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Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 
 

1. Inleiding 
 
1.1 Ambitie 
Fryslân en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet voor niets is Fryslân de wa-
terprovincie van Nederland. Inmiddels geldt dat ook voor watertechnologie. Fryslân heeft een 
top technologisch onderzoeksinstituut, een doorlopende leerlijn en een unieke infrastructuur 
voor innovaties. En bovenal groeit het aantal bedrijven. Daarmee ligt er een stevige basis 
voor een volwaardig cluster op het gebied van watertechnologie. Dat kunnen en willen we 
verder uitbouwen. Zodat we in 2020 één van de drie wereldwijde centra voor watertechnolo-
gie zijn. Leeuwarden en Fryslân zijn dan dé Europese waterhub. Voor de toekomst is water-
technologie dus een kansrijke sector met een groeiverwachting voor de werkgelegenheid. 
Onze ambitie is dat deze sector in 2020 minimaal 2.000 kenniswerkers telt. Het afgeleide 
resultaat is een flinke toename van werkgelegenheid bij de toeleverende industrie en dienst-
verlening. 

Een groei van de watertechnologiesector is mogelijk door maatschappelijke ontwikkelingen. 
Water is namelijk een wereldwijde uitdaging. Miljoenen mensen hebben nog geen toegang 
tot schoon drinkwater en sanitatie. In Nederland is het een vanzelfsprekendheid dat er 
schoon en veilig water uit de kraan komt. Maar op veel plekken in de wereld is dat niet zo. 
Verder speelt water een belangrijke rol in bedrijfsprocessen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
sectoren land- en tuinbouw, voedingsmiddelenindustrie en chemie. Door watertechnologie 
zijn we steeds vaker in staat water optimaal te gebruiken. Zo is het mogelijk om grondstoffen 
uit afvalwater te halen en energie te maken van (afval)water. Hiermee loopt Nederland voor-
op. Watertechnologen zoeken naar technische oplossingen op het gebied van drinkwater-
productie, afvalwaterzuivering, waterdistributie en duurzaam waterbeheer. De maatschappe-
lijke ontwikkelingen bieden dus kansen voor de watertechnologiesector in Nederland. Dat 
geldt in het bijzonder voor Fryslân en Leeuwarden. 

De eerste stappen zijn gezet. Maar de ontwikkelingen gaan snel. En het gaat om een com-
plexe omgeving. Een omgeving die verder reikt dan onze provincie. Ons speelveld is Europa. 
Daar liggen ook kansen voor beleidsmatige financiële ondersteuning van onze ambitie. En 
daar liggen de mogelijkheden om onze export te vergroten. We staan de komende jaren voor 
een enorme uitdaging om onze veelbelovende positie te behouden en uit te bouwen. Daar-
om is een uitvoeringskader gewenst. De doelen zijn helder. Alle betrokken partijen moeten 
samen keihard aan de slag. Alleen zo kunnen we het Friese watertechnologiecluster verder 
laten groeien. En alleen zo kunnen we onze ambities waarmaken. 
 
Het cluster watertechnologie heeft zich het afgelopen decennium bottom-up ontwikkeld. Juist 
daarom wil de provincie Fryslân bijdragen om de juiste voorwaarden te scheppen. Voor-
waarden die bedrijven en kennisinstellingen helpen om te innoveren en groeien. Zo kan het 
cluster watertechnologie zich verder ontwikkelen. We gaan ons in te zetten voor langjarige 
financiering om dit bottom-up proces te ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld door bud-
getten op Europees, landelijk en regionaal niveau naar Fryslân te laten vloeien. Met die fi-
nanciële middelen kunnen we de valorisatie van de excellente kennis in Fryslân naar meer 
bedrijven en werk faciliteren. Ook gaan we de samenwerking in het cluster watertechnologie 
stimuleren en faciliteren. Daarnaast willen we een stimulerende rol spelen om van Fryslân 
een proeftuin van internationale betekenis te maken. Verder gaan we ons bestuurlijk inzetten 
om het watertechnologiecluster in Europa en Brussel zichtbaar te maken. Tot slot gaan we 
participeren in internationale netwerken. 
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1.2 Uitgangspunten beleid 
Het Uitvoeringskader Watertechnologie is de vertaling van de afspraken in het ‘coalitieak-
koord 2011 – 2015 Nije enerzjy foar Fryslân’ en de uitwerking van de ‘Economische beleids-
visie provincie Fryslân 2012 Groen, slim en grensverleggend. In het coalitieakkoord staat dat 
we langdurig provinciale steun geven aan het cluster watertechnologie. We ondersteunen de 
ontwikkeling van bedrijvigheid rondom en verdere uitbouw en verankering van een interna-
tionaal topinstituut als Wetsus. Dit is inclusief de te ontwikkelen Water Campus. 
 
De provinciale economische beleidsvisie benoemt vijf speerpunten van het economisch be-
leid. Watertechnologie is één daarvan. De uitwerking vindt plaats in het voorliggende Uitvoe-
ringskader Watertechnologie. 
 
Economische structuurversterking is een van de centrale thema’s uit de investeringsagenda 
Wurkje foar Fryslân. Binnen dit thema is watertechnologie een van de speerpuntprogram-
ma’s. Dankzij Wurkje foar Fryslân is het mogelijk extra inzet te doen op het cluster water-
technologie. 
 
Verder is watertechnologie beleidsmatig verankerd in de samenwerkingsagenda 2013 – 
2025 van de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. Het project Watercampus Leeu-
warden is onderdeel van het hoofdprogramma Kennis en Economie uit deze samenwer-
kingsagenda. Daarnaast werken provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden op uitvoerings-
niveau samen in de overeenkomst Slim met water en energie. En watertechnologie is opge-
nomen in het bidbook van de Culturele Hoofdstad 2018. 
 
Ook in Noord-Nederland is watertechnologie een belangrijk speerpunt. Het cluster komt 
prominent terug in de Regionale Innovatie Strategie Noord- Nederland. Daarnaast is water-
technologie onderdeel van het beleid van het Rijk. Water is een van de 9 topsectoren. Voor 
iedere topsector is een innovatiecontract afgesloten. Watertechnologie is goed vertegen-
woordigd binnen de verschillende thema’s van het innovatiecontract. 
 
Tot slot sluit het cluster watertechnologie goed aan op Europa. De verdere ontwikkeling van 
het cluster past goed in programma’s als EFRO, Interreg en Horizon 2020.  
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2. Cluster Watertechnologie 
 
2.1 Uitgangssituatie cluster Watertechnologie 
In 2000 heeft de provincie Fryslân het initiatief genomen voor de Friese Wateralliantie. In 
deze alliantie gingen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken. Het doel 
was om Fryslân een belangrijke speler op het gebied van water(technologie) te maken. Aan-
leiding hiervoor waren conclusies uit verschillende rapporten. Daarin stond dat de Neder-
landse watersector haar voortreffelijke kennispositie onvoldoende internationaal verzilverde. 
Oorzaak was een versnippering van kennis en kunde. 
 
Het watertechnologiecluster heeft in korte tijd een stevige basis ontwikkeld. Het toonaange-
vende topkennisinstituut Wetsus staat in Leeuwarden. Wetsus is een belangrijke speler in 
het cluster watertechnologie. Ongeveer 90 (inter)nationale bedrijven laten hier excellent on-
derzoek uitvoeren. Dat gebeurt door promovendi van 16 internationale universiteiten en ken-
nisinstituten die aan Wetsus zijn verbonden. 
 
Rondom Wetsus is een integrale watertechnologiecampus ontstaan. Hierin zijn research, 
know-how, testfaciliteiten, ondernemerschap, durfkapitaal, talent en onderwijs fysiek gecon-
centreerd. Ondernemerschap staat voor ongeveer 20 bedrijven en instellingen met geza-
menlijk 300 kenniswerkers. De uitbreiding van de Watercampus is een belangrijk onderdeel 
van de samenwerkingsagenda met de gemeente Leeuwarden.  
 
Verder beschikken het Wetterskip Fryslân en waterbedrijf Vitens over veel kennis en experti-
se. Vitens heeft het meest geavanceerde drinkwaterlaboratorium van Europa. Dit laboratori-
um staat in Leeuwarden.  
 
Binnen UCF, HBO- en MBO-instellingen is watertechnologie ook een prioritair thema. Daar-
naast heeft het Rijk het Centre of Expertise voor Watertechnologie toegewezen aan Van Hall 
Larenstein en NHL. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water is toegewezen aan 
het Friesland College.  
 
Vitens, Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten zijn belangrijke actoren in de waterketen. 
Samen met de aanwezige bedrijven en kennisinstellingen is daarmee een groot kennispoten-
tieel aanwezig. Het geheel vormt samen een uniek innovatie ecosysteem. 
 
Eind 2012 omvatte de watertechnologiesector in Noord-Nederland ongeveer125 bedrijven en 
organisaties, waarvan ongeveer twee derde in Fryslân. Samen waren die goed voor omzet 
van rond de 700 miljoen euro. De sector telde tussen 3.200 en 3.500 arbeidsplaatsen.  
 
 
2.2 Cluster in ontwikkeling 
Naar de ontwikkeling van clusters is in binnen- en buitenland veel onderzoek gedaan. Dat 
levert inzichten en handvatten op voor de verdere uitbouw van het Friese watertechnologie-
cluster. Wat zijn bijvoorbeeld succesfactoren? Zo heeft Buck Consultants International (BCI) 
onderzoek gedaan naar clusters in Nederland. BCI beschrijft de verschillende stadia die een 
cluster doormaakt. Watertechnologie bevindt zich volgens BCI nu in de ontwikkelingsfase. 
Daar horen bepaalde rollen bij. Met dit uitvoeringskader willen we een volgende stap maken 
en de groeifase bereiken. 
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Figuur 1 Ontwikkelingsstadia programmaclusters. Bron: Buck Consultants International 

 
 
Ook de European Association of Development Agencies (EURADA) heeft onderzoek gedaan 
naar clusterontwikkeling. Eén van haar conclusies is dat veel clusters uiteindelijk niet door-
groeien. Iedere fase biedt volgens de EURADA kansen, maar zeker ook risico’s. Daarom 
moeten we alert zijn op faalfactoren. Deze kunnen een verdere ontwikkeling en de conti-
nuïteit van het watertechnologiecluster in de weg staan. Faalfactoren zijn beperkt leider-
schap en focus. Andere voorbeelden zijn het onderschatten van de complexiteit en het ont-
breken van internationale samenwerking. 
 
Tegelijkertijd vraagt iedere ontwikkelingsfase om verschillende rollen en instrumenten van de 
overheid. Het onderzoek van BCI geeft een overzicht. 
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Figuur 2: Belangrijkste rollen overheden (lokaal en regionaal) in verschillende fasen van clus-
terontwikkeling. Bron: Buck Consultants International 
 
 
We willen het watertechnologiecluster verder uitbouwen. Dat is geen zekerheid en lineair 
proces. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de economische crisis kunnen van invloed 
zijn op de ontwikkeling van het cluster. Verder is duidelijk dat juist de verschillende actoren 
een belangrijke rol spelen in het ontwikkelingsproces. Daarom  moeten we blijvend geza-
menlijk optrekken en de goede voorwaarden creëren. Clusters laten zich niet ontwikkelen 
volgens een bepaald format. Dat concludeert BCI. Wel zijn er ingrediënten die bijdragen aan 
een positieve ontwikkeling. Een daarvan is langdurige ondersteuning met verschillende rollen 
vanuit de overheid. Met dit uitvoeringskader geven we vorm aan deze aanbeveling.  
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3. Rollen en instrumentarium 
 
3.1 Rollen 
De provinciale aanpak kenmerkt zich het afgelopen decennium door een bottom-up benade-
ring. Projecten kwamen tot stand op initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en intermedi-
airs. De ontwikkeling van het cluster watertechnologie gebeurt door de verschillende actoren. 
Hun creativiteit, excellente kennis, ondernemerszin en innovatiekracht is van groot belang 
voor de verdere ontwikkeling. Een van onze belangrijkste rollen is hiervoor de optimale rand-
voorwaarden en ruimte te creëren. Oftewel het organiseren van de dansvloer. Het gaat dan 
om bijvoorbeeld partijen bij elkaar brengen, stimulering, lobby en verleiding. 
 
Deze rol vervult de provincie al vanaf 2000 en heeft niet aan belang ingeboet. De provincie 
heeft partijen bijeen gebracht en verleid. Het doel was dat een aantal partijen elkaar zouden 
vinden en samen met projectvoorstellen zouden komen. Met deze projecten kon de provincie 
succesvol beroep doen op externe (Europese) financieringsbronnen. Hierbij is de beschik-
baarheid van strooigeld (procesgeld) noodzakelijk. Deze strategie is succesvol geweest en 
heeft tot een grote verscheidenheid aan projecten geleid. Voorbeelden zijn Watercity Interna-
tional (financiering uit Interreg), Wetsus (financiering 2007-2013 uit de zogenaamde FES-
gelden) en Innovation Action programme (financiering DG Regio). Deze projecten brachten 
vervolgens nieuwe rollen voor de provincie met zich mee.  Dat zijn bijvoorbeeld het inzetten 
van financiële instrumenten, wet- en regelgeving, financieel beheer en verantwoording. 
Voor de komende jaren zien we de volgende rollen voor de provincie Fryslân: 

- De provincie als bevoegd gezag. Zij is met name actief in het fysiek-ruimtelijke do-
mein: ruimtelijke ordening en vergunningverlening. 

- Een faciliterende overheid. Zij ondersteunt uit de maatschappij voortkomende initia-
tieven. En zij brengt partijen bij elkaar en geeft ruimte aan samenwerkingsinitiatieven 
tussen instellingen, bedrijven en burgers. 

- Een aanjagende overheid. Zij stimuleert dat er projecten van derden tot stand komen 
(projectverwerving). Ook biedt zij een handelingsperspectief voor instellingen, bedrij-
ven en burgers en legt hiertoe in voorkomende gevallen gericht maatschappelijke 
vraagstukken bij derden neer. 

- De financierende overheid. De overheid verstrekt minder subsidies en zet meer re-
volverende middelen in. Het kan gaan om bijvoorbeeld aflopende garanties, aflossin-
gen, rente-inkomsten, dividend en opbrengsten uit verkoop van participaties. Terug-
kerende financiële middelen kunnen opnieuw geïnvesteerd worden. Fryslân wil een 
actieve rol spelen in het verwerven van financiering vanuit Europa. 

- De overheid als netwerker. De overheid participeert in internationale netwerken en 
projecten. Het leggen van connecties met regio’s en clusters in het buitenland staat 
centraal. Deze regio’s en clusters kunnen toekomstige partners zijn voor Friese be-
drijven en kennisinstellingen. 

- De overheid als toezichthouder: governance. De overheid moet afspraken maken 
over en toezicht houden op subsidies en prestaties. 

 
Dit vraagt een provincie die: 

- duidelijk, helder en transparant is. 
- een consistente en langjarige inzet heeft. 
- inzet op meer integratie tussen economisch, ruimtelijk, sociaal en woon- en milieube-

leid. 
- inzet op een goede monitoring en tussentijdse evaluatie. Zo is tijdig bijsturen mogelijk 

en leiden opgedane ervaringen en resultaten tot verbetering en/of wijziging strategie. 
- inzet op openheid. Kennis is voor alle betrokkenen bij de ontwikkeling van het cluster 

watertechnologie goed toegankelijk. 
- inzet op een evenwichtig instrumentarium dat tegemoet komt aan de ontwikkelingsfa-

se  van het cluster watertechnologie en bijdraagt aan de provinciale doelen. 
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Het voorliggende Uitvoeringskader Watertechnologie wordt uitgevoerd in een divers krach-
tenveld. Dat vraagt om verschillende rollen. Die geven richting aan de verdere uitwerking van 
het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. 
 
3.2 Instrumentarium 
We kunnen als provincie verschillende instrumenten inzetten die helpen om onze doelstellin-
gen te realiseren: juridische, financiële en communicatieve instrumenten. In deze paragraaf 
gaan we in op ons financieel instrumentarium. 
 

Europa Rijk Regio 

- Interreg 
- Horizon 2020 
- COSME 
- EIB 
- EEN 
- Eurostars 
- ACQEAU 

- RDA+ 
- Topsectorbeleid 
- Techniekpact 

- REP 
- EFRO 
- Waddenfonds 

Provincie Gemeente  

- Wurkje foar Fryslân 
- Doefonds 
- Fryslân Fernijt IV 
- SEB Innovatie waterketen 
- RegioREP 
- Samenwerkingsagenda Lwd-Frl 
- Samenwerking Slim met water 
en energie 
- Lwd2018 

- Transitiefonds 
- Samenwerkingsagenda Lwd-Frl 
- Samenwerking Slim met water 
en energie 
- Lwd2018 

 

 
Figuur 3: Overzicht van mogelijke financiële instrumenten 
 
 
In de eerste fasen van de innovatieketen kunnen we Fryslân Fernijt en het Doefonds inzet-
ten. Deze instrumenten zijn niet sectorgebonden. Fryslân Fernijt en het Doefonds kunnen 
innovaties stimuleren in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld water, zorg en duurzame ener-
gie komen in aanmerking. Het Doefonds richt zich op risicovol ondernemerschap. Hierbij is in 
principe zicht op terugbetaling van de ingelegde middelen. Dat geldt niet voor projecten uit 
het subsidie-instrument Fryslân Fernijt. We zorgen voor een goede afstemming tussen Frys-
lân Fernijt en het Doefonds. 
 
Voor het realiseren van onze ambities is er dus een breed scala aan financiële instrumenten. 
De projectinhoud is leidend. Op basis van deze inhoud zoeken we financiering. De provincia-
le middelen fungeren als Haarlemmer olie. Deze middelen hebben de volgende functies:  
- procesgeld voor aanjagen en projecten verwerven. 
- hefboom in de vorm van co-financiering. 
- vangnet als externe financiering niet mogelijk is.  
 
Natuurlijk toetsen we de projectvoorstellen op onze actielijnen. Die beschrijven we in hoofd-
stuk 4. Dan bepalen we ook onze rol. Het uitgangspunt is om optimaal gebruik te maken van 
externe (met name Europese) fondsen.  
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4. Uitvoeringskader Watertechnologie 
 
4.1 Ambities en doelen 
De ambities voor het watertechnologiecluster staan beschreven in de investeringsagenda 
Wurkje foar Fryslân.  
 
De ambitie is om Nederland te ontwikkelen tot de Europese Watertechnologie Hub, met de 
Water Campus in Leeuwarden als kristallisatiepunt. Het is de bedoeling het bestaande net-
werk uit te bouwen tot meer dan 150 bedrijven en 30 universiteiten/instellingen uit binnen- en 
buitenland. Samen willen we structureel werken aan ontwikkeling en vermarkting van nieuwe 
watertechnologieën. We willen wereldleider worden op het terrein van innovatieve water-
technologie. Dit betekent een groei van het aantal kenniswerkers op en rond de Watercam-
pus Leeuwarden van de huidige 300 tot 2000 in 2020 en een forse toename van werkgele-
genheid bij toeleverende industrie en dienstverlening. Daarmee wordt een belangrijke bijdra-
ge geleverd aan het nationale topsectorenbeleid, de grote maatschappelijke uitdagingen van 
de EU en de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties op het gebied van voldoende en 
veilig water en sanitatie. 
 
Uit: Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân (2013, p.30) 
 
 
4.2 Visie op het uitvoeringskader 
Europa en in het bijzonder Nederland willen door innovatie de internationale concurrentiepo-
sitie versterken. Innovatie is ook de basis voor een sterke en duurzame Friese economie. 
Het versterkt de concurrentiepositie van onze provincie. Ook is het een noodzakelijke voor-
waarde voor behoud en toename van werkgelegenheid. Ons economisch beleid is daarom in 
belangrijke mate gericht op het versterken van de Friese innovatiepositie. Bij innovaties gaat 
het om de vernieuwende activiteiten die vooral een breder maatschappelijk belang dienen. 
En dus niet alleen voordelen bieden aan individuele bedrijven en consumenten. 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in 2004 ‘Oars as oars’ vastgesteld. In deze notitie 
over een regionaal op innovaties gericht beleid staan twee aandachtspunten centraal. Het 
eerste aandachtspunt is het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor duurzame inno-
vaties. Het tweede aandachtspunt is het vertalen van maatschappelijke uitdagingen in nieu-
we ontwerpen van processen, producten en diensten. Nieuwe ontwerpen die op termijn 
winstgevend kunnen worden verkocht. Hierbij maken we gebruik van regionale kwaliteiten. 
Dit zijn bijvoorbeeld rust, ruimte, cultuur, natuur- en landschap, water, zuivelketen, kleinscha-
ligheid, zelfvoorzienendheid en zelfredzaamheid. Ook maken we gebruik van in de regio 
aanwezige kennis en kunde.  
 
Vanaf 2000 werken we voor watertechnologie met een bottom-up aanpak. Ons vertrekpunt 
was en is de notitie ‘Oars as oars’. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de theorieën 
en inzichten van vooraanstaande wetenschappers. Zo heeft Amerikaanse socioloog Richard 
Florida onderzoek gedaan naar de ruimtelijke concentratie van kennis en creativiteit. Ook de 
ideeën van econoom Michael Porter geeft aanknopingspunten voor onze visie op het pro-
gramma. Porter heeft veel onderzoek gedaan naar clusters en regionaal economische ont-
wikkeling. Deze theorieën en inzichten zijn niet één op één naar Fryslân te vertalen. Voor 
onze inzet kiezen we voor een mix die bij Fryslân past. 
 
De inzichten van Florida zijn uiteindelijk leidend geweest voor onze inzet. Volgens Florida is 
de economische ontwikkeling van een stad afhankelijk van drie elementen. Dit zijn talent, 
technologie en tolerantie. Tolerantie staat voor experimenteren met kans op mislukking. De-
ze elementen hangen nauw samen met creativiteit. 
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Nieuwe bedrijvigheid en de groei van werkgelegenheid is altijd het doel geweest. Onderweg 
hebben we gemerkt dat de groei van de sector alleen mogelijk is door meer te exporteren. 
Daarom hebben we nog een element toegevoegd aan de inzichten van Florida. Dit is trans-
nationale samenwerking.  
 
Tot nu toe heeft onze aanpak gewerkt. Dat concludeert ook De Noordelijke Rekenkamer in 
haar rapport van juni 2013. Volgens De Noordelijke Rekenkamer heeft het cluster watertech-
nologie in korte tijd een stevige basis ontwikkeld. Ook in Europa blijven we niet onopgemerkt. 
Verschillende EU-vertegenwoordigers vinden het Noord-Nederlandse cluster internationaal 
onderscheidend. 
 
De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met onze werkwijze. Niet ieder resul-
taat is direct te koppelen aan een actie of inspanning. Dit beeld is bevestigd door een EU-
onderzoek ‘Open Innovation 2.0: A New Paradigm’. In deze benadering staan begrippen als 
bottom-up, interactief, vraag georiënteerd en (internationaal) netwerken centraal. Dit sluit ook 
aan op de ontwikkelingen rond Culturele Hoofdstad 2018. 
 
In dit uitvoeringskader gaan we verder op de ingeslagen weg. We hebben het uitvoeringska-
der opgebouwd via vier actielijnen. Dit zijn Technologie, Tolerantie, Talent en Transnatio-
naal. Die noemen we ook wel de 4 T’s. Dit uitvoeringskader laat zien wat het verband is tus-
sen doelen, actielijnen en projecten en activiteiten. 
 
Dit uitvoeringskader is geen uitvoeringsprogramma in klassieke zin. We kiezen voor een bot-
tom-up benadering. Er zijn ideeën en initiatieven voor projecten. Deze projecten komen tot 
stand op basis van gesprekken met actoren in het cluster watertechnologie. Nieuwe bottom-
up projecten en initiatieven toetsen we aan de 4 T’s. Figuur 4 op pagina 10 schets een mo-
gelijk beeld van het uitvoeringskader over twee tot drie jaren. 
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Figuur 4: Samenhang tussen doelen, actielijnen en mogelijke projecten. Sommige projecten 
zijn indicatief. Voor deze projecten is nog geen (financieel) commitment en hebben we onze 
rol nog niet bepaald. 
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4.3 Technologie: Research en Infrastructuur 
De T van technologie gaat over Research en Infrastructuur. Deze vormen een belangrijk 
fundament voor de watertechnologiesector. We willen van Leeuwarden, Fryslân en Neder-
land de waterhub van Europa maken. Daarvoor is het nodig om de in Nederland aanwezige 
excellente kennis te bundelen. Dat geldt voor Research maar ook voor Infrastructuur. 
 
Met betrekking tot Research zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Met bijdragen uit het 
Rijks REP, van de Ministeries EZ en I&M en het UCF is de basis gelegd voor de financiering 
van Wetsus. Met deze financiering is het onderzoeksprogramma gewaarborgd tot en met 
2020. Het is van belang dat het onderzoeksprogramma wordt aangestuurd door het bedrijfs-
leven. Dat is nodig om de commerciële relevantie te waarborgen.  
 
We willen van Fryslân het fysieke watertechnologiecentrum maken. Daarvoor is een excel-
lente onderzoeksinfrastructuur nodig. Ook hier zijn stappen in de goede richting gezet. Rond 
Wetsus is de afgelopen jaren een uniek innovatie ecosysteem opgebouwd met huisvesting, 
laboratoria, apparatuur, applicatiecentrum, demosites e.a. Dit is van groot belang voor de 
positie van Leeuwarden als fysiek kristallisatiepunt watertechnologie. Immers, Leeuwarden 
heeft geen universiteit die deze faciliteiten in huis heeft. In 2014 is de realisatie van de 
nieuwbouw op de Watercampus Leeuwarden een belangrijke mijlpaal.  
 
Projecten/activiteiten op deze actielijn moeten bijdragen aan: 

 Europese excellentie van research op het gebied van watertechnologie. 

 Behoud en/of uitbreiding van een excellente onderzoeksinfrastructuur. 

 
Rollen provincie: 

 Lobby en beleidsbeïnvloeding 

 Aanjagen en projectverwerving 

 Co-financiering  

 
 
4.4 Talent: Educatie 
De T van Talent gaat over Educatie. De beschikbaarheid van voldoende en geschoold per-
soneel is een essentiële voorwaarde voor de structuurversterking en groei van de watertech-
nologiesector. Inmiddels is Leeuwarden uitgegroeid tot het nationale onderwijscentrum op 
het gebied van watertechnologie. Hier wordt een doorlopende leerlijn aangeboden van ba-
sisonderwijs – voortgezet onderwijs – MBO – HBO – WO – PhD.  Hiermee onderscheiden 
Leeuwarden en Fryslân zich nationaal en internationaal. 
 
Projecten/activiteiten op deze actielijn moeten bijdragen aan: 

 Het in stand houden, doorontwikkelen en versterken van de doorlopende leerlijn wa-
tertechnologie in Leeuwarden. 

 Het ontwikkelen, behoud, benutten en aantrekken van talent.  
 
Rollen provincie: 

 Lobby en beleidsbeïnvloeding 

 Aanjagen en projectverwerving 

 Co-financiering 
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4.5 Tolerantie 
Met de T van Tolerantie bedoelen we het geven van ruimte aan experimenten, starters, pro-
jecten en bedrijven. Ruimte geven in de zin van vergunningen, fysieke ruimte en financiële 
ruimte (subsidies en risicokapitaal) en launching customer.  
 
Vaak gaat het bij innovatieprojecten in eerste instantie om experimenteren met en tussen 
actoren in de triple helix. De actoren zijn ondernemingen, onderwijs en overheden. Bij wa-
ter(voorziening) is het ook van belang om de bevolking te betrekken als vragende partij. Dan 
spreken we over de zogenaamde quadruple helix. Zo kan het waterspoor van Lwd2018 een 
verrijking zijn voor het watertechnologieprogramma en visa versa. Inwoners van Leeuwarden 
en Fryslân zijn al in een vroegtijdig stadium betrokken bij Lwd2018. 
 
De komende jaren verwachten we een focus op cross-sectorale projecten en internationali-
sering. Hierdoor neemt het aantal actoren toe. En ontstaat er verwevenheid met andere sec-
toren en regio´s. Op het snijvlak van sectoren (cross-overs) ontstaat vernieuwing en syner-
gie. Dat biedt de mogelijkheid tot het openen van nieuwe (internationale) markten. Het reali-
seren van een proeftuin in Fryslân met grootschalige voorbeeldprojecten (icoonprojecten) is 
van belang voor internationale profilering, de creatie van een thuismarkt voor innovaties en 
het aantrekken van bedrijven en instellingen van buiten de regio. Fryslân heeft met de Af-
sluitdijk en de Waddeneilanden locaties in huis, die in dit kader benut kunnen worden als 
icoonprojecten voor Europa.  
Binnen Wurkje foar Fryslân is hiervoor de volgende maatregel opgenomen: ondersteuning 
van grootschalige demo’s voor nieuwe technieken/concepten, demo-sites voor decentrale 
concepten op bijvoorbeeld de Watercampus, maar ook crossovers met  bijvoorbeeld de 
agrofood op Dairy Campus. 
 
Een toename van het aantal bedrijven en instellingen in en om de Watercampus Leeuwar-
den vergroot de interactie, de slagkracht en het internationale aanzien van het watertechno-
logiecluster. 
 
Projecten/activiteiten op deze actielijn dienen bij te dragen aan: 

 Stimulering en ondersteuning technostarters en innovatief MKB op het gebied van 
watertechnologie. 

 Realisatie van demonstratieprojecten, cross-overs en grootschalige voorbeeldpro-
jecten/ icoonprojecten. 

 Realisatie van watertechnologieprojecten in het kader van Lwd2018. 

 Vestiging van bedrijven en instellingen. 
 
Rollen provincie: 

 Lobby en beleidsbeïnvloeding 

 Aanjagen en projectverwerving 

 Co-financiering 
 
 
4.6 Transnationale samenwerking 
De T van Transnationale samenwerking staat voor onze noodzakelijke internationale focus.  
Het uiteindelijke doel van het Uitvoeringskader Watertechnologie is het genereren van nieu-
we bedrijvigheid. De groei van de watermarkt ligt met name in het buitenland. Innovatieve 
producten leveren pas geld en werkgelegenheid op als zij succesvol in de markt worden ge-
zet. Maar het is niet eenvoudig om van een innovatie een marktrijp product te maken. Een 
innovatief product is slechts een eerste stap. De afzetmarkt is een complexe sector met ver-
schillende spelers, lange doorlooptijden en grote dynamiek. Daardoor kunnen omstandighe-
den wijzigen en processen stagneren. Het opsporen van marktkansen en de marktvraag en 
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het in kaart brengen van de behoefte en problemen van publieke en private partijen op het 
gebied van drink-, afval- en proceswater is een complex proces.  
 
We willen het acquisitieproces voor een commerciële business case in het buitenland facilite-
ren. In het kader van Wurkje Foar Fryslân hebben we hiervoor een maatregel opgenomen: 
ondersteuning van de internationale zichtbaarheid en export om toegang te krijgen tot de 
watermarkt in geselecteerde landen, via missies, propositie-ontwikkeling, demo’s, proof of 
concepts. Maar vooral bedienen we het MKB met concrete business cases. We hebben we 
de Water Alliance gevraagd om hiervoor met een voorstel te komen. 
 
Het Noord-Nederlandse watertechnologiecluster is internationaal onderscheidend. Dat zeg-
gen vertegenwoordigers van drie EU-DG´s en internationale organisaties tijdens een studie-
bezoek in maart 2013. Zij gaven ook aanbevelingen hoe het cluster zich internationaal verder 
kan ontwikkelen. Daarbij kunnen we inspelen op het EU-instrumentarium in de periode 2014-
2020. 
 
In Horizon 2020 is veel meer aandacht voor valorisatie van kennis en participatie van het 
MKB. In dit Europese programma is nog steeds aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. 
Ook bieden diverse onderwijsfondsen goede kansen voor watertechnologie. De overheden 
krijgen verschillende aanbevelingen: 
- Zoek samenwerking met andere regio´s/clusters in de Europese Unie. 
- Profileer de onderscheidende propositie door delegaties te ontvangen en te laten zien wat 
we doen. 
- Profileer het watertechnologiecluster bestuurlijk in EU-verband.  
 
Daarom willen we de internationalisering intensiveren en breed oppakken. Dat willen we 
doen in samenwerking met alle partners. Maar we pakken het ook op via meerder actielijnen. 
In het Bidbook Lwd2018 is de Europese ambitie op het waterspoor nogmaals onderstreept. 
De nominatie van Leeuwarden levert een extra dimensie en nieuwe netwerken op. Wij willen 
met de Stichting Lwd2018 afspraken maken hoe het Uitvoeringskader Watertechnologie en 
Lwd2018 elkaar kunnen versterken.  
 
Voor de financiering van het cluster watertechnologie zijn we in toenemende mate afhanke-
lijk van Europa. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor projectverwerving. Europa stelt hoge ei-
sen aan samenwerking, onderscheidend vermogen en excellentie. Dit zijn dus noodzakelijke 
randvoorwaarden voor de continuïteit van het watercluster. Europa komt niet naar ons. Wij 
moeten naar Europa. Dat vraagt om een volwaardige en actieve inzet. Hierbij kan de verkie-
zing tot Culturele Hoofdstad 2018 een flinke steun in de rug zijn. 
 
Steeds vaker is cross-over een uitgangspunt voor financiering vanuit Europa. Die sector-
overschrijdende kansen zijn groot in de Europese watertechnologiehub. Juist voor Noord-
Nederland is dat het geval. Hier werken we aan thema’s als energie, sensortechnologie, 
healthy ageing en agro/food. De watertechnologiehub levert daarnaast relevante kennis en 
innovatie voor een ‘biobased economy’, bijvoorbeeld rondom algenteelt. Andere interessante 
ontwikkelingen zijn biologische waterzuiveringstechnologieën, procestechnologie en decen-
trale opwekkingen van energie. Bij Wetsus werken wetenschappers uit meer dan 40 discipli-
nes. De deelnemende bedrijven komen niet alleen uit de watersector. Ook bedrijven uit de 
sectoren agro/food, energie en chemie doen mee. Dit zijn sectoren die veel water gebruiken. 
 
Projecten/activiteiten op deze actielijn moeten bijdragen aan: 

 Het ontwikkelen van commerciële business-cases in het buitenland. 

 Ontwikkeling van en participatie in Europese projecten. 
 

Rollen provincie: 
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 Faciliteren van acquisitie en propositieontwikkeling commerciële businesscases 
(WFF) 

 Faciliteren participatie bedrijven (MKB), onderwijs en research in Europese projecten. 

 Opbouw van een Europees netwerk watertechnologie via samenwerking met andere 
regio’s en clusters. 

 Actieve participatie en bestuurlijke profilering in Europese/internationale samenwer-
kingsverbanden. 

 Participatie in en co-financiering van Europese projecten. 

 Faciliteren van internationale congressen op het gebied van watertechnologie in Frys-
lân. 

 
4.7 Internationale profilering en branding 
In het onderzoek naar clusters wijst BCI op het belang van profilering en branding. Dit speelt 
van de ontwikkelingsfase tot en met de consolidatiefase. Profilering en branding is een taak 
voor de clusterorganisatie Water Alliance. Internationalisering van het cluster is belangrijk. 
Daarom is een intensivering van de  internationale profilering  noodzakelijk. Uitbreiding van 
taken van de Water Alliance met bijvoorbeeld projectverwerving en positionering is onder-
werp van discussie. Dit hangt nauw samen met de taakverdeling en de governance van het 
watertechnologiecluster.  
In het kader van Wurkje foar Fryslân hebben we hiervoor een maatregel opgenomen: onder-
steuning/borging kennisuitwisseling tussen bedrijven, onderwijs en onderzoeks-/kennis-
instellingen door bijvoorbeeld de Water Alliance c.q. de Watercampusorganisatie. De Water 
Alliance een verzoek gedaan voor vervolgfinanciering voor de periode medio 2015 – medio 

2020.  De Provincie heeft het financieringsverzoek beoordeeld en zal de Water Alliance op-
dracht geven om te komen met een businessplan.  
 
Rollen provincie: 

 Besluitvorming over taakverdeling en governance in het watertechnologiecluster. 

 Facilitering clusterorganisatie watertechnologie 2.0 t/m 2020 (inclusief MKB-loket). 

 
 
4.8 Monitoring 
Binnen het Uitvoeringskader Watertechnologie passen projecten van zeer verschillende 
aard. Die dragen elk op hun eigen manier bij aan de ambities. Onze oriëntatie is dan ook 
gericht op een breed scala aan financiële instrumenten. Deze worden benoemd in paragraaf 
3.2. In het kader van deze instrumenten worden de gehonoreerde projecten gemonitord. 
Daarnaast hebben we behoefte aan reflecting practise. Dat wil zeggen dat we de projecten 
volgen en beoordelen. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen we ons beleid hier het 
beste op inrichten. Dit onderdeel gaan we nader uitwerken. Tot slot zal de monitoring zich 
richten op het effect van de provinciale middelen. In welke mate zijn de provinciale middelen 
een hefboom voor externe middelen en dragen ze bij aan Europese doelstellingen. 


