Oprichting

Regenwater Alliantie

De beschikbaarheid en kwaliteit van onze kostbare grondstof,
water, loopt gevaar. Er wordt druk op het watersysteem
uitgeoefend door klimaatverandering en verontreiniging van
bronnen vraagt om ander gebruik van water.
Gemiddeld valt er in Nederland 700 tot 900 mm regen per jaar. Hoewel we uitgaan
van een totaal neerslagoverschot, zijn er regionale verschillen en zien we ook
seizoensgebonden zoetwatertekorten door droogte. Grond- en oppervlaktewater
raken daarnaast vaker verontreinigd waardoor het voldoen aan de kwaliteitseisen
voor het beoogde watergebruik niet langer vanzelfsprekend is. Regenwater is een
zeer toegankelijke waterbron om als grondstof te dienen voor allerlei toepassingen,
maar wordt op dit moment behandeld als afvalstroom.
De Regenwater Alliantie zet komende vijf jaar in om regenwater zoveel mogelijk
vast te houden en optimaal te benutten. De juiste kwaliteit voor het juiste gebruik
is hiervoor nodig: geen drinkwater gebruiken voor het doorspoelen van toiletten. In
diverse landen is dit al een eis. Nederland, Waterland kan hier niet in achterblijven
en dient daarom haar verantwoordelijkheid te nemen en dit leidend te maken in
ruimtelijke en maatschappelijke plannen. Alleen zo kunnen watergebruikers in
Nederland verzekerd zijn van voldoende schoon zoet water.
MISSIE
Nederland benut regenwater maximaal als grondstof. We stimuleren het publieke
debat, ontwerpen een regenwaterwet en organiseren breed draagvlak.
VISIE
De Nederlandse markt en overheden zien regenwater als primaire bron en gaat
de waarde van regenwater optimaal benutten voor alle mogelijke doeleinden.
Duurzaam waterbeheer is erop gericht om zo veel mogelijk regenwater vast te
houden en lokaal te gebruiken, in plaats van zo snel mogelijk af te voeren.
DOELSTELLINGEN
De Regenwater Alliantie heeft binnen vijf jaar een markt gecreëerd voor directe en
bruikbare toepassing van regenwater in de gebouwde omgeving. De alliantie wil dat
bereiken via vijf doelstellingen.
1 Alle nieuwbouw en renovatieprojecten gebruiken regenwater als grondstof;
2 Standaardisatie van eisen aan toepassing en kwaliteit;
3 Regenwatergebruik verankeren in Programma’s van Eisen van aanbestedingen;
4	Onafhankelijke belangenbehartiger die een regionale monitoring organiseert voor
de coördinatie van de waterbalans;
5 Handhavingsinstrument ontwikkelen voor toepassen van regenwater.
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Om dit voor elkaar te krijgen inventariseren we de behoeften en bijdragen van de
initiatiefnemers en partners. Een formele Regenwater Alliantie kan alleen het licht
zien als het breed gedragen wordt. Uit de groep van de initiatiefnemers willen twee
kwartiermakers als duo deze verkenning en oprichting van de Alliantie uitvoeren.
Deze oprichtingsfase vindt plaats van 8 februari tot eind mei, en bevat vier stappen.
1	Gesprekken met huidige deelnemers en partners van de Regenwater Hackathon,
aangevuld met nieuwe partijen om de ideeën, belangen en behoeften in beeld te
brengen (zie bijlage voor overzicht stakeholders).
2	Omgevingsanalyse waarin trends en ontwikkelingen in de brede watersector
en de maatschappij (nationaal en internationaal) worden opgetekend d.m.v.
bureauonderzoek.
3	Uitwerking van een concept business plan met gewenste organisatiestructuur en
begroting bij de diverse scenario’s en ambitieniveaus.
4	Uitwerken van scenario om de Regenwater Alliantie op lange termijn inzetbaar en
slagvaardig te maken tot haar doelen zijn bereikt.
WE GAAN VOOR:
	Een gezamenlijke oprichtingsovereenkomst waarin de missie, visie en
doelstellingen van de Regenwater Alliantie zijn vastgesteld, de routekaart voor
implementatie van de doelstellingen is opgesteld en afgestemd met de leden van
de Alliantie.
 Een duidelijk businessplan met toelichting op de co-financieringsbehoefte,
bijdrage en rolverdeling van de initiatiefnemers.
 Officiële lanceringsmoment in september 2022.

Aanmelden

Bijlage 1

Initiatiefnemers en stakeholders

			Huidige deelnemers/betrokken partijen bij BlueCity Regenwater Hackathon
			 (en mogelijke initiatiefnemers Regenwater Alliantie)

ORGANISATIE

TYPE EN ROL

CONTACTPERSOON

Blue City

Facilitator hackathon

Nienke Binnendijk

Rotterdams Weerwoord

Gemeente, partner hackathon

Johan Verlinde
Lars Geitenkamp

Evides

Drinkwaterbedrijf, partner
hackathon

Pim van Thiel
Arno Elderkamp

Hoogheemraadschap Schieland en
de Krimpenerwaard

Waterschap, partner hackathon

Joeri Schenk

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap, partner hackathon

Olaf Duin

Water Innovation Consulting

Deelnemer hackathon

Albert Jansen

MTD (De Waterbank)

Deelnemer hackathon

Joost Brouwer

Green Art Solutions

Deelnemer hackathon

Eduard van Vliet

EWB (Urban Rainshell)

Deelnemer hackathon

Ger Pannekoek

Bufferblock

Deelnemer hackathon

Dorian Hill

WaterLeider

Deelnemer hackathon

Tijs van Ruth, Gideon
Bergmans, Emma Gerritse

City Shower

Deelnemer hackathon

Almin Zolotic

Studio Bas Sala

Deelnemer hackathon

Bas Sala

Amfibia Solutions (Water Wall)

Deelnemer hackathon

Jenifer van Dijk

SEMiLLA Sanitation

Deelnemer hackathon

Esther van Loon

Waste Works

Deelnemer hackathon

Erwin van der Zwaag

Particuliere ontwerper

Deelnemer hackathon

Eliza Collin

>
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STAKEHOLDERS
De volgende partijen willen we vertegenwoordigd hebben in de Regenwater Alliantie:
• Gemeenten (individueel en VNG)
• Drinkwaterbedrijven (individueel en VEWIN)
• Waterschappen (individueel en Unie van Waterschappen)
• 	Nationale overheid (Ministerie van Infrastructuur en Water (ILT) /
Deltaprogramma • Ruimtelijke Adaptatie / Rijkswaterstaat etc.)
• Leveranciers van regenwateropslag en -zuiveringstechnieken
• Ingenieursbureaus / adviesbureaus / aannemers
• Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen, KWR etc.)
• Projectontwikkelaars en woningcorporaties
• Watergebruikers
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Toelichting procesvoorstel

BEHOEFTEN EN VERBINDING
Elkaars belangen duidelijk voor ogen te hebben zorgt voor goede afspraken en
uiteindelijk voor een sterk ‘alliantie verhaal’. Een gedeeld verhaal creëren we door
individuele en gezamenlijke belangen met elkaar af te stemmen. We bespreken
elkaars behoeften en scherpen daar de visie en doelstellingen op aan. Uiteindelijk
zetten we een gezamenlijke visie of verhaal neer dat houvast biedt en richting geeft
gedurende de vijf jaar dat de Regenwater Alliantie actief is.
Het kwartiermakersduo houdt de belangen, afspraken en doelen in het zicht tijdens
het maken van de strategische alliantie, maar ook in de loop van de samenwerking.
Te denken valt aan het inzetten van een bestuurs- of communicatietafel om de koers
van de alliantie in de gaten te houden.
AFSPRAKEN FORMALISEREN
Na het maken van een gedeeld ‘alliantie verhaal’ moeten de afspraken ook
geformaliseerd worden. De Regenwater Alliantie stelt een overeenkomst van missie,
visie en doelstellingen vast. Dat kan via een intentieverklaring, een persbericht, het
oprichten van een stichting of simpelweg met een email. Hoe formeel of informeel de
overeenkomst moet zijn ligt aan de samenwerking zelf.
De initiatiefnemers van de alliantie houden hierbij rekening met wie voor de
uiteindelijke uitvoering verantwoordelijk is. De strategie en de visie worden in
samenspraak gemaakt met de uitvoerende partijen zodat ook zij de noodzaak inzien
en gecommitteerd zijn aan deze veranderingen.

