Vijfde Wereld Water Forum
in Istanbul
Na Marrakech, Den Haag, Kyoto en Mexico-Stad is het nu de beurt aan Istanbul
om van 16 tot en met 22 maart de wereldwaterproblemen te bespreken tijdens
het vijfde Wereld Water Forum. Vanuit Nederland zullen naar schatting zo’n
200 deelnemers deelnemen aan een groot aantal sessies en bijeenkomsten.
Onder hen kroonprins Willem-Alexander - die evenals in 2006 in Mexico-Stad bij
de opening zal spreken - en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Het
programma voor de week bestaat uit zes thema’s die weer zijn onderverdeeld.
Het ministerie van LNV en het UNESCO-IHE Institute for Water Education zijn
verantwoordelijk voor de invulling van twee onderdelen: voedsel en armoedebestrijding respectievelijk onderwijs en capaciteitsopbouw.

A

an Henk van Schaik van het
Co-operative Programme on
Water and Climate (CPWC) viel
de eer te beurt om de mondiale coördinatie
van het hele thema ‘Global Change and
Risk Management’ op zich te nemen, met
daarnaast de programmatische invulling
van één van de drie onderdelen hiervan:
‘Adapting to Climate Change’. Verspreid
over de week vinden hierbinnen vier
sessies plaats over: aanpassing aan klimaatverandering vanuit verschillende sectorale,
regionale en geografische perspectieven
(19 maart, 11.00-13.00 uur); manieren om
aanpassing aan klimaatverandering mee
te nemen in planning van velerlei activiteiten, zoals bedrijfsvoering en ruimtelijke
inrichting (17 maart ochtend, 8.30-13.00 uur);
voorbeelden van adaptatie aan klimaatverandering (17 maart middag, 14.30-19.00
uur) én financiering van deze activiteiten (18
maart middag, 14.30-19.00 uur). De sessies
worden gevolgd door een samenvattende
bijeenkomst op 19 maart aan het eind van de
middag (17.00-19.00 uur).
De afgelopen maanden heeft het CPWC
samen met de World Water Council, IUCN,
IWA en auteurs uit een 20-tal internationale
organisaties hard gewerkt aan de publicatie
van in totaal 16 perspectieven op aanpassing
aan klimaatverandering in de watersector.

UNESCO is in Instanbul prominent aanwezig, binnen het thema ‘Water en klimaat’, maar vooral
als trekker van het thema ‘Managing and Protecting Water Resources and their Supply Systems
to Meet Human and Environmental Needs’. ‘Hydrosolidarity’ en grensoverschrijdend waterbeheer
spelen hierbij een belangrijke rol, inclusief grondwater. Een groot aantal internationale organisaties doet mee, waaronder UNESCO-IHE, IGRAC, OVSE, Wereldnatuurfonds, IUCN, USACE en
SIWI. Het secretariaat van het Nederlands Nationaal Comité voor het International Hydrological
Programme van UNESCO heeft afgelopen jaar een substantiële bijdrage geleverd aan diverse
verklaringen over grondwater en klimaatverandering die de basis vormen voor de sessies.
Daarnaast verzorgt UNESCO een groot aantal bijeenkomsten, onder meer over grondwater en
klimaatverandering, en over richtlijnen voor integraal waterbeheer.
Aan het Nederlandse paviljoen van het NWP in Istanbul neemt onder andere een aantal
non-gouvernementele organisaties deel die ter plekke willen tonen wat zij doen op het
gebied van water en sanitatie in ontwikkelingslanden. In de week van het forum presenteert
het ngo-platform ‘Smart finance solutions for water and sanitation’ een nieuw boekje met
voorbeelden van innovatieve financieringsmechanismen voor water- en sanitatieprojecten en het
opzetten van lokale bedrijfjes in ontwikkelingslanden.

Een andere nieuwe publicatie van het CPWC
is het boek ‘Climate Change Adaptation
in the Water Sector’, dat waterbeheerders
handvaten biedt bij het aanpassen aan
klimaatverandering. De eerste exemplaren
van het boek zullen tijdens het Wereld Water
Forum in Instanbul worden overhandigd.
In samenwerking met het programma Leven
met Water, provincies en waterschappen

vindt op 19 maart ‘s middags een internationale kennisnetwerkbijeenkomst plaats
over het verbinden van klimaatadaptatie aan
ruimtelijke ontwikkelingen, in het bijzonder
in deltagebieden.
Vervolgens vindt op 20 maart van
17.00-19.00 uur een ‘High Level Panel
on Water and Climate’ plaats waarin tien
ministers - vijf voor water, waaronder
staatssecretaris Tineke Huizinga, en vijf voor

Het zingen van het Mexicaanse volkslied tijdens de opening van het Wereld Water Forum in 2006. In het midden president Fox, helemaal links kroonprins
Willem-Alexander (foto: Leila Mead/IISD).
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klimaat - via thematische ‘rondetafels’ met
elkaar en de aanwezige belanghebbenden
in discussie gaan om tot oplossingen te
komen. Een gesloten ‘Ministerial Round
Table’ zal voorafgaand aan de ministeriële
verklaring en de Istanbul Water Agenda met
name ingaan op de aan klimaat en adaptatie
gerelateerde onderdelen van deze teksten.
Verspreid door Istanbul vindt ook dit keer
weer een ‘Water & Film Festival’ plaats. Vanuit
Nederland is door het CPWC de nieuwe film
‘Connecting Delta Cities’ ingediend. Deze
film laat zien hoe grote steden over de hele
wereld zich aanpassen aan klimaatverandering. Naar verwachting zal een vertoning
plaatsvinden bij de opening van het festival
op zondagavond 15 maart. De Nederlandse
première van de film is na het forum in
Rotterdam gepland.
Dit alles zal nog eens uit de doeken worden
gedaan tijdens een presentatie van de
agenda van de week op maandagochtend
16 maart in het Nederlandse paviljoen.

Kroonprins Willem-Alexander sprak ook op de vorige editie van het Wereld Water Forum in Mexico-Stad in 2006.
Dit jaar neemt hij opnieuw deel aan het forum in Instanbul (foto: Leila Mead/IISD).
President Fox van Mexico (foto: Leila Mead/IISD).

Concept ministeriële verklaring
‘Water en klimaat’ is ook het thema voor het
politieke proces dat al vele maanden gaande
is. De drie voorbereidende bijeenkomsten
bij de Verenigde Naties in Genève, Parijs en
Rome hebben begin deze maand geresulteerd in een negen pagina’s tellend concept
voor de ministeriële verklaring. Niet iedereen
is het helemaal eens met deze vorm, zodat
dezer dagen nogmaals in Genève hierover zal
worden vergaderd.

Uitstel projecten door geldproblemen
subsidiegever is incident
Waterschap Rijn en IJssel houdt er rekening mee dat een tiental beekprojecten
in de ijskast moet worden gezet. De Provincie Gelderland is, ondanks
toezeggingen, nu (nog) niet in staat 50 tot 75 procent van de kosten te dragen.
Het gaat vooralsnog om een incident.

D

e Unie van Waterschappen kent
geen andere gevallen waar
waterschappen of hoogheemraadschappen projecten moeten uitstellen, omdat
subsidiegevers ondanks toezeggingen de
financiering niet rondkrijgen. Ook een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van
Delfland heeft ‘geen enkel signaal’ gekregen
dat in die richting wijst. “Waterschappen
betalen hun projecten over het algemeen

zelf. Soms zijn er provinciale subsidies, waar
we gebruik van kunnen maken als we aan
de voorwaarden voldoen, maar dat is echt
minimaal.”
De beken in het oosten van de Achterhoek
vormen de uitzondering die de regel
bevestigt. In het kader van de Europese
waterrichtlijnen hebben ze een hoge
prioriteit voor natuurherstel gekregen.
Ze zijn bovendien door Rijk en provincie

aangewezen als ecologische verbindingszone. Dat is ook de reden waarom de
provincie het project financieel zou steunen.
Volgens een woordvoerder van Waterschap
Rijn en IJssel is het geen optie de projecten
gedeeltelijk uit te voeren. “Ik heb trouwens
alle hoop nog niet verloren. Ik zie het nog
steeds rooskleurig in. De onderhandelingen
met de provincie zijn nog gaande.”
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