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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het kader van het topsectorenbeleid heeft het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (hierna: TKI) 

Deltatechnologie afgelopen jaren publiek-private samenwerkingsprojecten gesubsidieerd (hierna: PPS-

projecten). Sinds 2019 is het topsectorenbeleid meer gericht op maatschappelijke uitdagingen. Sindsdien zijn 

ook de PPS-projecten gelinkt aan missies via een zwaartepuntprincipe. Deze missies zijn ondergebracht in de 

Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel waarbij een onderverdeling is gemaakt in 

verschillende MMIP’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s).  

 

Om het effect van de PPS-subsidieregeling in beeld te brengen is door WUR, Deltares, Chris Karman en Sweco 

een analyse uitgevoerd van de PPS-projecten en de relatie tot vier MMIP’s. Daarnaast is ook geanalyseerd in 

hoeverre de PPS-projecten aan andere relevante (‘secundaire’) MMIP’s uit de KIA verbonden kunnen worden, 

en of de projecten een bijdrage leveren aan één van de proeftuinen van TKI Deltatechnologie. 

 

In dit document is de uitkomst van de analyse voor MMIP E3 ‘Duurzame rivieren, meren en 

intergetijdengebieden” beschreven. Het doel van dit MMIP is: 

 

Dit MMIP richt zich op een versterking van de draagkracht en veerkracht van het systeem waardoor een 

evenwichtig, optimaal en gebiedsgericht gebruik van het watersysteem mogelijk gemaakt wordt. Een 

verbetering naar een natuurlijker systeem kan bereikt worden door het introduceren van nieuwe 

(inrichtings)concepten die een natuurlijker dynamiek, meer connectiviteit en grotere habitatdiversiteit 

bewerkstelligen.  

 

De MMIP E3 bestaat uit twee categorieën, rivieren; en meren en intergetijdengebieden. Elk met diverse 

deelprogramma’s:  

 

Rivieren 

1. Energie uit water 

2. Sediment-dynamica, morfologie en  bagger strategieën 

3. Toekomst bestendig transport over water 

4. Veerkracht 

5. Waterkwaliteit & Natuur 

6. Water-beschikbaarheid 

7. Waterveiligheid 

8. Kunstwerken 

9. Duurzaam rivierbeheer 

10. Schone rivier 

11. Internationaal 

 

Meren en intergetijdengebieden 

1. Energietransitie en watersystemen 

2. Broeikasgassen en het watersysteem   

3. Sedimentdynamiek en morfologie 

4. Internationale en regionale afstemming  

5. Toekomstige ontwikkelingen en impacts 

6. Toekomstbestendige  watersystemen: integrale en samenhangende aanpak 

7. Stoffen  

8. Voedselweb  

9. Duurzaamheid 

10. Monitoring van ontwikkelingen  
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11. Operationele systemen t.b.v. signalering en waarschuwen 

12. Watergebruik 

 

1.2 Vraagstelling analyse 

Het doel van voorliggende analyse is beantwoording van de volgende drie, door opdrachtgever gestelde, 

vragen: 

1. In hoeverre dragen de PPS-projecten bij aan de deelprogramma’s/onderzoeksfasen van de MMIP E3 

(en secundaire MMIP’s)? Welke deelprogramma’s / onderzoeksfasen zijn nog niet bediend (witte 

vlekken)? 

2. Welke PPS-projecten zijn relevant voor onderzoek en innovatie in de proeftuinen van TKI 

Deltatechnologie. 

3. Wat is het effect van de subsidieregeling? Welke PPS-projecten laten het succes van de regeling goed 

zien? 

 

In de hier op volgende hoofdstukken zullen deze vragen worden beantwoord. Daarnaast is ook onderzocht of 

een PPS uit deze missie geschikt is om als “voorbeeld” story te functioneren. Dit is niet uitgebreid uitgewerkt 

en gerapporteerd en zal in een later moment in overleg met de opdrachtgever worden uitgewerkt. 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het analysekader beschreven. Hoofdstuk 3 geeft in tabelvorm de koppeling weer tussen 

MMIP E3 en de uitgevoerde PPS-projecten. In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen die de relatie tussen de 

PPS-projecten en de proeftuinen weergeeft. Hoofdstuk 5 gaat in op het effect van de subsidieregeling en gaat 

na welke PPS-projecten aan criteria voor succes voldoen om het succes van de subsidieregeling te kunnen 

illustreren. Tot slot wordt in de conclusie ingegaan op zwaartepunten en leemtes. In bijlage 1 is een 

totaaloverzicht opgenomen van de koppeling van alle PPS-projecten met secundaire MMIP’s. Bijlage 2 laat de 

MMIP E3 tabel zien uit de KIA Landbouw, Water, Voedsel waarin de kennis- en innovatieopgaven, die 

beantwoord zijn middels uitvoering van de PPS-projecten, geel gemarkeerd zijn. 

 

 

2 Aanpak analyse 

Voor de analyse hebben we de volgende, stapsgewijze aanpak gevolgd: 

 

Vraag 1: verbinding van de PPS-projecten met de MMIP-E3 

Voor elk PPS-project is geanalyseerd hoe dit project invulling geeft aan de doelstellingen van het MMIP-E3 

programma. Hierbij is gekeken onder welk(e) deelprogramma(’s) binnen de kennis-en innovatieopgaven van 

MMIP E3 het project past en in welke fase(n) (Onderzoeksfase, Ontwikkelfase, Demonstratiefase of de 

Implementatiefase).  

Een project past in een deelprogramma of onderzoeksfase wanneer het project bijdraagt aan het 

beantwoorden van de vragen die in de MMIP-tabel (hoofdstuk 3) staan beschreven bij de verschillende kennis- 

en innovatievragen per deelprogramma (rij) en onderzoeksfasen (kolom). Een project kan onder meerdere 

deelprogramma’s en onderzoeksfasen vallen. 

 

Veel projecten kunnen een bijdrage leveren aan meer MMIP’s dan alleen E3 (’secundaire MMIP’). We zijn 

nagegaan of dat het geval is. Zie voor een lijst met de verbinding van E3 projecten met andere MMIP’s bijlage 

1 (MMIP E3). 

 

Bij analyse van projecten in de andere MMIP’s is voor een project uit de F1 missie besloten deze primair toch 

aan E3 te koppelen als primaire MMIP en dus mee te analyseren. In deze versie van de rapportage is deze dan 

ook toegevoegd.  

 

Vraag 2: koppeling proeftuinen. 
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Voor ieder project is bekeken aan welke proeftuin(en) het project een bijdrage kan leveren omdat het project 

bijvoorbeeld waardevolle informatie of kennis kan bijdragen aan de proeftuin. Een project kan een mogelijke 

bijdrage leveren aan één of meerdere proeftuinen. Zie verder hoofdstuk 4. 

 

Vraag 3: effect subsidieregeling; toetsing aan succescriteria 

De PPS-projecten zijn getoetst aan de volgende criteria: 

• Samenwerkingspartners: voor dit criterium is geanalyseerd welke partijen met elkaar hebben 

samengewerkt in het project en in hoeverre dit een publiek-private samenwerking (PPS) betreft.  

• Kennis-kunde-kassa: het kennis – kunde – kassa principe is er op gericht om ontwikkelde kennis en 

producten ook toe te passen en op te schalen in de markt, wat leidt tot een versterking van het 

verdienvermogen. In de praktijk vraagt dit om een goede samenwerking en doorschakeling van 

overheden en kennisinstituten naar één of meerdere bedrijven. Door bedrijven te betrekken bij het 

project kan het onderzoek tot innovatie en economische groei leiden. 

• Vernieuwend: voor dit criterium is bij de verschillende projecten geanalyseerd in welke mate het 

project vernieuwend is (laag/middel/hoog) en waarom. Levert het project bijvoorbeeld nieuwe kennis 

en kunde op of is er een vernieuwende manier van samenwerken toegepast? 

• Resultaten gedissemineerd: hierbij is beoordeeld of resultaten van het project wel of niet 

beschikbaar zijn. Er zijn resultaten beschikbaar als er een openbaar document, zoals een eindrapport, 

beschikbaar is of als kennis verspreid is, bijvoorbeeld via een website. 

 

Vraag 4: PPS-story. Een project is geschikt als ‘TKI Story’ (potentieel succesverhaal voor de 

subsidieregeling) als het aan deze criteria voldoet en als tevens goede beelden van het project of product 

beschikbaar zijn die kunnen bijdragen aan de storytelling. 

 

 

3 Koppeling PPS-projecten met MMIP E3 .  

3.1 MMIP E3 

De 11 geanalyseerde projecten zijn beoordeeld en geplaatst bij het passende onderdeel in de MMIP tabel. 

Binnen het MMIP E3 is onderscheid gemaakt tussen rivieren en meren/intergetijdengebieden. Beiden hebben 

eigen deelprogramma’s.  

Hieronder zijn deze samenwerkingsprojecten op de tabellen gepositioneerd, en wordt er inzicht gekregen in de 

mate van “dekking” van de projecten en het MMIP. 

 

3.2 Rivieren 

Van de 11 projecten gaan er 10 voornamelijk over het deelprogramma Rivieren. In tabel 1 is dit weergegeven, 

met een grafische presentatie van de reikwijdte van de projecten over fundamenteel tot 

operationeel/uitvoerend. 
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Tabel 1 
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3.3 Meren en intergetijdengebieden 

Slechts 1 project binnen de onderzochte verzameling is passend gebleken binnen het deelprogramma Meren 

en intergetijdengebieden. In tabel 2 is deze weergegeven 

Tabel 2 
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In de tabellen in de bijlagen zijn deze beter zichtbaar. 

 

 

4 Koppeling PPS-project aan proeftuin 

In onderstaande tabel staan de bij de projecten passende proeftuinen. In een korte omschrijving is dit 

beargumenteerd. Niet alle projecten hebben een passende proeftuin, en zijn ook niet eenvoudig in te passen. 

Er zal in die gevallen moeten worden gekeken hoe de doelstellingen van de diverse proeftuinen passend 

(uitgebreid, aangescherpt) gemaakt kunnen worden. 

 

 
  

Proeftuinen Omschrijving 

  Project 

code 

Projectnaam     

1 DEL026 Improving sediment 

management in river 

systems with reservoirs 

Proeftuin Rivieren: 

Proeftuin Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Kennis uit deze projecten geeft inzicht in sediment. 

Alhoewel de setting in de proeftuin anders is (gaat niet 

over stuwmeren en sedimentvraagstukken daaromtrent) 

zou hier toch gebruik gemaakt kunnen worden van 

verworven inzichten. 

2 DEL045 Improving sediment 

management in river 

systems with 

reservoirs2 

Proeftuin Rivieren: 

Proeftuin Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Kennis uit deze projecten geeft inzicht in sediment. 

Alhoewel de setting in de proeftuin anders is (gaat niet 

over stuwmeren en sedimentvraagstukken daaromtrent) 

zou hier toch gebruik gemaakt kunnen worden van 

verworven inzichten. 

3 DEL080 Sediment management 

and Ecology in Rivers 

with reservoirs 

Proeftuin Rivieren: 

Proeftuin Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Kennis uit deze projecten geeft inzicht in sediment. 

Alhoewel de setting in de proeftuin anders is (gaat niet 

over stuwmeren en sedimentvraagstukken daaromtrent) 

zou hier toch gebruik gemaakt kunnen worden van 

verworven inzichten. 

4 DEL095 Development of 

process-based tools for 

assessing reservoir 

sediment management 

considering river 

ecosystem 

Proeftuin Rivieren: 

Proeftuin Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Kennis uit deze projecten geeft inzicht in sediment. 

Alhoewel de setting in de proeftuin anders is (gaat niet 

over stuwmeren en sedimentvraagstukken daaromtrent) 

zou hier toch gebruik gemaakt kunnen worden van 

verworven inzichten. 

5 WNF01 Living Lab Building with 

Sediment in de Rijn-

Maasmonding 

Proeftuin Rivieren: 

Proeftuin Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Project is reeds onderdeel van de proeftuin (zie website 

http//sedimentlab.nl/) 

6 DEL052 Pilot flexibele kribben in 

de IJssel 

Proeftuin Rivieren: IJssel; 

Proeftuin Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Deze PPS richt zich op de inrichting van de rivier de IJssel 

en heeft daarmee relevantie in de proeftuin 

7 DEL107 Dune dynamics and 

preservation in the 

River Waal using 

Multibeam and 

Parametric Echo 

Sounding (PES) 

[Acronym: PES-Waal] 

Proeftuin Rivieren: Vaste 

laag Nijmegen; Proeftuin 

Duurzaam 

Sedimentbeheer in Rijn-

Maas Monding 

Kennis en innovatie uit deze PPS heeft relatie met 

sedimenttransport, en, meer specifiek de eigenschappen 

en  bevaarbaarheid van de Waal.  
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8 DEL065 Plastic afvangen uit 

rivieren en kanalen met 

behulp van een 

bellenscherm 

Proeftuin Rivieren - IJssel Het verminderen van verontreinigingen (plastics) in het 

oppervlaktewater, waar deze PPS uiteindelijk op gericht 

is, is een doelstelling van de proeftuin IJssel. 

9 DEL068 Effectiviteit van een 

bellenscherm als 

scheider 

Proeftuin Rivieren - IJssel Het verminderen van verontreinigingen (plastics) in het 

oppervlaktewater, waar deze PPS uiteindelijk op gericht 

is, is een doelstelling van de proeftuin IJssel. 

10 DEL057 Linking ESF’s   Veenweidengebieden Ecologische sleutelfactoren helpen om de ecologische 

toestand goed in beeld te brengen, dit draag zo ook bij 

aan de doelstellingen van de proeftuin 

veenweidengebieden 

11 DEL078 MAMPEC Innovation 

Programme 

  Ik heb geen passende proeftuin kunnen vinden voor dit 

project 

Tabel 3 

 

5 Projectresultaten 

5.1 Samenwerkingspartners 

In onderstaande tabel zijn de samenwerkingspartners van de PPS (publiek-private samenwerking) projecten 

opgenomen.  

   Samenwerkingspartners 

  
Project 
code Projectnaam Kennisinstelling Overheid Private partijen 

1 DEL026 
Improving sediment management in river 
systems with reservoirs Deltares   J-Power (Japan) 

2 DEL045 
Improving sediment management in river 
systems with reservoirs2 Deltares   J-Power (Japan) 

3 DEL080 
Sediment management and Ecology in Rivers 
with reservoirs Deltares   J-Power (Japan) 

4 DEL095 

Development of process-based tools for 
assessing reservoir sediment management 
considering river ecosystem Deltares   J-Power (Japan) 

 
5 

 
WNF01 

Living Lab Building with Sediment in de Rijn-
Maasmonding 

TU Delft Gem. Rotterdam Port of Rotterdam, 
WWF 

6 DEL052 Pilot flexibele kribben in de IJssel Deltares Rijkswaterstaat   

7 DEL107 

Dune dynamics and preservation in the River 
Waal using Multibeam and Parametric Echo 
Sounding (PES) [Acronym: PES-Waal] 

Deltares, UU, 
UIUC Rijkswaterstaat Van den Herik 

8 DEL065 
Plastic afvangen uit rivieren en kanalen met 
behulp van een bellenscherm Deltares Rijkswaterstaat BAM, Van den Herik 

9 DEL068 Effectiviteit van een bellenscherm als scheider Deltares Rijkswaterstaat BAM, Van den Herik 

10 DEL057 Linking ESF’s   Deltares 
STOWA, div 
Waterschappen   

11 DEL078 MAMPEC Innovation Programme Deltares   CEFIC 
Tabel 4 

Zoals duidelijk is uit bovenstaande tabel is de voornaamste kennisinstelling in deze MMIP Deltares. Overige 

kennisinstellingen hebben aan dit MMIP zo goed al nog geen bijdrage geleverd. Ook is de betrokkenheid van 

overheden beperkt tot slechts enkele partijen, namelijk Rijkswaterstaat en, in een bescheiden rol, de 

gemeente Rotterdam en enkele waterschappen. Private partijen, die hebben bijgedragen, zijn ook een beperkt 

aantal. Dit komt doordat de PPS-en deels vervolgonderzoeken zijn, zonder verandering in samenstelling van 
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consortium. Ondanks dat het MMIP misschien meer gericht is op de grote partijen zijn wij toch van mening dat 

er kansen voor het bedrijfsleven zouden moeten zijn binnen dit MMIP.   

 

5.2 Beschikbaarheid resultaten en markt toepassing 

Er zijn beperkte private partijen betrokken bij de projecten in dit MMIP, een duidelijke stap naar de markt is 

nog niet altijd en overal te maken. De verworven kennis en innovaties zijn soms onderdeel van grotere 

softwarepakketten of geven kader aan toekomstige beleidsontwikkelingen, een duidelijke link om de PPS-en 

aan markt te koppelen is moeilijk. 

 

5.3 Mate van vernieuwing  

Er zijn enkele duidelijke vernieuwingen, zoals het plastic afvangen met behulp van een bellenscherm. Deze 

toepassing is onder deze pps-en voor het eerste toegepast op plastic en heef daarmee een hoog innovatief 

gehalte. Overige studies zijn soms een vervolg op voorgaande studies en daarmee hebben ze een geringere 

vernieuwende waarde.  

 

5.4 Disseminatie resultaten 

De resultaten van de diverse studies zijn, indien de studie is afgerond deels beschikbaar bij de Deltares Wiki 

Paginas1. Daarnaast is via de TKI Deltatechnologie toegang tot resultaten mogelijk. Wel dient te worden 

opgemerkt dat niet alle informatie gedeeld wordt, sommige sites zijn gedateerd, of niet afgerond/aangevuld 

met eindresultaten na einde project. Disseminatie is daarmee wel een onderwerp dat aandacht verdient. 

 

 

6 Conclusies 

6.1 Koppeling PPS-projecten aan MMIP E3 

Er zijn de afgelopen jaren maar een beperkt aantal, 11, pps-en uitgevoerd binnen het MMIP E3. Van de 

passende pps-en is ook nog een deel vervolgprojecten, zodat er eigenlijk maar 6 unieke projecten zijn. Ook 

zijn er eigenlijk geen projecten ingediend in het deelprogramma Meren en Intergetijdengebieden.  

Daarnaast zien wij ook veel terugkerende partijen, er is dus ook een beperkte spreiding in de consortia.  

Het beeld dat ontstaat is de er voor dit MMIP in het verleden maar beperkt projecten en samenwerkingen zijn 

opgezet, in absolute getallen in het aanbod beperkt. Ook in kwaliteit (dekking van vraagstukken) is nog een 

hoop te winnen. De doelstellingen zijn dan ook nog niet behaald en zullen meer projecten en initiatieven nodig 

hebben om dit wel te doen. 

 

Er zijn projecten die inhoudelijk primair aan E3 bijdragen, maar administratief primair gekoppeld zijn aan 

andere MMIPs. Een project dat primair is gekoppeld aan MMIP F1 (WNF01) is daarom ook in deze rapportage 

opgenomen en geanalyseerd.“    

 

6.1.1 Zwaartepunten 

Het huidige portfolio aan projecten toont een klein zwaartepunt bij sediment in rivieren. Er zijn daar relatief 

veel inspanningen verricht. Wel dient te worden opgemerkt dat dit vrij smal is. Met name rond sediment in 

relatie tot stuwmeren is kennis ontwikkeld in de PPPS-en. Sediment in rivieren komt slechts beperkt terug in 

de projecten. 

 

6.1.2 Leemtes  

Een aantal deltatechnologie onderwerpen komen in zijn geheel niet voor in de pps projectenlijst, zoals: 

Rivieren 

                                                   
1 Alle projecten die in deze analyse zijn beschouwd hebben als kennispartner Deltares. Deltares hanteert een 

WIKI systeem om openbare projectresultaten te delen.  

https://publicwiki.deltares.nl/
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1. Energie uit water 

2. Toekomst bestendig transport over water 

3. Water-beschikbaarheid 

4. Waterveiligheid 

5. Kunstwerken 

6. Internationaal 

Meren en Intergetijdengebieden 

1. Energietransitie en watersystemen 

2. Broeikasgassen en het watersysteem   

3. Sedimentdynamiek en morfologie 

4. Internationale en regionale afstemming  

5. Toekomstige ontwikkelingen en impacts 

6. Toekomstbestendige  watersystemen: integrale en samenhangende aanpak 

7. Voedselweb  

8. Duurzaamheid 

9. Monitoring van ontwikkelingen  

10. Operationele systemen t.b.v. signalering en waarschuwen 

11. Watergebruik 

 

Het overgrote deel van de deelprojecten zijn dus niet van kennis- of innovatie initiatieven voorzien vanuit de 

TKI Deltatechnologie. Wel dient te worden opgemerkt dat de TKI Deltatechnologie maar één van de 

instrumenten is om deze ontwikkelingen te stimuleren, echter waar het gaat om een gezamenlijke 

ontwikkeling in een PPS is de TKI wel het uitgelezen instrument. 

 

6.2 Koppeling PPS-projecten aan proeftuinen 

De proeftuinen van de TKI Deltatechnologie bevinden zich veelal in de oprichtingsfase. Er is beperkt zicht op 

de precieze invulling van elke proeftuin. Desalniettemin is aan de hand van summiere omschrijvingen van de 

proeftuinen een match gemaakt tussen de (beoogde) proeftuinen en de PPS projecten. De matching dient als 

input voor de trekkers van proeftuinen in een volgende stap.  

Het merendeel van de projecten sluit redelijk aan bij de bestaande proeftuinen. Echter niet álle projecten 

hebben een passende proeftuin, en zijn ook niet eenvoudig in te passen. Er zal in die gevallen moeten worden 

gekeken hoe de doelstellingen van de diverse proeftuinen passend (uitgebreid, aangescherpt) gemaakt 

kunnen worden, of er zal geconcludeerd moeten worden dat de geanalyseerde projecten niet bijdragen aan 

een proeftuin. 

 

6.3 Effect subsidieregeling; toetsing aan succes criteria 

Van de 11 beschouwde projecten voldoen naar onze informatie en inzicht niet alle projecten overtuigend aan 

de vier criteria: samenwerking in PPS, kennis-kunde-kassa, vernieuwing en kennisverspreiding. 

Zeven projecten voldoen, in meer of mindere mate, aan alle vier criteria, 3 delen geen resultaten, waardoor 

ze op dat criterium niet scoren. Overige projecten hebben soms een erg beperkt consortium, of moeten nog 

duidelijk ontwikkelen om richting de markt te gaan.  

Slechts 1 project (met vervolgstudie), naast de eerder genoemde criteria over beeldmateriaal zodat ze een 

goede basis vormen voor het samenstellen van een ‘TKI-story’. Het betreft het project DEL065/068 

“Effectiviteit van een bellenscherm als scheider”, hierover wordt reeds in de MMIP melding over gemaakt en is 

een mediageniek project.   

 

 


