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Waterschappen aanwezig
bij klimaattop
Samen met de waterschappen nam de Unie van Waterschappen deel
aan het Nederlandse side-event tijdens de klimaattop in Kopenhagen.
Rode draad was de wisselwerking tussen het klimaatbeleid en de kennisontwikkeling en de manier waarop partijen samenwerken om de klimaataanpak verder te brengen.
Door Eric Gloudemans
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e waterschappen onderschrijven de doelstellingen van het Nederlandse en
Europese klimaatbeleid ten aanzien van
energie en duurzaamheid. Zij hebben veel
ervaring met adaptatie en willen hun kennis uitdragen naar andere delta’s in de wereld en sectoren buiten het waterveld. Ook zijn zij actief met het onderzoek naar en uitvoeren van mitigatiemaatregelen
(energiebesparing, duurzame energie, reductie
broeikasgassen). Waterschappen gaan (internationale) samenwerkingsverbanden aan om de klimaat-

aanpak een stap verder te brengen.
De Unie van Waterschappen wil de
klimaatambities en -activiteiten
van de waterschappen begin 2010
vastleggen in een Klimaatakkoord
met het Rijk.
De centrale boodschap van de waterschappen is dat klimaatadaptatie (en
dus water) een prominente plek verdient in de klimaatafspraken; dat
waterschappen als regionale waterautoriteit een goed voorbeeld zijn
van de uitvoering van adaptatie- en

mitigatiemaatregelen; dat onze kennis en ervaring kan bijdragen aan
het realiseren van de (inter)nationale
klimaatdoelen en dat het governance
model van waterschappen hierbij
kan helpen; dat we onze klimaatkennis met anderen willen delen en versterken om zo een volgende stap te
kunnen zetten in de klimaataanpak.
Side-event
Maandag 14 december stond tijdens
de klimaattop in het teken van mitigatie-initiatieven op lokaal en regionaal niveau. De waterschappen presenteerden zich als organisaties die
volop bezig zijn om klimaatinitiatieven op mitigatiegebied van de grond
te krijgen. Peter Glas (Unie, portefeuillehouder klimaat) gaf de aftrap
en liet zien welke afspraken waterschappen in het klimaatakkoord met
het rijk willen sluiten. Ook presen-
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De klimaatconferentie is achter de rug. Hopenhagen is
weer Kopenhagen. Voor velen is de hoop op een goed
klimaatverdrag vervlogen. Vrijdagnacht keerden we huiswaarts met het busje beladen met posters, foldermateriaal en de overgebleven specials uit het Holland Climate
House. Soms belemmerden sneeuwstormen ons het
zicht. De ruitensproeistof bevroor terwijl flarden nieuws
over het voorstel voor een akkoord om klimaatopwarming tegen te gaan uit de radio kwamen. Het blijft
bevreemdend je bezig te houden met stijgende temperaturen terwijl buiten de temperatuur tot onder min tien
daalt.
Terwijl buiten de sneeuw naar beneden dwarrelt, dwaal
ik terug naar Kopenhagen. De getuigenissen van mensen die leven in gebieden
die nu al ernstig te lijden hebben onder klimaatverandering, de Inuit, mensen uit
de lage eilandstaten; die getuigenissen hakken erin, maken het vraagstuk echt
urgent. De frustraties van die eilandstaten, maar ook van ontwikkelingslanden
dat de resultaten na twee weken onderhandelen zo mager zijn. Ook de films die
we in het Holland Climate House lieten zien, ‘Himalaya Alert’ met Bernice
Notenboom en ‘the Antarctic Challenge: a global warning’ zetten de urgentie
stevig op de kaart. Maar gelukkig waren er ook lichtpuntjes. De vele initiatieven
van lokale en regionale overheden zijn hartverwarmend. Veel bedrijven investeren stevig in nieuwe technologieën. Steeds meer nemen die partijen het heft
in eigen hand, omdat ze zien hoe machteloos hun eigen regeringen zijn, hoe die
in de houdgreep worden genomen door oliestaten en wereldmachten, die zich
niet willen binden aan de noodzakelijke hoge reductiedoelen. Al Gore,
Bloomberg en anderen riepen de lagere overheden op om met nog meer inzet
aan het klimaatprobleem te werken. Die oproep zal zeker worden beantwoord
gezien de enthousiaste reactie die ik hoorde van gedeputeerden en dijkgraven.
In Kopenhagen lieten de waterschappen zien wat ze nu al doen. Met verve
werd de Energiefabriek toegelicht en de Zuidplaspolder werd getoond als goed
voorbeeld van klimaatbestendig plannen. Ik liet me vertellen dat de waterschappen al snel klimaatneutraal kunnen opereren en op niet al te lange termijn zelfs veel energie kunnen gaan leveren. Dat ze zelfs een hele stad als
Rotterdam dan van energie kunnen gaan voorzien. De waterschappen kunnen
daarmee een voorbeeld stellen voor andere partijen in Nederland, maar kunnen hun kennis ook elders in de wereld inzetten. Nu al wordt er op het gebied
van de Energiefabriek samengewerkt met Turkije. Die samenwerking met andere landen is urgent en nodig; ik zou het zelfs als kerntaak van de waterschappen willen zien: zelf investeren in innovaties op het gebied van mitigatie en
adaptatie en anderen inspireren en toerusten met kennis. Die samenwerking is
ook nodig om elders ideeën en kennis op te doen en om samen met andere
landen kennis op te bouwen. Vooral kennis op het gebied van het sluiten van
kringlopen, water en energie en water en landbouw zou de komende jaren veel
aandacht moeten krijgen.
Het klimaatakkoord dat uit de COP15 is gekomen is een kleine stap vooruit,
maar belangrijker is dat Kopenhagen heeft laten zien dat verandering van
onderop kan komen en dat daar overal op de wereld al aan gewerkt wordt.
Kopenhagen inspireert tot meer.
Florrie de Pater
Hoofd kennistransfer
Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat
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Tijdens dag twee van het side-event stond klimaatadaptatie op lokaal en regionaal niveau op het programma.
Maarten Claassen (Waternet) deed de aftrap met een
presentatie over de plannen voor een duurzame, klimaatbestendige inrichting van de bestaande woonwijk
Watergraafsmeer in Amsterdam. Hier worden de waterveiligheid en de risico’s voor de bestaande infrastructuur integraal opgepakt. Vervolgens hield gedeputeerde
De Jong mede namens Patrick Poelmann (De Stichtse
Rijnlanden) een presentatie over de plannen voor een
nieuwe duurzame en klimaatneutrale woonwijk in
Utrecht. Door direct vanaf het begin met alle betrokken
partijen na te denken over integrale oplossingen en aan
te sluiten bij de bestaande landschappelijke inrichting
in het gebied, kunnen de hoge ambities ten aanzien van
klimaat en duurzaamheid worden gerealiseerd. Ton
Drost (Rivierenland) behandelde het concept ‘klimaatdijk’ in Tiel Oost als onderdeel van de nieuwe strategie
voor de waterveiligheid in Nederland. Hans Oosters
(Schieland en de Krimpenerwaard) liet aan de hand van
de hotspot Zuidplaspolder zien dat het onder strikte
voorwaarden toch mogelijk is om een klimaatbewuste
woonwijk te ontwikkelen in een gebied dat 6 meter
onder NAP ligt.
De laatste dag van het Nederlandse side-event ging
over de nationale en internationale klimaatinitiatieven.
Zo was er een presentatie over de aanpak van het
Deltaprogramma om de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland ook op de lange termijn in
stand te kunnen houden. Ook werd ingegaan op de
integrale aanpak van de Nationale Adaptatiestrategie
om de inrichting van Nederland klimaatbestendig te
maken. Staatssecretaris Huizinga kondigde het initiatief aan om een Delta Alliance netwerk in het leven te
roepen. Bedoeling hiervan is de klimaatkennis beter uit
te wisselen tussen de deltagebieden in de wereld.
Momenteel nemen Indonesië, Vietnam, Bangladesh,
Californië en Nederland deel, maar het is de bedoeling
dat andere delta’s in de wereld snel aansluiten.
Al met al hebben de waterschappen een goed beeld
neer kunnen zetten van hun klimaatactiviteiten. Ook
werden nieuwe ideeën opgedaan en nieuwe contacten
gelegd, waarmee de waterschappen de klimaataanpak
zowel nationaal als internationaal verder kunnen
brengen.
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teerde hij ideeën hoe waterschappen een stap kunnen
zetten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Ferdinand Kiestra (Aa en Maas) ging dieper
in op het gedachtegoed van de Energiefabriek: het zodanig ombouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties dat
deze energieneutraal kunnen draaien op afvalwater of
zelfs energie kunnen gaan leveren. Andre Strucker
(Waternet) gaf een presentatie over hoe in de totale
watercyclus zuinig met energie kan worden omgegaan
en welke kansen er liggen om het waterbeheer duurzamer, maar ook kostenefficiënter te maken.

