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Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water ‘Nieuwe 
Stijl’ over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform is bij 
het Bestuursakkoord Water in 2003 opgericht om de vraag naar water-
kennis en het aanbod ervan beter op elkaar af te stemmen. De leden 
van dit platform vertegenwoordigen de meest relevante kennisvragers 
en -aanbieders op het gebied van deltatechnologie en watertechnolo-
gie, inclusief watergovernance1. 

Samenvatting
advies 2012

Waar voorheen consensus over een gezamenlijke 
kennisagenda (bij het Nationaal Waterplan) het streven 
was, ligt de nadruk nu op afstemming. De agenda’s van 
de afzonderlijke leden blijven daardoor beter herken-
baar voor de eigen achterbannen en netwerken. 

In de nieuwe koers zet het KPW actiever in op gezamen-
lijke kennisacties (waaronder onderzoek) met als doel 
om kennis beter te laten stromen. De leden hopen dat de 
thema’s uit dit advies een plaats krijgen in de kennis- en 
innovatieagenda’s van de leden en daarnaast leiden tot 
het gemeenschappelijk programmeren en uitvoeren van 
onderzoek. De thema’s zullen ook onder de aandacht 
worden gebracht van de Topsector Water.

In het advies vraagt het KPW aandacht voor de kennis-
vragen voor vier thema’s. Dit zijn Duurzaamheid,
Integrale gebiedsaanpak, Datamanagement en
Risicobenadering. Deze thema’s worden hieronder
achtereenvolgens toegelicht.

1. Duurzaamheid

Dit eerste advies van het KPW benadrukt het belang van een 
transparante kennisagenda. Het kennisplatform adviseert:

Stel expliciet en transparant kennisagenda’s en 
bijbehorende kennisvragen op door ze te rubriceren 
volgens de drie duurzaamheidsdomeinen People, 
Planet en Profit, hier en nu, elders en later.

Een checklist kan als hulpmiddel dienen om duidelijk te 
maken welke vragen in de kennisagenda en in de kennisvra-
gen over de drie duurzaamheidsdomeinen People, Planet en 
Profit worden gesteld en beantwoord. Maar ook: welke niet. 
Een kennisagenda heeft namelijk een belangrijke functie: 

Wat wordt onderzocht in de domeinen People, Planet en Profit, en wat niet? 1 De leden zijn de ministeries van IenM en ELenl, Staf Deltacommissaris,IPO, RIVM, PBL, KNMI, STOWA, NLingenieurs,
Stichting RIONED, Wageningen UR/Alterra, KWR, Deltares, UvW, VNG en Water Governance Centre.
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het maakt voor beleid en voor kennisaanbieders inzichtelijk 
welke kennisvragen er al dan niet leven en opgepakt worden. 
Dat is nodig voor het goed vervullen van de functie van 
kennis als onafhankelijke (‘objectieve’) en toetsbare basis 
voor het beleid, het democratisch politiek debat en voor de 
burger. Het inzicht kan leiden tot nieuwe of vernieuwende 
kennisvragen en mogelijke aanpassingen van het beleid. Het 
Deltaprogramma hanteert een vergelijkingssystematiek om 
duurzaamheid, solidariteit en flexibiliteit aan te duiden. Dit 
is heel leerzaam. Het PBL en het CPB zijn bereid dit thema 
verder handen en voeten te geven via interactieve presenta-
ties en discussies in het KPW. Zo kunnen ook de mogelijk-
heden voor de Topsector Water en de Strategische Kennis- en 
Innovatie Agenda (SKIA) IenM in beeld komen.

2. Integrale gebiedsaanpak

In een integrale gebiedsaanpak komt de kennisagenda niet 
op klassieke wijze door kennisvraag en aanbod tot stand. 
Samenwerking staat centraal, zowel bij het inbrengen van 
bestaande kennis als bij de ontwikkeling van nieuwe 
kennis. Het kennisplatform adviseert: 

Evalueer de rol van de kennisaanbieder en de rol van 
kennis in integrale gebiedsprocessen en formuleer 
criteria voor de kwaliteit van de kennisagenda’s in 
gebiedsprocessen, vooral in kleinschalige 
omstandigheden.

In de meeste integrale gebiedsprocessen zijn onderzoek- en 
beleidsproces met elkaar verweven, en staat samenwerking 
centraal. De kennisaanbieders participeren in toenemende 
mate in deze processen. Zij moeten – net als de andere 
deelnemers zoals gebieds- en ervaringsdeskundigen – de 
competentie hebben om te schakelen tussen kennisdiscipli-
nes, tussen theorie en praktijk en tussen de niveaus van 
toepassing. Zo komen vraag en aanbod samen en ontwik-
kelen participanten gebiedsgerichte onderzoeksprogram-
ma’s en innovatieve businesscases.

De vraag is wat integrale gebiedsaanpak betekent voor de 
kwaliteit van de kennisagenda’s. Er is behoefte aan een 
analyse van gebiedsgerichte cases. Die moet inzicht geven in 
de kwaliteit van de uitkomsten van die gebiedsprocessen en 
wat de rol van de kennisaanbieders en hun kennis daarbij is 
geweest. Zowel in de kennisagenderingsfase en de -ontwik-
kelingsfase als in de -benuttingsfase, toepassingsfase en 
-valorisatiefase.

3. Datamanagement

Aan de basis van kennis liggen goede data en informatie. 
Deze zijn essentieel om in het waterbeheer de juiste 
besluiten te kunnen nemen. Het kennisplatform 
adviseert:

•	 Ga voor een hoog ambitieniveau:  
 Nederland als waterdata- en informatie- 
 manager van de delta.
•	 Begin met kleine kansrijke cases en  
 bouw die later uit.

•	 Ga voor de verschillende doelstellingen van datagebruik na uit welke 
bronnen en op welk niveau (schaal en tijd) data nodig zijn.

•	 Onderzoek de onzekerheden die in de data en de informatie uit de 
verschillende bronnen en niveaus zitten. 

•	 Bepaal hoe data gekoppeld kunnen worden zodat die relevante 
informatie oplevert voor besluitnemers (beleid en operationeel). 

•	 Bepaal wat dit betekent voor de organisatie en governance van 
instituten en hun data managers. 

•	 Kijk naar best-practices en ontsluit kennis bij bijvoorbeeld het 
NMDC.

 
Zonder data en informatie is het niet mogelijk om 
omvangrijke beleids- en uitvoeringsprogramma’s als 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma en 
Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te voeren. Informatie is ook 
essentieel voor het aansturen en monitoren van het 
dagelijkse operationeel waterbeheer. Het KPW benadrukt 
dat datamanagement user-driven zou moeten zijn, 
gebaseerd op informatie die daadwerkelijk nodig is. 
Daarvoor is een goede data-architectuur nodig en betere 

Wat is de bijdrage van kennisaanbieders en hun kennis geweest?

Is de datavoorziening user-driven? Zijn er feedback-loops voor 

besluitvorming ingebouwd?
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feedback-loops van data→informatie→duiding→beslis-
singen en interventies. Dit vergt een andere organisatie en 
competenties.
Er zijn vele raakvlakken met de businesscases uit het 
Topsector Water, onder meer op het terrein van monitoring, 
data en koppeling van data. Voorbeelden zijn de 
businesscases Digitale Delta, Flood Control 2100, 
Energiedijken Duurzame Deltasteden en Leven met Zout.

4. Risicobenadering

Het KPW sluit aan bij het advies ‘Evenwichtskunst’ van de 
WRR (2011) en constateert dat de rol van de overheid en 
andere maatschappelijke partijen ten aanzien van risico’s 
aan het schuiven is. Ook op terreinen als waterveiligheid, 
overlast, overstromingen, beschikbaarheid en droogte en 
drinkwater en waterzuivering. De tendens is dat de overheid 
risico’s meer zal willen delen en burgers minder geneigd 
zijn risico’s te accepteren. Meer aandacht voor gevolgscha-
debeperking past daar ook bij. Het kennisplatform 
adviseert:

Hebben we de kennisvragen in beeld die voortkomen uit de risicobenadering? 

Pas de kennisagenda’s aan, rekening houdend met 
een trendbreuk, samengevat onder de noemer 
Risicobenadering.

De risicobenadering uit zich in het lopende onderzoek maar 
kan nog aangescherpt worden, zoals in de thema’s 
Waterveiligheid en Waterbeschikbaarheid bij Deltares en 
Kennis voor Klimaat. Bij het Innovatiecontract Delta-
technologie van de Topsector Water ligt er een relatie tussen 
datamanagement en water met de businesscases Duurzame 
Deltasteden, Leven met Zout en Flood Control 2100.

De risicobenadering kan tot zeer veel nieuwe kennisvragen 
leiden, meer gericht op gevolgschade, restrisico’s en de hele 
veiligdheidsketen (zoals meerlaagsveiligheid) en afvalwater-
keten (ketenaanpak). Te denken valt aan gevolgen van 
overstromingen, contaminaties van drinkwater, verzeker-
baarheid van risico’s, ruimtelijke inrichting et cetera. Voor 
een deel (zoals risicocommunicatie, omgaan met onzeker-
heden) kunnen beleidsmakers binnen onderzoeksprojecten 
veel leren van ervaringen bij andere veiligheidssectoren 
zoals de gezondheidszorg.
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