Werksessie: water-voedsel-energie-nexus
Provincie Zuid-Holland, 9 oktober 2019

Water, Energy, Food - Nexus Thinking Explained – Mike Mahon, 2013

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 én simpele oplossingen waarbij deze opgaven in samenhang bekeken
worden.
Meer informatie: www.zuid-holland.nl/wavennexus
Je kunt ook direct contact opnemen:
Jeroen van Schaick j.van.schaick@pzh.nl of Jasper Dijkema j.dijkema@pzh.nl

Oefenen met de toekomst
Tijdens een interne werksessie van de Provincie Zuid-Holland voerden we op 9 oktober 2019 met elkaar
een “nexus-gesprek”: wat zijn kansen en obstakels voor bestuurders? Zitten die kansen of obstakels in
integraal sturen, integrale innovaties of integraal ontwerpen van nieuwe water- en energie-infrastructuur?
En waar in de provincie zitten voedsel-, water- en energieoplossingen elkaar in de weg of is win-win te
behalen? Het doel van de sessie was om strategen en managers in de organisatie kennis te laten maken
met nexus-denken en met elkaar te oefenen: hoe werkt de samenhang tussen water-, voedsel-, en
energieopgaven.

Waar begin je?
Bij de koffieautomaat om kwart voor 9 op woensdagochtend 9 oktober 2019 vertelt een vroeg gearriveerde
deelnemer dat hij het onderwerp wel heel breed vindt; water, voedsel én energie – waar moet je dan
beginnen? Daarom beginnen we met een filmpje: “the world is hungry for food, food is hungry for energy
and energy production is thirsty work … food, water, energy: the connections keep growing”.
In een korte aftrap vertellen we dat de water-voedsel-energie-nexus niet alleen een mondiaal vraagstuk is,
maar dat dit regionaal ook speelt. We zijn als provincie, met partners, goed bezig op het gebied van
energie, water en voedsel, maar missen in Zuid-Holland kansen en knelpunten in de verbinding daartussen.
Nu we middenin de eerste fase van ons toekomstonderzoek zitten, ontstaat het vermoeden dat er vier
manieren zijn waarop de nexus ertoe doet voor Zuid-Holland: verbindingen in de ruimte, verbindingen in
innovaties en business development, verbindingen tussen energieinfrastructuur en waterinfrastructuur ten
dienste van voedselproductie en –distributie en verbindingen tussen het (be)sturen in de regio aan
energietransitie, wateropgave en voedselopgave. De tweede helft van 2019 en begin 2020 organiseren we
in en over een zestal gebieden in Zuid-Holland nexus-dialogen: Greenport West-Holland, het stedelijk
gebied, de Zuidwestelijke Delta, het Groene Hart en de Noordzee.

www.dutchdabi.com
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Op 10 oktober 2031 …
Aan de hand van drie fictieve casus maken we tijdens de werksessie op 9 oktober de nexus voor de
provincie concreet. In 2031 ontmoeten wij drie investeerders. Eén van hen wil een biomassa-raffinaderij
realiseren in het havengebied, de tweede buitenlandse investeerder heeft 40% van de grond op de ZuidHollandse eilanden gekocht omdat hij brood ziet in de productie van duurzame energie (meer dan in
akkerbouw) en in de Greenports ontstaat er een conflict in de bodem als een derde investeerder de
overheid vraagt om ruimte voor energieproductie vrij te maken ten koste van ruimte voor zoetwateropslag.
Hoe verhouden wij ons als provincie tot deze ontwikkelingen? Overkomen ze ons of hebben we hier vanuit
publiek belang en middenbestuur iets van te vinden? Welke afwegingen maak je als provincie in de watervoedsel-energie-nexus?
Opdracht voor de deelnemers:
-

Ontwikkel twee à drie opties voor standpuntbepaling voor het provinciebestuur.
Benoem de belangrijkste afwegingen binnen de nexus om tot een standpunt te komen

Strategie: meerdere opties
De deelnemers kiezen voor verschillende strategieën. Eén groep zou fanatiek op zoek gaan naar
oplossingen. Zij ontwikkelen met een integraal water-voedsel-energie team een gedegen kennis en
innovatie strategie om conflicten tussen (publieke en private) belangen in het havengebied te voorkomen
en op te lossen. In de Zuidwestelijke Delta zou de discussie draaien om fundamentele waarden waar de
provicie aan hecht. Staan wij als provincie voor lokale gemeenschappen en zijn wij bereid de publieke
investeringen te doen in zoetwatervoorziening die instandhouding van akkerbouwareaal vereist? Of is
efficiëntie op een hoger schaalniveau en realisatie van grote opgaven van energietransitie en meebewegen
met klimaatverandering belangrijker?
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We hebben als provincie wel degelijk instrumenten om in te grijpen, als we dat zouden willen. De derde
groep zou een weg vooruitzoeken in het sluiten van een deal met de buitenlandse investeerder. Als zij
alternatieve buffers en bronnen van zoet water weten te realiseren, kunnen we als gezamenlijke overheden
best mee bewegen met de prioritering van gebruik van de ondergrond voor energie.

Oog voor de lange termijn
Gezamenlijk trekken we enkele conclusies. Het raamwerk van de nexus en de concrete casus geven
handvatten om een discussie te voeren over de complexiteit en tastbaar te maken wat we kunnen doen en
belangrijk maken. We herkennen met elkaar dat een kennis- en innovatiestrategie die oog heeft voor de
middellange to lange termijn van groot belang is voor de provincie. We zien tegelijk dat, binnen de watervoedsel-nexus, de confrontatie van lange termijn opgaven en korte termijn handelingsperspectief voor
bestuur en politiek waarschijnlijk spanning oplevert. Een toekomstperspectief waarin we inzetten op een
houdbare lange termijn vereist mogelijk moeilijke keuzes op korte termijn. Durft bestuur en politiek dat aan?
De inschatting is dat bestuurders een nexus-gesprek interessant gaat vinden. De deelnemers
onderschrijven het belang om met de toekomstdialogen, die we in dit project organiseren, dieper inzicht te
ontwikkelen in nexus-kansen en nexus-knelpunten binnen Zuid-Holland. Als we de komende maanden de
basis leggen voor allianties waarin we dóór kunnen pakken richting strategieën en een concrete aanpak,
hebben we vanuit dit toekomstonderzoek als provincie sowieso meerwaarde geleverd.

Op de volgende pagina’s vindt u de fictieve casus waarmee in deze strategiesessie is geoefend.
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CASUS: water-voedsel-energie-nexus in de biobased haven
Wat als… biomassa de kurk wordt waar de Rotterdamse haven op gaat dirjven?
“Binnen 10 jaar leidt de combinatie van publieke en politieke druk en technologische doorbraken en disrupties tot
een versneld vertrek van een hoop fossiele bedrijvigheid uit Rotterdam. Tegelijkertijd vindt een versnelde
opschaling van nieuwe biobased industrie plaats. … In dit toekomstbeeld vormt de haven zich om tot een
biochemisch cluster waar nieuwe bedrijvigheid onstaat die de organische stromen die Rotterdam aandoen hoger
in de piramide [zie figuur] weet te waarderen.”

Bron: https://drift.eur.nl/wp-content/uploads/2018/02/Transitie-agenda-Biobased-Haven-Rotterdam.pdf

Op 10 oktober 2031 komt er bij het provinciebestuur een vraag binnen van een grote, buitenlandse investeerder
die een nieuwe overslag en raffinaderij voor biologisch materiaal in de Rotterdamse haven wil realiseren.
Belangrijkste beoogde afzet voor het materiaal is biobrandstof. Er worden statenvragen verwacht over de
herkomst van de grondstof: het lijkt erop dat deze komt uit gebieden waar voedselproductie is verdrongen door
gewassen voor biobrandstof.Voedselprijzen zijn lokaal sterk gestegen. De zomer van 2031 was de vierde zomer
op rij waarin in Zuid-Holland sprake was van extreme droogte. Er leven bezwaren bij akkerbouwers en de
Greenport tegen de gevraagde garantie voor industriewater die de investeerder vraagt. Het waterketenbedrijf
waarin Evides en Hoogheemraadschap Delfland zijn gefuseerd in 2027 heeft het signaal afgegeven dat bij
aanhoudende droogte de betrouwbaarheid en leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening onder druk komt
te staan als er een nieuwe grootverbruiker van water in de haven bij komt. Het is onzeker of de investeerder
deelnemer in de zojuist geopende Warmterotonde wilt blijven. Het Rijk heeft in 2026 een prestatieverplichting
opgelegd aan gemeenten om in 2035 80% van de voertuigen elektrisch te laten rijden.
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CASUS: water-voedsel-energie-nexus in de Greenport West-Holland
Wat als … er een verbod op aardgasverbruik in de tuinbouwsector aankomt.
In het klimaatakkoord is een toekomstbeeld geschetst waarin we in Nederland collectief afgaan van het
aardgas. De glastuinbouw is op dit moment een grootverbruiker. Tuinders investeren in geothermie en doet
mee aan het regionale warmtenet. In dit toekomstbeeld gaat elke tuinder op zoek naar het realiseren van
een ‘gesloten kas’ waarbinnen water- en energievoorziening voor de productie zelfvoorzienend is.

Op 10 oktober 2031 wordt duidelijk dat een grote, buitenlandse investeerder alle bestaande consessies
voor geothermie heeft overgenomen. Met individuele tuinders heeft een opkoop-lease-constructie opgezet
voor lokale (ondiepe) warmte-koudesystemen. De investeerder heeft een voorstel voor de provincie om de
warmte-koudeproductie fors op te schroeven, mede met het oog op warmtevraag uit de steden. Zij vragen
om het stopzetten van initiatieven voor ondergrondse wateropslag en nieuwe investeirngen in
warmte/koudeinfrastructuur. De drinkwaterbedrijven zijn dringend op zoek naar nieuwe waterbronnen
omdat waterkwaliteit en –kwantiteit niet gegarandeerd kan worden. Dit is de vierde herfst waarin piekbuien
delen van het glastuindbouwgebied onder water hebben gezet en een deel van de oogst hebben verwoest.
De tuinders produceren steeds minder groente in Nederland en steeds meer hoogwaardige cosmetische en
medische grondstoffen en producten.Voedelproductie zit buiten Nederland op satellietlocaties.
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CASUS: water-voedsel-energie-nexus in de Zuidwestelijke Delta
Wat als … energieproductie op akkerland meer gaat opbrengen dan voedselproductie?
In de Zuidwestelijke Delta wordt tegelijkertijd hard gewerkt aan een “vitaal platteland”, duurzame
energievoorziening (bijv. Energy Island Goeree-Overflakkee) en betrouwbare zoetwatervoorziening. In het
InterBestuurlijk Programma wordt gewerkt aan een viertal broedplaatsen om de innovatiekracht in de Delta
te versterken: 1) Groene Cirkels; 2) Zoetwater; 3) Biodiverse en vitale landbouw; 4) Genieten en beleven
van de Delta.

Op 10 oktober 2031 wordt duidelijk dat een grote, buitenlandse investeerder 40% van de grond in de
Zuidwestelijke Delta heeft aangekocht met het oog op verbouwen van biomassa voor energie en realisatie
van zonnevelden en windparken. Het verdienmodel hiervoor pakt inmiddels gunstiger uit dan akkerbouw,
mede gezien de benodigde investeringen in betrouwbare zoetwatervoorziening in de verziltende delta. De
investeerder stelt een dynamisch systeem voor van wisselteelten van zonne-energie en biomassateelt. Zij
zijn samen bereid te investeren in de benodigde waterinfrastructuur en aan te leggen energienetwerken.De
gezamenlijke overheden staan in het vervolg op Deltaprogramma Zoetwater voor een nieuwe ronde
investeringsbeslissingen in samenhang met beschemring tegen zeespiegelstijging. Diverse lokale
coöperaties van inwoners en agrariërs zijn inmiddels zover dat op wijkniveau en voor grote
voedselbedrijven gesloten voedselafval-, water- en energiekringlopen zijn gerealiseerd. De kernern op de
eilanden zijn opgebloeid en trekken nieuwe, op duurzaamheid gerichte inwoners en ondernemers aan. De
investeerder beoogd deze open te breken – op hoger schaalniveau vallen dergelijke kringlopen veel
efficiënter te sluiten; ook bieden zij toekomstperspectief voor veel werkgelegenheid.
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Provincie Zuid-Holland, oktober 2019
Foto’s: Beeldbank Zuid-Holland

Dit verslag kwam tot stand binnen de Toekomstagenda van de provincie Zuid-Holland.
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