Toekomstdialoog Greenport:
water, voedsel&bloemen en energie in de
glastuinbouw
Provincie Zuid-Holland i.s.m. Greenport West-Holland, 2 oktober 2019

Slim verbinden van opgaven
De wereldwijde behoefte aan schoon water, voedsel en energie zal de komende decennia exponentieel
stijgen. Hoe zorgen we in de toekomst voor genoeg en duurzaam geproduceerd water, voedsel én energie?
Wat betekent het maken van ruimte voor energieproductie, voor voedselproductie en waterhuishouding?
Wat betekent droogte eigenlijk voor energievoorziening? Zo een drietal vragen waarin water, voedsel en
energie met elkaar verbonden zijn. Die verbindingen en afhankelijkheden vormen de water-voedselenergie-‘nexus’. Het zijn problemen die we vaak proberen op te lossen met manieren die we al kennen: als
waterprobleem, als energieprobleem of als voedselprobleem. Binnen het werkprogramma van
de Toekomstagenda loopt binnen Provincie Zuid-Holland op dit moment een toekomstonderzoek naar de
samenhang tussen wateropgaven, voedselopgaven en energieopgaven (Wa-V-En). Tijdens dit onderzoek
gaan we op zoek naar slimme oplossingen waarbij deze opgaven in samenhang bekeken worden.
Meer informatie: www.zuid-holland.nl/wavennexus
Water, Energy, Food - Nexus Thinking Explained – Mike Mahon, 2013

Je kunt ook direct contact opnemen:
Jeroen van Schaick j.van.schaick@pzh.nl of Jasper Dijkema j.dijkema@pzh.nl

Puzzelen met de nexus in de Greenport …
Overal om ons heen begint de term NEXUS bekender te worden. Oorspronkelijk ontstaan bij het World
Economic Forum in 2011, draait ook de Nederlandse inzending voor de World Expo 2020 in Dubai om de
NEXUS water, voedsel en energie. Nexus is eigenlijk niets meer dan Latijn voor verbinding. Regionaal zijn
Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland al hard bezig om voor water, energie en voedsel
duurzame transities te stimuleren. Maar als we echt toekomstbestendige stappen willen maken, laat de
NEXUS methodiek ons zien dat we in de samenhang van opgaven keuzes moeten maken. Stel je de drie
thema’s eens voor als kleuren van een rubiks kubus. Als je aan de ene kleur gaat draaien, bewegen de
andere kleuren mee en verandert niet alleen het vlak waarnaar je kijkt, maar ook alles eromheen. Zo
werken ook water, voedsel en energie samen.
Provincie Zuid-Holland neemt een actieve rol om deze ontwikkeling te herkennen, en de kansen en impact
op de regio te verkennen. Als cluster van belang voor de Zuid-Hollandse economie en gezondheid én als
vooruitstrevend cluster op het gebied van duurzaamheidstransitie in de NEXUS thema’s is Greenport WestHolland één van de cases waar deze verkenning voor gestart wordt.

Toekomstdialoog op 2 oktober 2019
Op 2 oktober 2019 organiseerden Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland een nexustoekomstdialoog over de glastuinbouw: wat zijn kansen en obstakels voor ondernemers en overheid? Zitten
die kansen of obstakels in integraal sturen, integrale innovaties of integraal ontwerpen van nieuwe wateren energie-infrastructuur? En waar in de glastuinbouw zitten voedsel-, water- en energieoplossingen elkaar
in de weg of is win-win te behalen? Het doel van de sessie was om waterspecialisten, energiespecialisten
en voedsel- en sierteeltspecialisten met elkaar te laten oefenen: hoe werkt de samenhang tussen water-,
voedsel-, en energieopgaven in de bedrijfsvoering en op gebiedsniveau?
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Jolanda Heistek (Greenport West-Holland) introduceert bij de start de ‘rubiks-kubus’ van de Greenports.
Jeroen van Schaick (provincie Zuid-Holland) licht het nexus-project van de provincie Zuid-Holland toe. En
Bram van Opijnen (Ministerie Buitenlandse Zaken) vertelt over ‘Uniting Water, Food and Energy’, het
Nederlandse paviljoen bij de World Expo 2020 in Dubai. We voeren vervolgens een gesprek in meerdere
ronden. In de eerste ronde identificeren we kansen en obstakels vanuit een enkelvoudig perspectief: water,
voedsel of energie. In de tweede ronde confronteren we de opgehaalde trends, kansen en obstakels met
elkaar. We eindigen met prioriteren van belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen.

… en nu verder verknopen
De uitkomsten van de bijeenkomst worden zowel door het Greenport-team als door het WaVEn-Nexus
team gebruikt in hun vervolgtrajecten. In Greenport West-Holland worden deze uitkomsten gebruikt als
input voor de integrale gebiedsontwikkeling, een traject dat in 2019 en 2020 loopt. Dit betekent dat de
uitkomsten van deze dialoog worden gebruikt om ruimtelijk strategisch invulling te geven aan de ambities
voor water, voedsel en energie van het Greenport Cluster. Hier worden zowel de ondergrond als de
bovengrond in meegenomen.
Het Nexus team organiseert in 2019 en 2020 nog meer toekomstdialogen in verschillende gebieden, om zo
in kaart te brengen hoe de nexus in deze gebieden tot uiting komt. Wij gaan op zoek naar de kansen en
obstakels die de nexus biedt of veroorzaakt. Nadat we een zestal toekomstdialogen hebben georganiseerd,
analyseren we de uitkomsten en gaan we op zoek naar rode draden. Deze zijn de basis voor de tweede
fase van het project, waarin we door middel van ontwerpend onderzoek handelingsopties voor provincie en
partners in beeld brengen. In 2020 organiseren wij een grote bijeenkomst waarin we deze rode draden
presenteren en in gesprek gaan over vervolgstappen, o.a. in de Greenport.
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Urgentie: Vernieuwde license to operate voor de tuinbouw
De ‘license to operate’ van tuinbouwondernemers is aan het veranderen. Het is niet langer vanzelfsprekend
dat er groot draagvlak is voor grootschalige glastuinbouw in Zuid-Holland. De internationale concurrentie
met landen waar de druk op de ruimte vele malen lager ligt neemt verder toe. Ook neemt concurrentie toe
door lagere productiekosten als gevolg van, bijvoorbeeld, lagere energielasten. In het verleden reageerde
de glastuinbouwsector hierop door verder op te schalen. Nu echter, in een tijd waar je als tuinder rekening
moet houden met de effecten van klimaatverandering, is dit niet meer vanzelfsprekend. Waar we enerzijds
verwachten dat concurrentie in de toekomst gebaseerd moet worden op kwaliteit en duurzaamheid, zien we
dat concurrentie nu beperkt blijft tot kostprijs. In deze transitie zien we verschillende ontwikkelingen op
ondernemers afkomen.
Daarom moet er naar een ander toekomstbestendig verdienmodel gezocht worden. Enerzijds kan dit
gevonden worden in veranderende bedrijfsprocessen anderzijds in een veranderende relatie met de
consument en omgeving. Tijdens deze bijeenkomst zijn twee mogelijkheden benoemd:


Hoger in de biomassa-piramide gaan zitten. In plaats van grootschalige bulkproductie zetten
tuinders in op plantinhoudsstoffen. Ook wordt er ingezet op het sluiten van kringlopen waardoor
afval niet iets is waar je voor moet betalen, maar in reststromen die opnieuw grondstoffen worden.

Daar kan je in de toekomst geld aan kunt verdienen.


Tuinders worden nexus-ondernemers die zowel water, voedsel als energiediensten leveren. Denk
bijvoorbeeld aan het leveren van energie en wateropslag. Duurzaamheidsprincipes en nexusafwegingen staan hierbij voorop.

Vanuit verschillende hoeken wordt er druk op de ruimte uitgeoefend: zowel door toenemende
verstedelijking als de ruimte die het kost om een groeiende bevolking van water, energie en voedsel te
voorzien. In het gesprek kwam naar voren dat het noodzakelijk is om toe te groeien naar meer hybride
ruimtegebruik. Als we het nu over de ruimte hebben bedoelen we meestal de bovengrond, maar wanneer
we het hebben over nexus- infrastructuur is de ondergrond cruciaal. Denk hierbij aan de opslag van water,
het transport van energie en geothermieboringen.
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Verschuiving taken van publieke en private partijen
Deze ontwikkelingen bieden kansen voor tuinbouw ondernemers. Dit zou wel betekenen dat ook de
regionale rolverdeling tussen publieke en private partijen verandert. Energie- en watervoorziening zal
steeds meer georganiseerd worden vanuit publiek-private samenwerking. Of publiek of privaat hierbij in de
lead is, is afhankelijk van de doelstelling, maar buiten kijf staat dat deze samenhang noodzakelijk wordt.
Het is van belang dat private en publieke partijen met elkaar om tafel gaan om gezamenlijk vorm te geven
aan deze toekomstige samenwerkingen. Een deel van dit gesprek hebben we tijdens de bijeenkomst voor
het eerst geoefend. Hierin ontdekten we vijf spanningen bij alle of meerdere partners in een triple helix:




Individueel vs. Collectief (ondernemers en overheden)
Flexibiliteit vs. Afhankelijkheid (ondernemers)
Ondergrond vs. Bovengrond (ondernemers en overheden)




Handhaving vs. Innovatie (ondernemers, overheden en onderzoek)
Lange vs. Korte termijn (ondernemers en overheden)
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Individueel vs. collectief
Het systeem van de toekomst gaat vragen om netwerksamenwerking. Het individuele belang van de
ondernemer of een individuele gemeente strookt niet altijd met het collectieve belang van de omgeving.
Een ondernemer zal bijvoorbeeld uiteindelijk zoveel mogelijk ruimte van het terrein willen gebruiken voor
primaire productie en andere activiteiten in het belang van zijn bedrijf en positie in de keten. Wateropslag
die hieraan ten dienste staat moet daarom zo effectief mogelijk gebeuren, met zo weinig mogelijk
ruimteverlies. Als we de waterhuishouding regionaal gaan organiseren, kan het zijn dat er locaties komen
met grotere opslagcapaciteit. Als de bedrijventerreinen hier een rol in gaan spelen, hoe verenigen we dan
deze belangen?

Flexibiliteit vs. afhankelijkheid
Een thema wat hier sterk mee samenhangt is afhankelijkheid. Collectivisering zorgt er ook voor dat we in
toenemende mate van elkaar afhankelijk worden. Tegelijkertijd bestaat er een grote wens bij ondernemers
om flexibel en adaptief te kunnen zijn in teelt en bedrijfsvoering. Collectivisering kan dus ook in zekere mate
afdoen aan de keuzevrijheid van ondernemers in hun bedrijfsvoering. Deze keuzes hebben nu immers
impact op de partners waar mee wordt samengewerkt. Andersom beïnvloeden de keuzes van deze
partners ook het eigen bedrijf weer. Vertrouwens is hierbij een sleutelwoord, hierbij is klein beginnen
essentieel. Vertrouwen kan worden opgebouwd op deellocaties, denk hierbij aan het wijkniveau.
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Ondergrond vs. bovengrond
Dit is een interessant gegeven als we kijken naar de bovengrond vs. ondergrond discussie. Veel van de
Nexus infrastructuur bevindt zich onder de grond, buiten ons zicht. Denk bijvoorbeeld aan wateropslag,
geothermie, digitalisering en alle bijbehoren buizen, kabels en leidingen. Deze drukte in de ondergrond
neemt met verduurzaming alleen maar toe. Als we onze water- voedsel- en energieinfrastructuur zo efficiënt
mogelijk op elkaar willen afstemmen in de toekomst, hoe regelen we dat dan? Gaan we bovengronds zo
schuiven met onze ruimtelijke indeling dat de ondergrond optimaal benut wordt? Of gaan we onze
ondergrond inrichten op de samenwerking die bovengronds ontstaat? En hoe flexibel zijn we eigenlijk nog
na het maken van deze keuzes? Wellicht wordt het tijd voor een google maps van de ondergrond om onze
weg hierin te vinden. Ook in de omgevingsvisie staat dit inzicht centraal. Deze faciliteert een integrale
afstemming op dit gebied, maar hieraan voorafgaand is het van belang dat er ook integraal een strategie
wordt gevormd: een gezamenlijk plan, in plaats van afzonderlijke plannen op elkaar af te stemmen.

Handhaving vs. innovatie
Het huidige systeem is gecentreerd rondom handhaving van regels. Deze regels ontstaan in verschillende
gremia, en zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Maar bij een gebrek aan handhaving worden deze regels
nog vaak overtreden. Enerzijds zorgt het gebrek aan handhaving er dus voor dat de noodzaak tot innovatie
nog niet urgent genoeg is. Anderzijds is er innovatie nodig om beter te kunnen handhaven, en
overtredingen te traceren. Daarnaast moet regelgeving in de toekomst flexibeler worden om de nexusuitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dit betekent dat betrokken organisaties zoals de waterschappen
een meer proactieve rol krijgen die buiten hun huidige kerntaken ligt. Hieruit ontstaan nieuwe gebruiken en
regels, die ook nageleefd moeten worden. Handhaving is dus noodzakelijk, maar bovenal ten dienste van
duidelijkheid op de lange termijn. Als er een heldere lijn wordt uitgezet op de lange termijn wekt dit
vertrouwen en ontstaan voorwaarden voor sociale en technische innovatie.
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Lange vs. korte termijn
De complexiteit van de vraagstukken die ontstaan op de raakvlakken tussen water, voedsel en energie
vraagt om lange termijn denken en commitment. Hoewel dit enerzijds wordt onderkend in de gesprekken,
wordt ook bevestigd dat hier een aantal praktische moeilijkheden bij komen kijken. Veel van de
besluitvorming in de ruimte vindt plaats bij lokale overheden. Dit zijn politieke organisaties die eens in de
vier jaar te maken krijgen met bestuurswisselingen. Dit betekent dat deze vier jaar de termijn is waarin deze
organisaties geneigd zijn te denken. Aangezien de bestuurslagen hierin niet synchroon lopen, betekent dit
elke 2 jaar een wisseling van de wacht. Daarnaast moeten ondernemers op korte termijn hun
verdienmodellen op orde hebben. Investeringen voor de lange termijn, die op de korte termijn geen of
nauwelijks rendement hebben, zijn daarom een uitdaging.
Daarnaast zijn beleidsprocessen complex en daardoor relatief traag. De noodzaak om te veranderen en de
ontwikkelingen die dit stimuleren vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid. Er is dus noodzaak voor
experimenteerruimte om tot oplossingen en integratie te komen. Duidelijke afspraken, en wederom
vertrouwen, zijn hiervoor cruciaal.
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Vertrouwen en samenwerking
Samenwerking staat centraal in de kansen. We zien vooral een kans in de werkvorm van droomgesprekken
en een ander soort kennismaking met onze buren. Dit contact op het niveau van gedeelde waarden en
belangen kan leiden tot doorbraken en sociale innovaties, onder andere door te bouwen aan onderling
vertrouwen. Dit vertrouwen is nodig om de meer concrete kansen te benutten: gemeenschappelijk
wateropslag, een gedeelde water- en energiehuishouding, gebiedscorporaties. Hiermee kunnen we op
verschillende plekken gaan experimenteren in pilots. De resultaten hiervan kunnen ervoor zorgen dat we
ook onze water- en energieinfrastructuur effectiever kunnen aanleggen.
Naast vertrouwen vergt dit lef. Lef om in de triple-helix te experimenteren, samen met de omgeving. Dit
vindt plaats in een doorgaande dialoog in wisselende samenstellingen
Vertrouwen is niet alleen nodig om kennis met elkaar te delen en zo tot nieuwe ideeën te komen, het gaat
veel verder dan dat. Gebrek aan vertrouwen staat namelijk elke vorm van implementatie van collectieve
oplossingen in de weg. Water is hier een goed voorbeeld van. Laten we ons voorstellen dat we gaan
samenwerking om water uit de tuinbouw tot op zo’n hoog niveau te zuiveren, dat het opgeslagen kan
worden in oppervlaktewater, en dat dit oppervlaktewater vervolgens weer in het bedrijf gebruikt kan worden.
Ieder individu heeft hierin een verantwoordelijkheid voor het collectief. Als er maar één persoon
ongezuiverd afvalwater loost, doet dit het hele systeem teniet. Volledig commitment en vertrouwen is dus
een voorwaarde voor het implementeren van deze ideeën.
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De nexus als bonus of bonus voor de nexus?
Nexus-beloning
Het idee om een nexus-beloning te introduceren kreeg de meeste stemmen tijdens de bijeenkomst. Hierin
werd een kans gezien voor ondernemers die als nexus-ondernemers een positieve maatschappelijke
impact hebben. Als beloning hiervoor zouden zij aanspraak kunnen maken op een risicovolle lening, en zou
er flexibele wetgeving opgesteld moeten worden om hiermee te experimenteren. Zo moedig je
ondernemers aan in nexus oplossingen te denken.

Innovaties en obstakels
Tijdens de bijeenkomst viel het op dat er op het bedrijfsniveau vooral veel nexus-kansen geïdentificeerd
werden, terwijl obstakels vooral in het functioneren van het hele gebied werden herkend. Het lijkt
vooralsnog dat er niet voldoende onderling vertrouwen tussen tuinders is om als collectief in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen. Ondanks dat er belemmeringen zijn voor ondernemers om te investeren in
innovaties, worden er ook veel kansen in gezien. Voorbeelden hiervan zijn innovaties die het watergebruik
van gewassen verminderen, innovaties die biobased grondstoffen uit reststromen kunnen winnen en
innovaties die functiestapeling binnen de kas mogelijk maken. Zo kan de kas dé locatie worden waar de
nexus samenkomt: zowel voedselproductie als zonnepanelen/geothermie en wateropslag en –levering.
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