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Inleiding 

De ‘Start of the Year’-Summit van Topsector Water & Maritiem vond dit jaar plaats op 7 februari 
2023. Aan de orde kwam de vierjaarlijkse herijking van zes water- en maritieme missies die 
onderdeel uitmaken van het Nederlandse missie gedreven innovatiebeleid.  

Onder begeleiding van Re:visit bediscussieerden ruim 62 experts de herijking van de missies. 
Re:visit paste de ‘Five Bold Steps’-methodiek toe om zo concrete acties te formuleren die 
benodigd zijn voor de uitvoer van demissies. De experts werden daarbij onderverdeeld in zes 
subgroepen, elk gekoppeld aan een van de zes missies. Zie voor meer details de tabel aan het 
einde van dit document. 

Elke subgroep begon met de herformulering van zijn missie. Daarna identificeerden de 
subgroep enkele hoofdonderwerpen die relevant zijn voor de uitvoering (output) van de missie. 
De subgroep categoriseerde voorts de hoofdonderwerpen op prioriteit en vertaalde deze in 
concrete acties. De uitkomsten van dit proces zijn in deze samenvatting opgenomen. 

We danken de deelnemers hartelijk voor hun komst en inzet tijdens de Start of the Year Summit 
2023. 

Vriendelijke groet, 

Thecla Bodewes, Boegbeeld Topsector Water & Maritiem 
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Fundamenteel 
onderzoek Emmissies Topteam Kennisdeling Coalitie akkoord

MMIP’s Planetaire grenzen Missie Toekomstperspectief PPS-toeslagen

Digitalisering Nationaal

groeifonds

Maatschappelijke 
uitdagingen

Toegepast 

onderzoek SIA-call

MMIP’s Duurzaamheid Expertise Bodem Innovatie

Innovatie JIP’s Missiegedreven 
innovatie beleid

Landbouw, Water, 
Voedsel Defensie

Sleutel

technologieën Energietransitie KIA Export Blauwe economie

Onderwijs Missies MKB Europa Herijking

Inzet: de lingo kaart tijdens de breakout sessies. Tijdens het gesprek zouden meerdere woorden uit 
de lingo kaart genoemd moeten worden.



Missie: Landbouw, Water, Voedsel  
Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied 

Het hoofddoel van de missie is de verbetering en het toekomstbestendig maken van 
de leefomgeving. De subgroep identificeerde een aantal belangrijke aspecten van een 
duurzaam en verantwoord beheer van grondstoffen en water: 

Een circulaire benadering van grondstoffen en speciaal water. Beleid moet gericht zijn op 
hergebruik van grondstoffen en een duurzaam en efficiënt gebruik van water. 

Bevordering van de bewustwording van waterschaarste. De benoeming van een 
‘ambassadeur’ met een bijbehorend communicatieprogramma draagt hieraan bij. b Het 
communicatieprogramma richt zich op de verspreiding van kennis over duurzaam en 
verantwoord waterbeheer en de rol die wij daarin spelen. 

Onderzoek naar de reductie (van de footprint) van het gebruik van grondstoffen. Dat kan 
bijvoorbeeld door gelijkstelling van het  belang van veilig water aan het belang van de 
economie. Wet- en regelgeving kan daarbij uitkomst bieden. 

Top prioriteiten 

Herformulering Hoofd 
onderwerpen

Output Activiteiten

Leefomgeving;  
leefbaar en 
toekomstbestendig 
verbeteren

Verbruik en 
footprint reduceren

In wet- en regelgeving 
water gelijkwaardig 
aan economie

Organisatie en 
governance helpt om 
visie te realiseren

Communicatieplan 
richting consumenten

Kijk naar eigen 
invloed- sfeer on visie 
te realiseren

Circulair (water & 
grondstoffen)

Afvalwater bestaat niet 
meer. Grondstoffen 
hergebruiken. 
Regelgeving aanpassen

Toegankelijk 
communiceren over 
onze doelen (geen 
termen uit de jargon 
Lingo)

PR- campagne "water 
is van ons allemaal ", 
bewust zijn van je 
water footprint

Wij stellen 
altijd lange termijn 
ter discussie op de 
agenda’s
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Duurzame en veilige Noordzee, Oceanen en 
binnenwateren 

Het hoofddoel van de missie is de ontwikkeling van een duurzame en veilige aanpak 
van de uitdagingen voor de grote binnenwateren, de Noordzee en de oceanen. 
De nadruk ligt op innovatie. In zgn. proeftuinen kunnen bestaande oplossingen worden 
losgelaten en kan nieuwe creatieve en effectieve innovatie plaatsvinden. Wat is benodigd? 

Een heldere visie met een concreet plan dat door alle belanghebbenden gedragen wordt. In 
het plan is ruimte voor experimenten. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol; 

Een maatschappelijk debat over de Noordzee; 

Een boegbeeld / ‘minister van de Noordzee’ om het maatschappelijk debat te leiden en om 
de bovengenoemde heldere visie met het concrete plan breed uit te dragen. 

Aandacht voor human capital is het noodzakelijk. Oprichting van learning communities die 
gericht zijn op werk, onderzoek en innovatie. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de 
kennis over water bij professionals buiten de watersector. 

 Top prioriteiten


Herformulering Hoofdonderwer
pen

Output Activiteiten

Duurzame en veilige 
Visie met concreet 
plan 100% 

Visie met concreet 
plan 100% 

Boegbeeld Noordzee 
minister 

Creativiteit en kennis bij 
elkaar brengen

Maatschappelijk debat 
over Noordzee ism 
Tegenlicht en Topsector 
Creatieve Industrie

Thecle Bodewes heeft 
gesprek met relevante 
Top Sectoren: Energie, 
Dutch Digital Delta en 
Creatieve industrie

Maatschappelijk debat 
over gebruik Noordzee, 
in samenwerking met 
Tegenlicht en  Topsector 
Creatieve Industrie

Boegbeeld Minister 
Noordzee

Human Capital Learning communities: 
leren, onderzoeken, 
werken en innoveren

Water kennis bij niet 
waterprofessionals
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NL is en blijft de beste beschermde delta, ook na 2100 

Het hoofddoel van de missie is Nederland inrichten als living lab voor een duurzaam 
leven in de delta. In het living lab worden duurzame oplossingen voor het bouwen in delta’s 
ontwikkeld en verder uitgewerkt. Systeemkennis van water- en bodemsturing en het onderhoud 
van de noodzakelijke transities bieden hierin ondersteuning. Het toekomstbeeld is dat het 
kustonderhoud uiterlijk in 2050 volledig CO2-neutraal is. 

Het living lab werkt ook aan een benadering van het stroomgebied op internationaal 
niveau. Dat doet het lab door van Nederland een nieuwe kaart te maken.  

Meer internationale samenwerking op het gebied van duurzame en innovatieve oplossingen. 
Vanaf 2027 zijn programma’s voor duurzame innovaties meerjarig en, waarbinnen 
minimaal 2% bestemd is voor innovatie met nadruk op kennisexport. 

Met het oog op de ambitie om tegen 2035 80% van de aanleg autonoom, emissievrij en stil 
te realiseren is Nederland als living lab voor een duurzaam leven in de delta is van groot 
belang. 

Top prioriteiten


Herformulering Hoofdonderwerp
en

Output Output

NL is het living lab 
voor duurzaam 
leven in de delta

Duurzame  
oplossingen voor 
bouwen in delta's

80% autonome 
emissieloze, stille 
aanleg  2035

Urgentie aanjagen 
middels, 
burgerberaad, 
wetenschap en politiek

Systeemkennis brief 
water bodem sturend

Uitwerken en 
onderhouden van de 
transities die nodig zijn 

Scenario’s ter 
onderbouwing van 
toekomst beelden 
(wetenschap vs 
praktijk)

Gedeeld toekomst 
beeld

Kustonderhoud volledig 
CO2 neutraal 2050

Ontwikkelingen en 
testen van duurzame 
oplossingen

Stroomgebied 
benadering 
internationaal

De nieuwe kaart van 
NL is vastgesteld

Internationale 
samenwerking op 
duurzame innovatieve 
oplossingen
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Langjarig programma 
duurzame innovaties 

2% Innovatie in elk 
uitvoeringsprogramma. 
Rijk, regio, WS vanaf 
2027

Kennis export
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NL is en blijft de beste beschermde delta, ook na 2100; 
aanpassen versnelde zeespiegelstijging en toenemende 
weerextremen 

Het hoofddoel van de missie is ‘de wil om het te doen’ op het gebied van leefbaar wonen 
en werken, biodiversiteit en duurzame voedselketen. De nadruk ligt daarbij op de verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit van een gezonde leefomgeving en een goede gezondheid. De 
realisatie van een gesloten waterketen met volledig hergebruik met gescheiden systemen maakt 
daarvan onderdeel uit. Dat geldt ook voor de aanpassing van de landbouw met ondergrondse 
waterbuffers. 

Klimaatrobuust bouwen waarbij rekening wordt gehouden met ‘zachte’ kusten en meer 
woningbouw in het oosten van Nederland is een aandachtspunt. Systeemdenken en 
systeemhandelen krijgen meer aandacht. Zo dienen klimaatscenario’s van het KNMI te worden 
meegenomen in besluiten die betrekking hebben op de delta en dient in de delta ruimte te 
worden gereserveerd voor alle functies.  

Tot slot is er aandacht voor het lezen van de Brief water bodem sturend. De brief is een 
belangrijke stap in de realisatie van de doelstellingen en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
voor een gezonde leefomgeving en gezondheid. 

 Top prioriteiten


Herformulering Hoofdonderwerp
en

Output Activiteiten

De "wil" om het te 
doen 

Ruimtelijke kwaliteit 
gezonde 
leefomgeving en  
gezondheid 
Klimaat robuust 
bouwen

Gesloten waterketen 
100% hergebruik 
met gescheiden 
systemen

Brief water bodem 
sturend lezen

"Zachte" kust Allemaal ambassadeu
rs worden door 
WBS concreet 
te maken in eigen 
werk

Ruimtelijke kwaliteit 
gezonde 
leefomgeving en  
gezondheid

Meer woningbouw in 
het oosten

WBS vertalen aan 
niet-water-mensen

Aangepaste landbouw 
ondergrondse 
waterbuffers

Systeemdenken en 
handelen

KNMI klimaat 
scenario's vertalen 
naar  DELTA 
beslissingen
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Ruimte Reserveren voor 
(ALLE) functies

Brief water bodem 
sturend lezen
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Missie: Energietransitie en duurzaamheid  

Toekomstbestendige mobiliteitssystemen 

Het hoofddoel van de missie toekomstbestendige integrale mobiliteitssystemen is een  
duurzame en emissievrije mobiliteit. Ondernemerschap, innovatie en toegang tot financiering 
van risicodragend kapitaal is daarbij heel belangrijk. Voor de realisatie van de ambities 
schaalvergroting en standaardisatie noodzakelijk. 

Een belangrijk aspect is samenwerken met durf. Daaronder wordt verstaan: het buiten de regels 
om aangaan van samenwerkingen. Sociale en culturele innovatie spelen een cruciale rol. 
Human capital krijgt daarom specifiek de aandacht. Industriepolitiek dient gericht te zijn op het 
beprijzen van CO2 in de maritieme sector en op één gezamenlijke lobby vanuit watersector. 

In dit kader is het vergroten van de zichtbaarheid van water essentieel. Water is namelijk een 
randvoorwaarde voor een toekomstbestendige en integraal mobiliteitssysteem. 

Top prioriteiten


Herformulering Hoofdonderwerp
en

Output Activiteiten

Behendig toekomst 
bestendige 
integrale mobiliteits-
systemen in 2030 

Duurzaam en  
emissieloos 

Water, als bron en 
randvoorwaarden, 
meer 
zichtbaar maken

Ondernemerschap Risico kapitaal 
financiering t.b.v. 
innovatie

Goedkeuren 
Maritiem Masterplan

Schaal vergroten en 
standaardiseren

Doorgaan met 
doorrekening van 
masterplan

Totale vervoers 
bewegingen 
minimaliseren

Consortia opzetten

Start-up denken Opzetten 
risicofinanciering 
voor innovatie

Social - Culturele 
Innovatie in de keten

Samenwerken durf om 
buiten de regels de 
samenwerkingen aan te 
gaan

Human Capital
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Industrie politiek Launching customer 
ROC invullen

We zoeken de juiste 
mensen

Eén lobby vanuit water Verplichte stage 
plaatsen
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Thema Veiligheid 

Maritieme hightech voor een veilige zee 

Het hoofddoel van de missie veilige binnenwateren en een veilige zee voor zowel de 
mens als zijn omgeving. Dit omvat een integrale, eerlijke en transparante visie op wat 
veiligheid precies inhoudt. Onderwijsinstellingen en de praktijk werken samen in onderzoek dat 
interdisciplinair en missie gedreven is. Uit dat onderzoek komt nieuwe kennis tot stand die (o.a.)  
samenkomt in een digital twin van de Noordzee. Inzichten op basis van die nieuwe kennis kan 
gedeeld worden met relevante stakeholders.  

De subgroep benadrukt het belangt van Human Capital. Meer studenten moeten worden 
aangemoedigd opleidingen te volgen die relevant zijn en een interdisciplinaire inhoud hebben. 
In opleidingen dient meer aandacht te worden besteed aan het vergroten van de 
veiligheidscultuur. 

Regulering van de Noordzee en de binnenwateren is essentieel voor de ecologie en de 
veiligheid. Zo worden aanvaringen, sabotage, schade aan het milieu en het verlies van 
biodiversiteit voorkomen. In dat kader dient een inventarisatie, beoordeling en analyse van de 
risico’s plaats te vinden. Het gebruik van mapping 3.0-sensoren maakt daarvan deel uit. Een 
sterke koninklijke marine is daarbij ook belangrijk. 

 Top prioriteiten


Herformulering Hoofdonderwer
pen

Output Activiteiten

Een veilige zee & 
binnen wateren voor 
mens en omgeving 

Inzicht en kennis Digital twin Noordzee Mandaat

mbo, hbo, wo werken 
samen met praktijk aan 
interdisciplinair missie 
gedreven onderzoek

Opstellen HCA in 
relatie tot deze missie

Integrale visie op 
veiligheid

Eerlijk; in kaart 
brengen en gewogen 
afweging

Afkaderen

Gereguleerde 
gebruik(ers)

Analyse met risico-
inventarisatie)

Gezamenlijk opstellen 
kennisagenda 
Noordzee

Mapping 3.0 (alle 
activiteiten, 3D in 
één beeld)

Sensoren 
(detectie, identificatie)

Krachtige marine
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Afgestemde 
(gedragen) 
afspraken

Afgestemde kaders 
ecologie veiligheid + 
instrumentarium

Geen aanvaringen  
Geen sabotage  
Geen environmental 
degradation  
Geen biodiversity los
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Bijlage: Alle keuze mogelijkheden voor deelnemers om tijdens de Start of 
the Year summit over te praten.
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