
 

 

 

Onderstaande partijen erkennen het volgende: 

 De Nederlandse delta is dichtbevolkt, kent een grote economische bedrijvigheid, heeft veel zoetwater nodig en wordt 

leefbaar gehouden door een uitgekiend en robuust watersysteembeheer.  Zoetwatervoorziening en waterbeheer staan 

onder druk van klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater. Zoetwater 

wordt steeds schaarser en de kans op wateroverlast neemt toe. Dit raakt meerdere sectoren, zoals 

drinkwatervoorziening, land- en tuinbouw, industrie en waterbeheer. 

 Er is een maatschappelijke noodzaak om door middel van een samenhangende aanpak naar oplossingen te zoeken: 

cross-sectoraal, circulair, met baten voor meerdere stakeholders. 

 Een belangrijke oplossingsrichting is het gericht en grootschalig inzetten van de (diepere) ondergrond (COASTAR). In 

het afgelopen decennium is in verschillende verbanden onderzoek gedaan naar brakwaterwinning als bron voor 

zoetwater én remedie tegen verzilting, en naar ondergrondse waterberging om vraag en aanbod van zoetwater te 

matchen én wateroverlast te beperken. 

 Deze onderzoeken, binnen én buiten COASTAR-verband, hebben laten zien dat er technisch gezien vele 

mogelijkheden zijn die praktisch goed uitvoerbaar zijn, met vaak een financieel haalbare business case. 

Organisatorisch zijn nog stappen te zetten zeker daar waar vele stakeholders samenwerken. En aanpassingen in de 

wet- en regelgeving kunnen helpen om toepassing te bespoedigen. Zorgvuldigheid en duurzaamheid staan daarbij 

altijd voorop. 

 Op kleine schaal worden de oplossingen daadwerkelijk toegepast, met name door de land- en tuinbouw. Pilots voor 

grootschalige toepassingen zijn de afgelopen jaren gestart of zijn gepland. COASTAR-oplossingen zijn opgenomen in 

het Deltaprogramma Zoetwater en maken onderdeel uit van strategische plannen van drinkwaterbedrijven. 

 COASTAR biedt aldus een wenkend perspectief als belangrijk onderdeel in het oplossen van (zoet)watervraagstukken 

in laag-Nederland. Om de potentie van de ondergrond ten volle te benutten en daarmee Nederland weerbaarder te 

maken tegen zoetwatertekorten is opschaling noodzakelijk , zowel in het aantal locaties als door de stap te maken van 

pilots naar grootschalige toepassing. 

Onderstaande partijen verklaren het volgende: 

 Het verbeteren en versterken van de zoetwatervoorziening en het (zoet)waterbeheer in laag-Nederland is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk belang van veel partijen, die daartoe moeten samenwerken en 

afstemmen. De komende jaren worden hiertoe belangrijke (investerings)beslissingen genomen op landelijk, regionaal 

en lokaal niveau, zowel publiek als privaat.  

 Het is van groot belang dat deze beslissingen goed worden onderbouwd en dat de ondergrond als mogelijke 

oplossingsrichting wordt meegewogen en benut. Daarvoor is het noodzakelijk COASTAR-concepten op te schalen: 

door voor nieuwe locaties COASTAR-concepten uit te werken (technisch, juridisch, kosten, baten), oplossingen in de 

praktijk te beproeven, en opgedane kennis en ervaring te laten landen in beleid en wet- en regelgeving. 

 De partijen committeren zich om gezamenlijk te zoeken naar de genoemde verbetering en versterking van de 

zoetwatervoorziening en het (zoet)waterbeheer met behulp van de ondergrond en zetten zich in om als ambassadeur 

de mogelijkheden te agenderen en tot uitvoering te brengen. 

 De partijen verenigen zich hiertoe in een COASTAR-netwerk en onderstrepen middels de inzet van menskracht en 

middelen het belang van het netwerk. Samen organiseren we kennisdeling tussen de verschillende pilots, regio’s en 

organisaties, dragen we bij aan agendering en bestuurlijk verankering van kennis en ervaring, geven we richting aan 

vervolginitiatieven, en dragen we bij aan internationale samenwerking.  

 Het netwerk verenigt bedrijfsleven, publieke partijen en kennisinstellingen van Zeeland tot Groningen. Ook andere 

partijen worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het netwerk. De focus van het netwerk ligt op Nederland, maar er is 

aandacht voor kennisdeling buiten Nederland. COASTAR-oplossingen zijn ook relevant voor delta’s en deltasteden 

wereldwijd. 

 Wij werken met het netwerk gericht toe naar het realiseren van onze gezamenlijke ambitie: ����, Nederland weerbaar 

voor zoetwatertekorten door de kansen in de ondergrond ten volle te benutten.  

 Het streven is dat het COASTAR-netwerk vanaf � januari ���� operationeel is. De laatste twee maanden van ���� 

worden gebruikt om het netwerk concreet invulling te geven, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel. Na het 

eerste jaar wordt het netwerk geëvalueerd en met deelnemers besloten over de vorm van voortzetting van het 

COASTAR-netwerk. 
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Deze intentieverklaring is ondertekend door de volgende deelnemende partijen: 
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