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Een brug slaan tussen de pensioen en watersector
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De markt van watertechnologie is gefragmenteerd

De markt is lokaal,  
investeringen klein van 
omvang

Nederlandse bedrijven 
vaak te klein om op  
te schalen en te  
internationaliseren

Een private operator die 
de exploitatie wil doen 
ontbreekt

Toeleveranties vaak te 
duur en te weinig  
toegesneden op lokale 
vraag

Er zijn weinig  
fundmanagers actief

Grote behoefte aan private investeringen – mondiale extra 
kapitaalbehoefte jaarlijks $ 260 miljard – de schaalgrootte 
van nu publiek gedreven lokale investeringen moet omhoog. 
De balans van veelal kleine watertechnologiebedrijven moet 
versterkt worden om te kunnen internationaliseren

Keuzes maken om markten te veroveren. Waar zit de grote 
bevolkingsgroei en verstedelijking, waar wil men inzetten op 
duurzame oplossingen, waar beoordeelt men projecten op 
de levenscyclus

Garanderen dat oplossingen ook werken, door operationeel 
risico te durven nemen. Daarvoor zijn strategische lokale 
partners essentieel

Integrale oplossingen, bij voorkeur inclusief toegesneden 
financieel arrangement. Industrieel water speerpunt, slechts 
5% van de markt maar levenscyclusbenadering en krediet
waardige afnemers

In deltatechnologie heeft de publieke sector onvoldoende appetijt om te investeren

Voornamelijk publiek 
bekostigde projecten

Beperkte bereidheid  
van overheden om nu  
te betalen voor de  
veiligheid van morgen

Uitdagingen die  
klimaatverandering 
met zich meebrengen 
onvoldoende vertaald 
in solide investeerbare 
projecten

Projecten in het publieke domein (85% overheids
bekostiging), beperkte bereidheid en soms ook financiële 
mogelijkheden bij overheden om nu te betalen voor de  
veiligheid van morgen – mondiale extra kapitaalbehoefte 
jaarlijks $ 80 miljard. Verdienvermogen van deltaprojecten, 
zoals sluizen, dijken en waterwerken is gering

Grote sterk groeiende deltasteden wereldwijd, zoals in de 
USA (New York, New Orleans) en grote ontwikkelingslanden 
(Jakarta, Bangkok, Manila) bieden kansen om langjarig mee 
te werken aan de waterveiligheid. De dominante markt
positie van de Nederlandse baggeraars moet worden  
vertaald in downstream investeringsprojecten

Om de financieringsproblematiek het hoofd te bieden,  
kunnen in een alternatief scenario projecten geïntegreerd in 
de markt worden gezet. De markt doet het ontwerp, bouw, 
financiering en onderhoud tegen een jaarlijkse beschikbaar
heidsvergoeding van de lokale overheid. Dit vereist een  
kredietwaardige overheid of garanties om het kredietrisico 
van specifieke landen af te dekken
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•  Effectieve identificatie van renderende projecten, een samenwerking 
tussen overheden en de private sector

•  Adequate projectontwikkeling om aantrekkelijke beleggingsproposities 
te structureren, zodat projecten privaat financierbaar worden

•  Alternatieve verdienmodellen ontwikkelen in samenwerking met lokale 
publieke sector

•  Investeren in Nederlandse bedrijven met internationale potentie om 
innovaties in de watersector aan te jagen en de internationale expansie 
van bedrijven te financieren

Versterken equitypositie bedrijven in de watertechnologie

Aanjagen van innovatie en internationale expansie

Resulteert in grotere en meer bedrijven in de watersector, betere techno 
logische oplossingen om de mondiale waterproblemen te lijf te gaan

Meer mogelijkheden voor pensioenfondsen om te investeren

Manila – Rotterdam – Washington DCAntwerp – Jakarta – Johannesburg

Nederlands kwaliteitslabel om infrastructuurprojecten  
in de watersector te realiseren en te financieren

Label biedt vertrouwen aan projectinitiators en financiële sector

Resulteert in meer impact, werk en gunstigere financieringsvoorwaarden

Meer mogelijkheden voor pensioenfondsen om te investeren

Nederlandse overheid van …

Exporteren van kennis naar … … faciliteren van deals

Fundamenteel, technologische 
waterkennisontwikkeling en  
overdracht, focus op master
plannen en waterstudies,  
zonder relatie met downstream  
investeringen

Meer toegepast, scheppen van gunstig investerings
klimaat en sector reform, waaronder ontwikkelen 
gezonde lokale publieke bekostigingsstructuur (delta
fondsen), economisch en maatschappelijk valideren 
van waterprojecten, organiseren transparante  
en eerlijke aan bestedingen, introduceren van  
toegesneden garanties, risicoreservering in lijn  
met onderliggende risico’s

Nederlandse waterschappen  
en drinkwaterbedrijven, zijn 
goed voor Nederlands water

Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven, 
zijn ook goed voor buitenlands water, (operationele) 
kennis en kunde ter beschikking stellen

Posten in het buitenland,  
adhoc vraagbaak voor het  
Nederlands bedrijfsleven

Vooruitgeschoven posten, economische diplomatie 
ten dienste van projectidentificatie en -ontwikkeling, 
positionering Nederlands bedrijfsleven

Watersector van …

Van producten naar … … oplossingen

Van standaardproducten  
die werken in Nederland

Naar tailormade, oplossingen die passen bij de lokale 
problematiek zoals ontzouten van water, recyclen  
van afvalwater of tegengaan van daling van  
grondwaterpeil

De BV Nederland, die in de 
volle breedte mee moet doen 
en de hele propositie wil doen

Internationale consortia, toegesneden op de behoefte 
en posities, partneren met de lokale kampioenen met 
de marktkennis

One-off deals, leveren van 
goederen en werken

Geïntegreerde deals, leveren van totaaloplossingen 
in een publiek private samenwerking en concessies, 
partneren met (lokale) exploitatiebedrijven die bereid 
zijn vraagrisico te nemen

Ontvangende landen …

Van publiek … … naar private initiatieven

Staatseigendom, drinkwater
voorziening, waterzuivering 
en deltamanagement  
traditioneel in publieke  
handen

Privaat eigenaarschap of exploitatie, private  
initiatieven induceren voor vernieuwing en innovaties, 
ondernemerschap en investeringscapaciteit

Kostenfixatie, technische 
specificaties in de markt  
zetten, centraal stellen van 
de kapitaalbehoefte om  
infrastructuur te realiseren

Waardecreatie, functionele specificaties in de markt 
zetten, levenscyclusbenadering, waarbij investering, 
beheer en onderhoud integraal worden benaderd voor 
meer ‘value for money’

Eindigen bij de investerings
vraag, en concluderen dat er 
geen investeringsappetijt is

Beginnen bij de investeringsvraag, projecten slim 
structureren, zodat zij in termen van omvang,  
verdienmodellen en risico’s aantrekkelijke beleggings
proposities vormen

Pensioenfondsen van …

Downstream naar … … upstream

Brownfield, focus op  
beproefde beleggingen,  
omvangrijke investeringen  
met laag risicoprofiel

Greenfield, investeren in de Nederlandse watersector, 
vaak kleinere, kansrijke bedrijven met innovaties  
met internationale potentie en internationale water
projecten

Trendvolger, beperkte ruimte 
om te experimenteren met 
nieuwe markten en producten

Trendsetter, investeren in nieuwe bedrijven,  
projecten en innovaties; op korte termijn risico –  
rendement balans prijsgeven om op langere termijn  
toegevoegde waarde te leveren

Plain vanilla, beleggen via  
obligaties en aandelen,  
beperkte kennis over de  
watermarkt volstaat

Projectontwikkeling, investeren in kennis over de  
watermarkt, trends, kansen, risico’s, partneren met 
projectontwikkelaars

De watersector kent geen  
kant-en-klare beleggingscategorie   dit vergt een gezamenlijke strategie 

 en herpositionering van de sectoren 

 naar organisatorische en financiële innovaties.
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