappij

Voorzieningen, randvoorwaarden

aansturendverdelenduitvoerend

Onderwijs

Advies 

maatschappij

verdelend / programmerend

bedrijven / brancheorganisatie

belangenbehartigers / overleg

aansturend / financierend

coördinerend / bundelend

kennisinstituten

Keuze voor DIS:
- Gangbaar kader voor OECD innovatie- en kennisbeleid
- Bruikbaar voor positionering en rollenduiding
- Kleurgebruik duidt rol
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Biografie (3): opbouw en interpretatie 
actorenschema’s

De actorenschema’s zijn gedurende het onderzoek in een aantal stappen opgebouwd. Dit proces is in de bijlage nader 
uitgewerkt (pagina’s 34-40). 

Als eerste is, vanuit vier deelsectoren, een algeheel positioneringsplaatje gemaakt met daarin al relevante actoren in de 
watersector. De vier deelsectoren zijn separaat in de bijlage opgenomen, alsmede enkele aanvullende observaties per 
deelsector.

Bedacht dient te worden dat Rijkswaterstaat (RWS) en zijn Specialistische Diensten (SD’s) meerdere petten op hebben. Ze
zijn vragend, financierend, verdelend en vooral ook uitvoerend. Vandaar dat zij gepositioneerd zijn tussen overheid en 
kennisinstituten in.

Op het eerste gezicht lijkt de watersector zeer versnipperd. Het inbrengen van alle mogelijke relaties (financieel, 
bestuurlijk, etc.) tussen de actoren geeft een zeer chaotisch beeld. Voor waterbeheer- en bouw is dit in de bijlage als 
voorbeeld uitgewerkt. 

Een uitwerking gericht op de meest relevante financiële relaties, bezien vanuit de inbreng van publieke middelen, bleek 
derhalve meer wenselijk. Enige clustering van minder relevante actoren (bijvoorbeeld de netwerkorganisaties en 
belangenverenigingen) geeft ook meer transparantie. 

Ten tweede zijn, om enige transparantie te kunnen scheppen in de actorenschema’s, op basis van de interviews en de 
documentatie, de hoofdactoren eruit gelicht. Dit betreft de hoofdactoren met betrekking tot de aansturing van de 
financiële stromen K&I in de watersector. Deze exercitie is gedaan voor drinkwater en afvalwater en ook als voorbeeld in 
de bijlage opgenomen. 

Tenslotte zijn de belangrijkste (‘dikke’ stromen) financiële relaties tussen de actoren aangegeven voor zover de informatie 
strekte.
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Bijlage

Achtergrondmateriaal 

Stappen biografie onderzoek

Werkdocument deelsectoren:
• Waterbeheer en –bouw
• Drink- en afvalwater
• Water en Groen

Omvang publieke kennisinfrastructuur
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Overzicht relevante actoren Watersector

INDICATIEF

Overheid Kennis-instellingen Bedrijfsleven 
Maatschappelijke 

organisaties

Waterbeheer,  
waterbouw

DGW,  RWS, VROM, 
LNV, Provincies, 
waterschap

TNO, WL,  GeoDelft, Uni's, 
Specialistische 
Diensten/RWS, IHE, CUR, 
(SenterNOVEM), Stowa, 

Weg- en waterbouw, 
baggerbedr., ingenieurs- en 
adviesbureaus, ICT-bedrijven

St. Natuur/Milieu, 
Natuurmon., etc.

Drinkwater

Aandeelh.: provincie en 
gemeenten, (VROM, 
beleidsvorming), IMHD

KIWA, VEWIN, RIVM, 
IHE, TNO, Uni's, Wetsus

12 drinkwaterbedr., 
adviesbureaus, toelevering, 
waterketenbedr. (Aquario), 
Paques, Norit

Waterbond, 
Cons.bond, (NIBUD), 
St.Reinwater

Afvalwater

Waterschap (24), VROM, 
gemeenten (riool), 

RIONED, STOWA, Uni's, 
RIZA, RIVM, IHE

adviesbureaus, toelevering, 
waterketenbedr. (Aquario), 
IBA-lev., industrie (DSM 
etc.)

Idem

Water en Groen

Waterschap, VROM, LNV, 
RWS, prov & gem., DLG, 

Uni's, RIVO, Alterra, NIOZ, 
RIVM, RIZA, RIKZ,   
Habiforum, GeoDelft, TNO, 
Groene ruimte en 
Agrocluster

adviesbureaus, cultuurmij, 
aannemers, 

Natuurmon., 
Staatsbosbeheer, 
Waddenver., etc., 
OVB

⇒ deze en andere actoren (netwerk- en belangenorganisaties) zijn gepositioneerd 
in een overzichtsplaatje, waarbij tevens hun rol is geduid 
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0: Positionering alle actoren
Waterbeheer en -bouw
Drink- en afvalwater
Water en Groen

Zie navolgend schema

Herhaling pagina 14
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Stap 1: focus op hoofdactoren

Een focus op hoofdactoren geeft een overzichtelijker plaatje. Bekeken vanuit de perceptie van aansturing van financiële 
stromen K&I vallen een groot deel van de netwerk- c.q. belangenorganisaties af. Zij drukken veelal wel een inhoudelijke 
stempel op kennisontwikkeling in de watersector.

Het hoofdactorenschema laat zien dat een centrale rol is weggelegd voor:
• Riza en RIKZ
• TNO, WL en GeoDelft
• Kiwa, Alterra, Stowa
• Waterleidingsbedrijven, advies- en ingenieursbureaus en ICT-bedrijven

Daarnaast hebben de BSIK-programma’s een aparte positie. Zij zijn min of meer losgekoppeld van gangbaar beleid van 
de ministeries en worden beheerd en gecoördineerd door aparte stichtingen. V&W en andere ministeries zijn bij de 
aansturing slechts op hoofdlijnen betrokken.

De positie en rol van private partijen met betrekking tot K&I is niet helder. Duidelijk is wel dat zij bij de aansturing van 
publieke middelen geen partij zijn.

Distributie / coördinatie / verdeling van programma-middelen verloopt meer en meer via intermediaire organisaties:
• Stowa, College van Opdrachtgevers (drinkwater), BSIK-Stichtingen/ CUR, Rioned
• IPO, SenterNovem
-> maar ook SD’s coördineren en verdelen substantiële hoeveelheden gelden.

Hoofdactoren vervullen vaak al langjarig min of meer dezelfde rol in de watersector, die met name gericht is op 
kennisontwikkeling en niet zozeer op innovatievraagstukken. Innovatievraagstukken zijn bovendien tot nog toe zelden een 
onderdeel van beleid vanuit de centrale overheid.
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1: Hoofdactorenschema

Zie navolgend schema
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Stap 2: bepaling omvang van publieke actoren

Om een indruk te krijgen van wat Specialistische diensten (met name RIZA en RIKZ) en publieke kennisinstellingen zelf 
doen aan K&I en wat zij mogelijkerwijs bij marktpartijen onderbrengen, is allereerst een inschatting gemaakt wat deze 
partijen zelf omzetten. Het merendeel van publiek geld voor K&I gaat in eerste instantie ook naar publieke organisaties.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bruto-omzet en netto-omzet. Bruto-omzet betreft de middelen/budgetten die de 
diensten en de instellingen krijgen vanuit de Rijksoverheid/ ministeries. De netto-omzet betreft de kosten die deze partijen 
zelf maken, dus exclusief de uitbestedingen! (zie pagina 37).

Naar eigen zeggen besteden RIZA en RIKZ ca.. 50% uit aan marktpartijen. Feitelijk besteden ze echter respectievelijk 
ca.. 22% en 46% uit van de gelden die zij vanuit V&W (DGRWS en DGWater). Dit is inclusief inkoop van o.m. drukwerk 
en reizen. Het percentage dat uitbesteed wordt t.b.v. K&I is derhalve beduidend lager.

De uitbestedingen hebben overigens niet altijd betrekking op K&I. Onderstaand voorbeeld van RIZA maakt dit duidelijk:

Opdrachtnemers markt 2003 2004 in M€

Laboratoria en verkopers lab. 4,6 9,9   (39%) Uitbesteding analyses (8,2M€) en inkoop benodigdheden eigen lab 

Adviesbureaus 6,4 5,7 0a HKV Lijn in Water, DHV, Haskoning, etc 

ICT-sector 3,0 4,6 Oa. MX systems, CMG, Vertis 

WL/GD/TNO 1,8 1,4

Semi-overheid 1,1 0,6 Alterra, CBS, RIVO, etc

Universiteiten 1,1 1,2

Overig 3,1 3,2 Inkoop reizen, vergaderruimte, drukwerk, etc

Totaal 23,1 26,8
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2: Omvang publieke hoofdactoren
in de watersector (fte/ omzet)

Zie navolgend schema
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Stap 3: duiding financiële stromen in de watersector

Omzet van de Nederlandse watermarkt (excl. Maritiem): € 8,8 mrd; export: € 4,4 mrd (bron: Toekomstvisie Water)

Slechts een klein deel van deze omzetcijfers heeft betrekking op K&I. Bovendien wordt het merendeel van de K&I-stromen 
‘opgebracht’ door overheden. Dit heeft vooral te maken met het publieke belang van water.

De financiële stromen vanuit het Rijk zijn in essentie terug te brengen tot drie soorten:
• doelfinanciering (naar GTI’s en SD’s); dit is in toenemende mate ook bestemd voor vraaggestuurde programma’s;
• programmafinanciering (waarvan BSIK belangrijkste is);
• opdrachtgeverschap (m.b.t. water vaak direct vanuit RWS aangestuurd).

Cofinanciering van BsiK-programma’s vanuit de private sfeer verloopt “niet zonder problemen”. De facto werd in het 
verleden > 90% van ICES-KIS-programmawerk direct of indirect door de overheid gefinancierd. De eindgebruiker/vrager 
is meestal een publieke organisatie en de marges zijn veelal klein. Bedrijven zijn wel geïnteresseerd in subsidies. 

Het schema op de volgende pagina geeft een eerste overzicht van een aantal relevante financiële stromen en de duiding van 
deze stromen. Deze eerste vingeroefening laat zien dat een overzicht van stromen en de duiding ervan in 1 plaatje tot een 
onoverzichtelijk geheel lijkt. Dit overzicht is in een eerder stadium tot stand gekomen. Het kan zijn dat een aantal 
financiële gegevens en of relaties in het definitieve schema (pagina 11) afwijken.

€ 12,5  mrd€ 21 mrdMaritieme cluster

€ 0,4 mrd€ 0,7 mrdWater en Groen

€ 2,1 mrd€ 2,8 mrdWaterbeheer en -bouw

€ 0,7 mrd€ 2,2 mrdAfvalwater

€ 1,2 mrd€ 3,1 mrdDrinkwater

ExportNederlandOmzetverdeling incl. Maritieme cluster
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3: Duiding financiële stromen
tussen publieke hoofdactoren
in de watersector

Zie navolgend schema
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Stap 4: belangrijkste financiële K&I stromen tussen
hoofdactoren

Weergegeven zijn de stromen groter dan € 3 mln. Wanneer de stromen tussen € 1 mln. en € 3 mln. ook verwerkt worden 
in het overzicht, dan neemt het aantal pijlen/relaties fors toe. Dit beperkt transparantie en communiceerbaarheid. 

Met andere woorden, er zijn veel ‘kleine’ geldstromen tussen veel verschillende partijen.

De meeste financiële relaties liggen tussen ‘het centrum van het plaatje en de rechterkant’. Er gaat relatief weinig ‘van 
rechts naar links’.

DG Rijkswaterstaat en DG Water hebben een centrale plaats m.b.t. de financiële stromen K&I vanuit de overheid. De 
middelen gaan voornamelijk naar RIZA en RIKZ. Deze alloceren de middelen vervolgens naar kennisinstellingen en 
deels ook naar de markt.

Tendens om van SD’n meer adviesdiensten te maken (cf. AdL exercitie, die gericht is op de rol van SD’en bij het opzetten 
van het Delta Instituut)

• SD’n besteden naar eigen zeggen inmiddels al ca. 50% van hun werk uit;
• met betrekking tot bestedingen aan kennisontwikkeling blijkt dit percentage echter lager te liggen.

Er is een groeiend belang internationale (subsidie)stromen – met name Europese Commissie – in kennis en innovatie in 
de Nederlandse watersector.

Prominente rol advies- en ingenieursbureaus in watersector
• hun werk betreft grotendeels engineering;
• betrekkelijk klein deel is K&I gericht;
• bedrijven in K&I afwachtend, rol beperkt en gericht op uitvoering (excl. Waterleidingbedrijven in drinkwatersector).
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4: Financiële stromen > 3 mln.
tussen hoofdactoren
in het watersector

Zie navolgend schema

Herhaling pagina 11
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Waterbeheer en -bouw
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Maatschappij
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Relaties binnen waterbouw en -beheer

Chaotisch beeld

Relaties van sterk uiteenlopende aard: 
• financieel, bestuurlijk, afstemmend, uitwisselend, etc.

Derhalve een ontrafeling in: 
• Relaties vanuit VenW (stap A) 
• Relaties vanuit andere departementen (stap B)
• Relaties vanuit andere hoofdactoren (stap C)
• Kennisnetwerken / samenwerkingsverbanden (stap D)



45 G a t e w a y  t o  s o l u t i o n s  

45

Onderzoek

Overheid (6)

Bedrijven Intermediairs

Maatschappij 

Voorzieningen, randvoorwaarden

aansturendverdelenduitvoerend

Onderwijs

Delft
cluster

Riza

Partners voor W
ater

Rikz

LNV

OCW

Regieraad Bouw

DG RWS
DGWVrom

EZSenter
Novem

BuZa
IPO

Advies-
bureaus

TNO
WL Delft

GeoDelft

Programma’s
- Bsik, EC
- WINN
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Relevante aandachtspunten

• VenW relaties primair gericht op kennisinstellingen en onderzoek (weinig 
richting Bedrijven)

• Naast VenW ook andere actoren substantieel actief in K&I

• Relaties van andere hoofdactoren sterker marktgericht

• Uitgebreid netwerk van kennisuitwisseling en samenwerking waarbij meeste 
actoren betrokken zijn

• Financiële aansturing primair vanuit beperkt aantal hoofdactoren, indirecte 
beïnvloeding via netwerken, samenwerkingsverbanden etc.
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Drink- en afvalwater
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Relaties binnen drinkwater

Overzichtelijker beeld, minder actoren

Centrale actor is waterleidingbedrijf

De financiële stromen zijn meer vraaggestuurd

Rijksoverheid speelt minimale rol m.b.t. aansturing financiële stromen

Met name KIWA, Delft Cluster, en ingenieursbureaus zijn belangrijke actoren met 
betrekking tot K&I. Overige actoren spelen een minder voorname rol.

WLB’s doen zelf ook het nodige aan onderzoek, hoewel dit meer tactisch en operationeel van 
aard is (oplossen van praktische problemen, zoals kwaliteitsvraagstukken).
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Zuid-Holl.

NGO
Platform

KIVI /
Niria

KVWNVVM

NVA Aqua NL

FME-
CWN

IPO

Nabu

ONRI

VNO-
NCW

Exp. Platf.
VROM/VenW

Nedeco
Aqua4all

Aquanet

NHP
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15 mln Comm. van
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KIWA Water Res.

BTO: € 
7,3 mln

EU: € 2 
mln.

V&W

(inter)nationale 
overheden:

€ 5,5 mln

KIWA
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Relaties binnen afvalwater

Centrale actor is waterschap

Ook (de)centrale overheid heeft een voorname rol

De financiële stromen houden het midden tussen aanbod- en  vraaggestuurd

Met name Stowa, Riza, en ingenieursbureaus zijn belangrijke actoren met betrekking tot 
K&I. Overige actoren spelen een minder voorname rol.

De waterschappen doen zelf ook het nodige aan onderzoek, met name op het terrein van 
zuiveringstechnologie.

Zuiveringstechnologie wordt gezien als een belangrijk onderwerp met betrekking tot K&I in 
de afvalwatersector.
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rioolheffing, ca.. € 1 miljard omslagheffing, ca.. € 500 miljoen

EU**

**geldstromen vanuit EU zullen steeds belangrijker 
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Vervanging van financiering door ministeries 

> € 25 mln (niet 
alleen water)

KIWA I&W

€ 1,5 
mln

Wetsus
€ 4,5 mln.

€ 3 mln vanuit EZ 
via NOM/ SNN; 

€ 1,5 uit bedr./ inst.
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Water en Groen
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Relaties binnen Water en Groen

Grotere rol weggelegd voor andere ministeries dan VenW. Met name LNV

BSIK-programma’s en stichtingen spelen ook een voorname rol

Ruimtelijke ontwikkeling en wateropgaven gaan vaak hand-in-hand. Onderscheid naar 
geld(stromen) is vaak moeilijk te maken.

Ook maatschappelijke organisaties hebben invloed, maar dan met name met betrekking 
tot de inhoud van de ontwikkeling van Water en Groen. 
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Water en Groen
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water

Habiforum
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€3 mln.

samen 
€0,3 mln.
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Omvang publieke 
kennisinfrastructuur
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Publieke kennisinfrastructuur watersector

Onder verwijzing naar het thans lopende onderzoek van de heer Speelman van TNO, hieronder een 
korte weergave van de omvang en publieke kennisinfra. Sectorale uitsplitsing is hierbij niet gemaakt.

Omvang publiek- private hoofdactoren in watersectoren
• Omzet / FTE 
• N.B.: dit is niet alleen Kennis & Innovatie !!

Omvang publieke kennisinfrastructuur
• Publieke kennisinstellingen: ~€ 242 mln. (~2.425 FTE’s) [nauwkeurigheid ca. 95%]
• Universitair / niet-universitair (13% vs 87%)*

zout
zoet
watervoorziening
zoet grondwater

* : exclusief universitaire FTE’s in 
watervoorziening en zoet grondwater

41%

37%

19%
3%
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Publieke kennisinfrastructuur watersector

in FTE publieke
niet-univ. univ. kennisin-

kennisinstellingen stellingen
Zoute biosfeer 870 125 995
Zoete biosfeer 750 150 900
Watervoorziening 450 ?? 450
Zoet grondwater 80 ?? 80
totalen 2.150 275 2.425

in m€ publieke
niet-univ. univ. kennisin-

kennisinstellingen stellingen
Zoute biosfeer 87,0 12,5 99,5
Zoete biosfeer 75,0 15,0 90,0
Watervoorziening 45,0 ?? 45,0
Zoet grondwater 8,0 ?? 8,0
totalen 215,0 27,5 242,5

Aanname: 1 FTE = m€0,1
Bron: Speelman - Inrichting publieke kennisinfrastructuur NL watersector. T.b.v.
Innovatieplatform. NWO (sept. 2005) 
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