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Het Waterschap is een veertiendaags
tijdschrift over waterschapsbestuur
en -beheer. Het is een uitgave van de
Unie van Waterschappen.
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Internationaal
–––– Mr. Ir. H.L. Tiesinga, Voorzitter Uniecommissie internationale zaken

p 11 oktober 2004 vond in
Arnhem de waterschapsdag
plaats. Tijdens het ochtendgedeelte is uitgebreid stilgestaan bij het internationale
beleidsveld. En terecht. Het is een beleidsveld waarop belangrijke ontwikkelingen
plaatsvinden die hun weerslag hebben op
het werkveld van de waterschappen. De internationale aandacht bij de Unie en waterschappen is groeiende. Even terugblikken:
in 2000 stelde de Unie een nota internationale zaken op. De belangrijkste voornemens
uit deze nota zijn ingevuld:
– de aansturing van internationaal werk bij
de Unie is opgeschaald van een werkgroep naar een commissie;
– formatieve capaciteit bij het Uniebureau is
gerealiseerd;
– de Unie heeft bijgedragen aan het 2e en
3e Wereld Water Forum;
– het zicht op de Europese beleidsvorming
en belangrijke dossiers in wording is aanzienlijk verbeterd;
– de contacten tussen Unie en waterschappen op het gebied van internationale samenwerking zijn aanzienlijk toegenomen.

O

Waarom eigenlijk, die internationale oriëntatie? Kort gezegd verschillen de motieven
per beleidsveld. Voor het Europees beleid
behoeft het geen betoog. Het eigenbelang
staat hier voorop.
Voor grensoverschrijdende wateren is samenwerking ook een vereiste. Er is nog
het nodige te doen aan de bestuurlijke en
besluitvormende kaders voor de kleinere
gedeelde stroomgebieden.
Het bredere veld van internationale samenwerking is minder verplichtend. Ook daar

speelt het eigenbelang: bijvoorbeeld samenwerken in projecten om een beroep te kunnen doen op Europese subsidies. Het verbreden van de blik van medewerkers geeft
een impuls aan het denken en handelen op
de werkvloer. Het ‘element kennis brengen
- kennis halen’ speelt een rol in kennisintensieve organisaties als waterschappen.
En soms ook het ondersteunen van minder
bedeelde partnerorganisaties elders in de
wereld. Bij internationale samenwerking
tussen gemeenten (stedenbanden, zustersteden) en provincies spelen vergelijkbare
overwegingen.
–––– Binnen het totale werkveld van waterschappen is internationaal een klein beleidsveld. Toch hebben inmiddels bijna alle
waterschappen een buitenlandnota om het
internationale beleidsveld een plek te geven.
Dat past bij volwassen overheden. De rol
van de Unie wisselt per aandachtsveld: van
sturend en coördinerend bij internationaal
beleid, tot ondersteunend en faciliterend bij
internationale samenwerking.
–––– In de voorliggende editie van Het Waterschap wordt een doorkijkje geboden in internationale werkvelden van waterschappen.
Soms kijken waterschappers naar buiten,
soms kijken anderen naar waterschappen.
Een breed geschakeerd palet. Ik wens u
veel leesplezier.
––––

–––– 10 december 2004 –––– hetWATERschap –––– 3 ––––

UNESCO-IHE en de Unie van Waterschappen:

een veelbelovende
samenwerking
–––– Frank

Jaspers

p verzoek van de toenmalige
minister van Buitenlandse
Zaken van Pakistan en om
te voldoen aan de stijgende
vraag naar hoger onderwijs
voor de watersector in ontwikkelingslanden
werd in 1957 het IHE opgericht. Sindsdien
zijn zo’n 14000 participanten bij het IHE
afgestudeerd. In de hal van het nieuwe gebouw in Delft hangt een manshoge en meters lange wereldkaart, waarop de herkomst
van de IHE-participanten over de tijd staat
aangegeven. Het valt niet mee om een land
te vinden waar geen IHE-alumni vandaan
komen. Het landje moet dan wel erg klein of
erg nieuw zijn.

O

–––– Inmiddels en sinds 2002 is het IHE
aangemerkt als het officiële wereldwijde
opleidingsinstituut voor wateronderwijs en
gaat het als UNESCO-IHE Institute for Water
Education door het leven. Ook dit jaar zijn
er ondanks de economische problemen in
de wereld en de teruglopende belangstelling van beurzenprogramma’s weer 250
participanten gerecruteerd. De herkomst
is divers; zo’n 70 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Als je s’middags om half één
de eetzaal binnenloopt, dan is het, alsof er
een vergadering van de Verenigde Naties
plaatsvindt.
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–––– De missie van het IHE is gaandeweg
flink verbreed. Ging het eerst louter om
het opleiden in Delft van experts voor de
watersector in ontwikkelingslanden, tegenwoordig gaat het om veel meer dan dat. Er
wordt uitgebreid en op lokatie onderzoek
gedaan naar ontwikkelingsgerelateerde waterproblemen en de mogelijke oplossingen
daarvan. Verder wordt ook onderwijs en
onderzoek georganiseerd bij universiteiten in ontwikkelings- en overgangslanden
en er wordt een uitgebreid kennisnetwerk
aangeboden voor kennisinstituten wereldwijd en als levenslange leerfaciliteit voor
afgestudeerden. Inmiddels draaien er onder auspiciën van UNESCO-IHE over de
hele wereld doctoraal opleidingen in onder
andere water- en milieubeheer, waterbouwkunde en watervoorziening (bijvoorbeeld
in Zimbabwe, Tanzania, Ghana, Colombia,
China en Indonesië om maar eens een paar
plaatsen te noemen).
–––– UNESCO-IHE heeft een keur aan internationale experts in dienst, die naast in
onderwijs en onderzoek, ook een belangrijke rol vervullen in advieswerk voor ontwikkelingsprojecten en voor de watersector in
ontwikkelingslanden en landen in transitie.
Met name wordt er actief geparticipeerd in
initiatieven, die nieuwe organisaties moeten
neerzetten voor het waterbeheer in inter-

nationale stroomgebieden, samen met de
Wereldbank in de Nijlregio, met de Europese
Unie voor de Niger, met de Mekong
Commissie in Zuidoost Azië en met SADEC
voor de Zambezi. Verder fungeert UNESCOIHE als kennisbasis voor verschillende
consortia bij de uitvoering van de Europese
Kaderrichtlijn Water in Oosteuropese landen. Een zeer belangrijke activiteit is het assisteren bij de hervorming van organisaties
voor waterbeheer op hydrologische grenzen. De tendens is, dat vrijwel alle ontwikkelingslanden en landen in transitie vrijwillig
of om te voldoen aan internationale criteria,
veranderingsprocessen aangaan om hun
watersector te commercialiseren en te
decentraliseren. Vaak zijn deze processen
impliciet of expliciet gebaseerd op de principes van “belang, betaling, zeggenschap” en
er wordt dankbaar geleend van de ervaringen van Nederlandse waterschappen.
Regelmatig worden bezoeken ingelast van buitenlandse gezelschappen bij
Nederlandse waterschapppen om de typische organisatie en financiering ter plekke
te bestuderen. Ook worden Nederlandse
waterschapsdeskundigen er meer en meer
op uit gestuurd voor kortere en langere tijd
om organisaties aldaar te helpen bij hervormingsprocessen. Voorts is UNESCO-IHE
bezig om relevante kennis op dit gebied in

kaart te brengen en voor gebruik geschikt
te maken.
–––– Het vindt daarbij een belangrijke en
gewaardeerde partner in de Unie van
Waterschappen. Er worden gezamenlijke
publikaties geschreven, experts van de Unie
geven les in Delft en er worden gemeenschappelijke bijdragen geleverd aan internationale bijeenkomsten. Het is de bedoeling,
dat deze relatie wordt uitgebouwd en wordt
geformaliseerd. Plannen voor de toekomst
zijn om nauwer samen te werken met de
Unie en met individuele waterschapppen
en om te kapitaliseren op de schat aan relevante ervaring, die in deze organisaties
voorhanden is. UNESCO-IHE brengt daarbij
zijn mondiale netwerk in en zijn vermogen
om ervaring om te zetten in bruikbare kennis
voor ontwikkelingslanden.
–––– Frank Jaspers is Deskundige
Waterbeheer
–––– UNESCO-IHE Institute for Water Education
Westvest 7
PO Box 3015
2601 DA Delft
E-mail: f.jaspers@unesco-ihe.org
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Het overleg tussen de Europese
lidstaten over de Europese
Kaderrichtlijn Water is in volle gang.
Half december ging het over het
inventarisatierapport over de Rijn,
een rivier waar verschillende
belangen spelen.

Maarten Hofstra:

‘Soms is het mogelijk
meerdere belangen
tegelijk te dienen’
–––– Jasper

Dik

et een nacht en een halve dag
is Maarten Hofstra, directeur
waterkwaliteit en informatie bij
het RIZA, terug uit Bonn, waar
tussen zeven lidstaten van de
Europese Unie overleg plaatsvond over het
opstellen van een inventarisatierapport over
de toestand van de Rijn. Dat rapport moet
aan het einde van februari van volgend jaar
door de Rijnoeverstaten ter beoordeling
naar Brussel moet worden gezonden. Het
gaat om het zogenaamde A-rapport voor
de Europese Kaderrichtlijn Water. ‘Aan dit
rapport zijn nog geen directe consequenties
verbonden’, vertelt Hofstra. ‘Al is het wel
een opmaat naar verdere stappen.’
Dit overleg, op 16 en 17 december, tussen de bij de Europese Unie aangesloten
Rijnoeverstaten – dus met uitzondering van
Zwitserland – omschrijft hij als ‘nog best een
lastige klus’. ‘Alles rondom water wordt gemeten: het gebruik, de vervuiling, de vervuilingsbronnen, de waterkwaliteit’, verklaart
hij. ‘Het gaat om een inventarisatie van het
hele stroomgebied. Wat zijn alle belastingen
van het water? Wat is er veranderd aan het
water? Wat is, biologisch en chemisch, de
huidige toestand? Die feiten moeten een
beeld geven van hoe het er nu voorstaat, en
die gegevens moeten gebruikt worden om
vast te stellen waar het naar toe moet met
de Rijn, en wat voor maatregelen daarvoor
nog nodig zijn.’

N

–––– De voornaamste te Bonn gladgestreken
verschillen van inzicht betroffen de vraag
welke informatie het rapport zal moeten bevatten, wil de Europese Commissie een degelijk inzicht krijgen in vooral de ecologische
staat van de Rijn. ‘Het is niet dat lidstaten
meningsverschillen hebben. Maar er spelen
verschillende problematieken. Als je het
hebt over warmtelozingen van bijvoorbeeld
elektriciteitscentrales, die bij langdurige
warmte in Nederland voor problemen zorgen, gaat het over het laatste deel van de
Rijn. In de boven-Rijn of in de Alpen-Rijn is
dat geen thema. Met stuwdammen is er in
Nederland weer geen probleem. De vraag
is dan of je er in zo’n rapport veel of weinig
informatie over geeft. Er zijn lidstaten die
zeggen: dat is niet interessant en kan worden weggelaten. Volgens andere verdient
precies dat onderwerp veel aandacht.’
–––– Bij de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water (EKRW) is de afweging
van de verschillende belangen die spelen
op de grote, door Rijkswaterstaat beheerde
waterwegen essentieel. ‘Scheepvaart is natuurlijk een belangrijke gebruiksfunctie van
de Rijn, en het heeft effecten die ook voor
de Europese Kaderrichtlijn Water van belang zijn’, geeft Hofstra als voorbeeld. ‘Hele
stukken zijn gekanaliseerd, met sluizen
en stuwen. Waar ooit het water natuurlijk
stroomde, gaat het nu via sluizen steeds
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naar een lager niveau, wat bijvoorbeeld betekent dat vissen moeilijk stroomopwaarts
kunnen komen. Dat vissen niet overal kunnen komen - want vispassages zijn nog lang
niet overal beschikbaar - is een barrière
voor de ecologie.’
–––– Maar voor de bevaarbaarheid van de
Rijn, weet Hofstra, is vanzelfsprekend de
kanalisering noodzakelijk. Net als het onderhoud aan de waterwegen. ‘Vooral in het
Rotterdamse gebied, maar ook onderweg,
verder stroomopwaarts, moet heel veel
gebaggerd worden. Dat heeft een effect
op de ecologie. Het verandert je systeem.
Bagger is lang niet altijd helemaal schoon,
zodat de vraag is wat er mee te doen. Laten
liggen? Wegbaggeren? Baggeren heeft ook
tot gevolg dat er opwerveling plaatsvindt
van soms schadelijke stoffen. Maar dat is
niet het grootste probleem: bij hoog water
gebeurt dat toch wel.’
Een probleem daarbij is de opslag van bagger. Voor een deel kan de bagger, bijvoorbeeld die van bij Rotterdam, terug in zee,
omdat het gewoon zeeslib of zand is dat
vanuit zee opdringt’. ‘Soms is het vervuild
en mag je het niet terugstorten.’
–––– Dat is een probleem dat ook in
Duitsland speelt. ‘Op ministerieel niveau’,
weet Hofstra, ‘wordt met Duitsland gesproken over het concrete probleem van met

HCB vervuilde bagger, waarvan de Duitsers
vinden dat die wel weer teruggestort kan
worden in de rivier en waarvan wij vinden
dat dit geen goede oplossing is. HCB is een
behoorlijk giftige stof, die een negatief effect
heeft op het leven in de rivier. Wij vinden dat
zoveel mogelijk voorkomen moet worden
dat die stof verspreid wordt, en dat je het
dus niet moet terugbrengen in de rivier, als
je het eruit baggert.’
Maar evenmin als in Nederland is er in
Duitsland een ruimte in overvloed voor
vervuilde bagger. ‘Baggerspecie, bergingsdepots, men heeft ze eigenlijk liever niet.
Dat is overal zo. Dus heeft de gemeente
Rotterdam gezegd: als de Duitsers geen
bergingscapaciteit hebben, kunnen ze, bij
wijze van noodoplossing, die bagger naar
de Slufter brengen.’
–––– Het is Nederlands beleid vervoer over
water te bevorderen. Op dit moment vindt
vijfenzeventig procent van de Nederlandse
import en vijfendertig procent van de export
plaats per schip. Niettemin is er nog ongebruikte capaciteit op de rivieren en kanalen,
die aangewend moet worden om het wegvervoer te ontlasten. Dat is goed mogelijk:
het grootste type containerschip kan over
water vervoeren, wat 144 vrachtwagens
over land zouden moeten transporteren.
In sommige gevallen zijn er wel mogelijkheden meerdere belangen tegelijk te dienen.

‘Als je bijvoorbeeld water op een bepaalde
manier wilt sturen in tijden van droogte dan
kun je via de stuwen in de Nederrijn/Lek
meer water naar de IJssel laten stromen,
wat ecologisch en voor de watervoorziening
in het Noorden positieve gevolgen kan hebben, terwijl je ook zorgt dat scheepvaart op
de IJssel mogelijk blijft. Tegelijkertijd moet
je je dan realiseren dat er minder water naar
het Westen gaat. En daar zie je hetzelfde:
via de Haringvlietsluizen is het mogelijk het
water zo te sturen dat zoutindringing van
zee op de Nieuwe Waterweg en daarmee
verzilting van de Hollandse IJssel zoveel
mogelijk wordt voorkomen, wat belangrijk is
voor de landbouw.’
–––– Over de samenwerking van
Rijkswaterstaat met de waterschappen
over de EKRW is Hofstra redelijk tevreden.
‘Bijvoorbeeld: het Nederlandse rapport over
de Rijn, het B-rapport, is klaar. Daar hebben
alle partijen heel goed samengewerkt.’
Het RIZA heeft intensief samengewerkt
met de waterschappen bij het opstellen
van de zogenaamde guidance documents
voor de EKRW, waarin onder andere staat
in welke categorieën water onderverdeeld
kan worden en wat typologieën kunnen zijn
van water. ‘Wij proberen in de internationale
overleggen waarin de guidances worden
opgesteld in te brengen wat voor Nederland
belangrijk is. Wat van belang is, wordt geba-

seerd op de kennis die wij o.a van de waterschappen - en van andere uitvoerende- en
bestuursinstanties - ontvangen.’
–––– Zo hebben de waterschappen, aldus
Hofstra, een belangrijke rol gespeeld bij
het vaststellen van de grenzen van de vier
stroomgebieden die er in Nederland zijn.
‘Waar moet je nou de grens tussen het
stroomgebied van de Rijn en de Maas precies trekken? Dat klinkt heel makkelijk, maar
de stroomgebieden in het benedenrivierengebied lopen zo in elkaar over, dat het een
hele klus is geweest om simpel zo’n lijntje te
trekken. Als aan de ene kant van het eiland
de Maas stroomt, en aan de andere kant
de Rijn, waar hoort het dan bij? Dat vast te
stellen is in heel nauw overleg gebeurd met
de waterschappen.’
––––
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Gerard van der Kolff:

Jeroen van der Sommen:

Partners voor Water stelt
integraal waterbeheer centraal

NWP is focal point voor de
Nederlandse watersector
Het Netherlands Water Partnership (NWP)
bestaat op de kop af vijf jaar. Het eerste lustrum werd op 16 december jl. stijlvol gevierd in
Sociëteit De Witte in Den Haag. Aan directeur
Jeroen van der Sommen de vraag welke plek de
stichting inmiddels heeft verworven binnen de
Nederlandse watersector en welke rol de Unie
van Waterschappen binnen het NWP speelt.

Begin 2000 ging het programma Partners voor
Water van start. De Nederlandse regering wil
daarmee de buitenlandse water inzet versterken
door kennis, vaardigheden en financiële middelen te bundelen. De Unie van Waterschappen
participeert in het programma Partners voor
Water.

–––– Alexander

Haje

e nota ‘Programma
Buitenlandse Waterinzet
Partners voor Water’ werd in
1999 aan de Tweede Kamer
gepresenteerd. Ze komt voort
uit een samenwerkingsverband tussen de
ministeries van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken,
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
VROM en het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Partners voor Water werkt
nauw samen met het Netherlands Water
Partnership (NWP). Het programma bundelt
de krachten van de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO’s voor het
leveren van effectieve bijdragen aan de
oplossing van de wereldwaterproblematiek.
Tevens wil het de internationale inzet van de
Nederlandse watersector versterken.

D

–––– Gerard van der Kolff, Programma manager Partners voor Water: “De laatste vier
jaar, van 2000 tot 2004, zijn binnen het
programma Partners voor Water [PvW-I,
red.] ruim honderd projecten uitgevoerd
die varieerden van het goedkoop realiseren
van drinkwateraansluitingen tot het aan elkaar knopen van beleidsterreinen als water
voor landbouw en water voor natuur. Ook
werd een actieve bijdrage geleverd aan de
dialoog over water en klimaat. Verder werd
onder meer het internationaal centrum voor
grondwater IGRAC opgericht. Het winstpunt

–––– Alexander

van PvW-I is dat diverse geledingen van de
watersector gezamenlijk de uitvoering van
deze projecten ter hand hebben genomen.”
–––– Ook de Unie van Waterschappen neemt
deel aan het programma Partners voor
Water, vertelt Van der Kolff. “Partners voor
Water heeft regelmatig contact met de Unie
van Waterschappen. Rob Uijterlinde, coördinator Internationale Zaken bij de Unie, is
een van de grondleggers van het programma Partners voor Water. De Waterschappen
zijn actief betrokken bij verschillende projecten, zoals in Tsjechië en Indonesië.” Van der
Kolff hoopt dat de kennis en ervaring van de
waterschappen de komende jaren nog sterker aan bod zullen komen. “Niet alleen op
projectniveau, ook in het ontwikkelen van
een gezamenlijke aanpak van de wereldwijde waterproblematiek.”
–––– Moeizaam
–––– Ondanks de winst die is geboekt met
het programma PvW-I verloopt de overgang
naar het nieuwe programma PvW-II (20052009) uiterst moeizaam, laat Van der Kolff
weten. “Hoewel de financiën voor de periode 2005-2009 medio dit jaar door het kabinet beschikbaar zijn gesteld, valt het programma eind dit jaar volledig stil.” Volgens
Van der Kolff is een verdergaande scheiding
tussen beleid en uitvoering daar debet
aan. “Doordat beleid en uitvoering steeds
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verder van elkaar af komen te staan, komt
het learning by doing-principe, zoals dat de
laatste vier jaar met succes is beproefd, in
gevaar. De terugkoppeling van uitvoering
naar beleid, en dus wat we in de praktijk
de afgelopen jaren hebben geleerd, wordt
daardoor ernstig bemoeilijkt. In plaats van
ervaringsdeskundigen uit het werkveld op te
leiden tot subsidioloog, worden nu mensen
aan de beleidskant opgeleid tot integraal
waterbeheerder. Hierdoor ontstaat een situatie die verre van wenselijk is.” Volgens Van
der Kolff is het juist hard nodig om op basis
van een gezamenlijke visie te investeren in
samenwerking en onderling vertrouwen. “De
projecten waarin verschillende partijen uit
de watersector deelnemen, bieden daarvoor de gelegenheid”, zegt hij. “Dat is een
wezenlijk andere benadering dan het simpelweg neerzetten van een zak met geld en
vragen of partijen in onderlinge concurrentie
voor de uitvoering van een project willen
intekenen.”
––––

Haje

et Netherlands Water
Partnership vertegenwoordigt
de Nederlandse watersector in
internationale netwerken als het
Global Water Partnership en de
World Water Council.
Binnen het NWP zijn zowel partijen uit de
private als publieke sector verenigd. De
Unie van Waterschappen is een van de organisaties die binnen het NWP samenwerkt
met andere partijen. Van der Sommen: “Het
NWP wil een focal point zijn voor overheidsorganisaties, onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
De uitwisseling van informatie, kennis en
ervaring is daarbij van groot belang. Want
wil je als watersector internationaal ambities
kunnen waarmaken, en die specifieke waterkennis, diensten en producten succesvol
kunnen exporteren, dan zul je prioriteiten,
inzet en middelen goed op elkaar moeten
afstemmen.”
Een voorbeeld van samenwerking is
de expertdatabase die de Unie van
Waterschappen met het NWP heeft opgezet. Van der Sommen: “De database
bevat een pool van deskundigen binnen
de waterschappen die kunnen worden ingezet in buitenlandse projecten. Bij deze
buitenlandse activiteiten, zoals in Egypte en
Indonesië, werken individuele leden van het
NWP samen met onder meer de Unie van
Waterschappen. Ook participeert de Unie in

H

de productmarktcombinaties op het gebied
van water en ruimte die door het NWP zijn
opgezet.”
–––– Verbeterpunten
–––– Ondanks de gezamenlijke initiatieven
die binnen de Nederlandse watersector
onder NWP-vlag worden ontplooid, signaleert Van der Sommen nog diverse verbeterpunten. Informatie en kennis zijn nog
veel te gefragmenteerd en kennis binnen de
watersector wordt onvoldoende ontsloten,
zegt hij. Ook sluiten kennis, diensten en
producten onvoldoende aan op de marktvraag en de aard van de maatschappelijke
problemen. “We zullen moeten streven naar
een betere stroomlijning, afstemming en
eenduidigheid.”
Een ander knelpunt waarmee de sector
geconfronteerd wordt, is een goede strategische marketing, aldus Van der Sommen:
“Het ontbreekt de Nederlandse watersector
nog te vaak aan sterke product-marktcombinaties, totaaloplossingen en adequate
financieringsinstrumenten. Geen van de
partijen maakt optimaal gebruik van de gelegenheid om hun positie op de wereldmarkt
stevig te verankeren.”

raar Berkhout. Die constateert dat de watersector alleen internationaal een rol van betekenis kan spelen als er eerst nauwkeurig
in kaart wordt gebracht waar de nationale
watersector nu eigenlijk goed in is en wie
haar directe concurrenten zijn.
Van der Sommen: “Berkhout pleit in de, ter
gelegenheid van het NWP-lustrum verschenen uitgave ‘Visie op Water, een verkenning’
voor een ingrijpend nieuw samenwerkingsconcept. Hij merkt op dat er een halt moet
worden toegeroepen aan het gepolder
binnen de watersector. Er is meer dan ooit
behoefte aan een transparant leiderschap
en een krachtige ambitie om op mondiale
schaal een toonaangevende plek te verwerven.
Alleen daarmee kunnen we als watersector
een forse sprong voorwaarts maken.”
––––

–––– Leiderschap en ambitie
–––– Er zijn dus nog heel wat kwaliteitsslagen te maken, weet Van der Sommen, die
zich daarmee aansluit bij de Delftse hoogle-
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Bob Dekker:

e wateroverlast effectief en controleerbaar terugdringen, zonder dat er een bedilzuchtige en omslachtige
bureaucratie ontstaat. Dat is het ideaal van Bob Dekker,
Adjunct Directeur Internationaal bij het Directoraat
Generaal Water van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Hij doelt daarmee op de uitwerking van het huidige
Europese Hoogwater Initiatief dat midden volgend jaar moet leiden
tot een voorstel van de Europese Commissie voor een EU-richtlijn
Hoogwater. “De waterschappen zullen in de verdere uitwerking zeker hun zegje nog kunnen doen”.

D

Te veel regels
leidt tot bedilzucht
Te weinig tot
vrijblijvendheid

–––– Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU fungeerde
Dekker het afgelopen half jaar als voorzitter van het informeel overleg van EU-waterdirecteuren, waarbinnen de Europese waterzaken
2 maal per jaar worden besproken. Tijdens de laatste bijeenkomst
vorige maand in Amsterdam ging het gesprek over de uitvoering en
implementatie van de Kaderrichtlijn water.
Eigenlijk zou deze al een jaar geleden door Nederland moeten zijn
omgezet in nationale wetgeving maar de Eerste Kamer moet zich
nog uitspreken over de invoering. Samen met landen als Finland,
Italië, Luxemburg en Portugal heeft de Europese Commissie ons
land hiervoor al in gebreke gesteld. “Maar in de praktische uitwerking liggen we op schema” aldus Dekker.
–––– Tweede belangrijk onderwerp in het overleg is de voorbereiding
van de richtlijn Hoogwater. Een van de lessen die Dekker heeft getrokken uit de Kaderrichtlijn is dat het instrument tegen hoogwater

–––– Gert

minder gedetailleerd moet worden:
Maar het gaat natuurlijk wel om de balans: teveel regels leidt tot bedilzucht, te weinig regels tot vrijblijvendheid. Gelegen aan de benedenloop van vier grote Europese rivieren, heeft Nederland er belang
bij dat maatregelen tegen te hoog water langs de bovenloop wel
kunnen worden afgedwongen. “Voor deze stroomgebieden gelden
al afspraken over opvang stroomopwaarts. Landen worden geacht
hun problemen niet af te wentelen op hun buren”, aldus Dekker.
Deze afspraken zullen naar verwacht wordt wel in de nieuwe richtlijn
worden opgenomen. Maar juist om de regelgeving niet al te knellend te maken, overweegt de Europese Commissie om de richtlijn
niet voor de kleinere stroomgebieden te laten gelden. “Voor Europa
kent Nederland vier internationale stroomgebieden: dat van de Rijn,
van de Maas, van de Eems en van de Schelde. De overige overlast
zal nationaal of bilateraal moeten worden opgelost, zo voorspelt
Dekker. Hij voorziet daarbij overigens nauwelijks problemen. Goed
nabuurschap doet wonderen.
–––– Hoe de Hoogwater richtlijn ook zal worden uitgewerkt, zeker is
dat de waterschappen er direct mee te maken krijgen. In de nabije
toekomst zullen alle belanghebbenden dan ook via expertmeetings
bij de voorbereiding van het richtlijnvoorstel worden betrokken.
Ook de Unie van Waterschappen zal zeker zijn zegje doen, aldus
Dekker. “Maar dat doet de Unie eigenlijk altijd al wel. De schappen
hebben een goede lobby in Brussel. De standpunten worden zeker
gehoord”.
––––

van Wijland

Robert Schröder:

‘Onze man in
Brussel’
–––– Willem

Lucassen
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igenlijk functioneer ik als de
ogen en oren van Unie van
Waterschappen en VEWIN
in Brussel. Ik signaleer en
rapporteer over alles wat in
Europees verband in ruime zin met water
te maken heeft. Maar daarnaast merk ik
dat het ook de andere kant uit werkt. Als
onze Nederlandse Europarlementariërs met
vragen zitten over onderwerpen op het gebied van het waterbeheer, blijken ze me nu
al te kunnen vinden. Ze weten dat Unie en
VEWIN iemand in Brussel hebben van wie
ze op korte termijn objectieve en onafhankelijke informatie kunnen krijgen.’

‘E

–––– Dat zegt Robert Schröder, vanaf augustus dit jaar als lobbyist/belangenbehartiger
voor de Unie van Waterschappen en de
VEWIN, werkzaam in Brussel. ‘Een vrij uniek
initiatief van beide koepelorganisaties’, vindt
Schröder, dat bovendien als meerwaarde
heeft dat het beide organisaties ook op
andere vlakken dichter bij elkaar brengt.
Over de invulling van zijn functie is Schröder
duidelijk. ‘Ik heb een enigszins beperkte
achtergrond waar het het onderwerp waterbeheer betreft. Maar op grond van mijn
werkzaamheden in het Europees Parlement
voor Europarlementariër Ria Oomen in de
afgelopen drie jaar, kan ik een toegevoegde
waarde bieden. In die drie jaar heb ik een
grondig netwerk opgebouwd en heb ik veel

geleerd over de gang van zaken in Brussel.
Het Europese besluitvormingsproces is behoorlijk ingewikkeld, waarbij goede timing
essentieel is en je met veel verschillende
mensen te maken hebt. Zo is het van belang dat je goed het onderscheid weet tussen de manier waarop je de leden van het
(politieke) Europees Parlement aanspreekt
of de functionarissen van de (ambtelijke)
Europese commissie. De inhoudelijke kennis moet echter vooralsnog van Unie en
VEWIN komen. In de paar maanden dat ik
dit werk doe merk ik tot mijn vreugde dat
de bereidheid om mij te informeren over
Nederlandse standpunten bij de medewerkers van zowel Unie als VEWIN groot is. Dat
geldt andersom overigens ook. Er leven veel
vragen over de gang van zaken rond de besluitvormingsprocessen in Brussel. Ik zie het
als een onderdeel van mijn taak om beleidsmedewerkers daar zo goed en adequaat
mogelijk inzicht in te geven.
–––– Vier dagen in de week is Schröder in
Brussel te vinden waar hij zijn intrek heeft
genomen in het pand waar ook Eureau is
gehuisvest. De maandagen is hij in Den
Haag waar hij afwisselend bij de Unie
en de VEWIN is om bij te praten over de
waterdossiers. Schröder: ‘Die contacten
zijn voor mij zeer waardevol en werken
aanvullend. Een groot verschil tussen de
politiek op Europees niveau en de lande-

lijke politiek is dat je ziet dat een nationaal
belang de partijpolitiek soms overstijgt,
zeker op milieudossiers. Er wordt bijvoorbeeld vaak zeer nauw samengewerkt door
Nederlandse Europarlementariërs uit verschillende fracties, waar dit landelijk niet zo
snel zou gebeuren. Als ik gevoed door de
beleidsmedewerkers van Unie en VEWIN
de belangen van de Nederlandse waterbeheerders kan behartigen en anderzijds
Europarlementariërs van informatie kan
voorzien, zie ik dat als een situatie waar
iedereen bij wint. En puur het feit dat de
Unie en VEWIN deze positie gecreëerd hebben geeft het belang aan dat er door beide
organisaties wordt gehecht aan Europa. Dat
is geheel terecht, want zeker op het gebied
van waterbeheer kunnen we niet om Europa
heen en als je er niet probeert bij te zijn op
het moment dat de beslissingen worden
genomen loop je achter de feiten aan. Er
ligt dus een mooie taak in Brussel om die
situatie te voorkomen.
––––
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Water in internationale pr ojecten
–––– Hans

Schieland en INTERREG –
een eerste verkenning

Buis, Programmacoördinator LOGO
–––– Erik

Eggers en Chris Noordanus

a een voorbereidingsperiode
van ongeveer 6 maanden
(een voor INTERREG ongebruikelijk korte periode)
ontving Schieland als lead
partner in februari 2004 de Grant Letter
die behoorde bij het TRUST-programma.
Het INTERREG III B North West Europe
secretariaat in Lille oordeelde dat het
voorgestelde programma aan alle criteria
voldoet en kende een subsidie van € 4,8
miljoen toe. TRUST is de acronym voor
Transformation of the Rural and Urban
Spatial sTructure. Deze wat gezwollen
term staat voor de gezamenlijke inspanning van vijf projectpartners om, in de
grenszone van de stedelijke en landelijke
omgeving, het water leidend te laten
zijn in de ruimtelijke ordening. In TRUST
werken Schieland, Glasgow City Council,
British Waterways, de Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij van de provincie
West-Vlaanderen en de Provincie NoordHolland samen.

N

richt zich op die onderdelen van het (lokaal)
bestuur waar de praktijken dicht bij elkaar
staan en de partnerschappen optimaal kunnen functioneren. Uit een analyse van de
projecten rond watermanagement blijkt dat
ondanks cultuurverschillen, collega’s elkaar
goed begrijpen en daarom succesvolle projecten afleveren.

anaf 2004 loopt bij VNG
International het programma
LOGO, het Local Government
Internation Capacity Development
Programme, waar ook waterleidingbedrijven en waterschappen gebruik
van maken. LOGO stelt subsidies ter beschikking voor het uitvoeren van activiteiten
aan gemeenten, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven en hun koepelorganisaties voor de samenwerking met
hun partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. LOGO is de opvolger van het programma Gemeentelijke Samenwerking met
Ontwikkelingslanden (GSO) dat vanaf 1993
wordt uitgevoerd door VNG International.
Ook van dit programma is veelvuldig gebruik gemaakt door waterleidingbedrijven.
De projecten zijn uitgevoerd in Indonesië,
Suriname, Egypte en recentelijk ook ZuidAfrika. Onder het programma GSO zijn in

V

totaal 41 projecten uitgevoerd. In totaal is er
vanaf 1993 € 4.564.402,85 uitgegeven aan
projecten die op een of andere manier aan
water management gerelateerd zijn.
–––– LOGO stelt Nederlandse gemeenten in
staat kennis over te dragen op partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Het doel
van LOGO South is: “Het versterken van de
capaciteit van de ambtelijke organisatie en
het politiek bestuur van de betrokken lokale
overheden in de doellanden van het programma”. Daarbij is gekozen de versterking
van de capaciteit te richten op de investering in mensen; capaciteit is menselijke
capaciteit. Deze toespitsing vindt zijn belangrijkste grond in de gebruikte methode.
Het programma gaat vooral uit van het bij
elkaar brengen van praktijkkennis in een
partnerschap van gemeenten in Nederland
en in een ontwikkelingsland. LOGO South
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–––– Veel internationale contacten in de
waterwereld hebben al een lange levensduur. In een aantal gevallen is er sprake
van een twinningrelatie zoals tussen het
Waterleidingbedrijf Amsterdam en de
Surinaamse Waterleiding Maatschappij
(SWM). Met SWM onderhoudt ook Vitens
al jaren contacten, die nog terug gaan
naar een van de voorlopers van Vitens, de
Waterleidingmaatschappij Overijssel. De
innige relatie tussen Waterleidingbedrijf
Amsterdam en SWM leert dat samenwerkingsprojecten succesvol zijn als ze uitgaan
van een behoefte in het ontvangende land,
gericht zijn op duurzaamheid en een planmatige aanpak hebben, waarbij afstemming
van activiteiten, het benoemen van verantwoordelijkheden en tussenevaluaties een
belangrijke rol spelen.
Recenter zijn de contacten in Zuid-Afrika.
De waterschappen Groot-Salland, Fryslân
en de Unie van Waterschappen zijn hier betrokken bij het opstellen van een interessant
project dat de oprichting van waterschappen in Zuid-Afrika zal gaan ondersteunen. In
2004 is ruim de tijd genomen om de fundamenten van de verdere samenwerking stevig te maken. Voor LOGO is dit project extra
interessant omdat hiermee decentralisatie
van bestuur in Zuid-Afrika in het geding is.

–––– LOGO zal na een jaar van aanloop van
2005 tot en met 2008 worden uitgevoerd
in 15 ontwikkelingslanden. Voor al deze
landen zal op basis van een landenanalyse
een landenprogramma worden uitgevoerd.
Daarnaast zullen thematische programma’s
worden ontwikkeld waarbij juist de uitwisseling tussen landen over hetzelfde thema van
belang zal zijn. Een van de thema’s is watermanagement. De eerste stap hierin zal een
sterkte – zwakte analyse zijn van een aantal
projecten die recentelijk zijn uitgevoerd;
deze analyse zal in januari 2005 klaar zijn.
In overleg met waterleidingbedrijven en
waterschappen zal het themaprogramma
verder worden ingevuld; dit overleg zal in
februari 2005 zijn beslag krijgen.
–––– In de loop van januari volgend jaar zullen de criteria en uitgangspunten van LOGO
in een handzaam document beschikbaar
komen voor de potentiële gebruikers van
het programma. Gebaseerd op de criteria en uitgangspunten zullen dan ook de
aanvraagformulieren beschikbaar komen.
Het zal dan gaan om drie soorten van activiteiten: formuleringsfase met de partnerorganisatie, uitvoering van een meerjarig
project binnen de kaders van een landenprogramma of themaprogramma, specifieke
activiteiten voor het verspreiden van projectervaringen of uitkomsten van projecten aan
anderen in ontwikkelingslanden. Alle informatie over het programma zal ook te vinden
zijn op de website van VNG International:
www.vng-international.nl
––––

–––– Voordelen van deelname aan het
programma:
1 De partners bieden elkaar aanvullende
expertise
Transnationale kennisuitwisseling wordt
door Schieland als een essentiële succesfactor van het TRUST-project gezien. Bovendien is het een speerpunt
van het INTERREG-programma. Of het
nu gaat om integraal watermanagement, multifunctioneel gebruik van water of publieke participatie, iedere partner heeft zijn eigen werkwijze. Daaruit
is veel winst te behalen. Inmiddels is al
lang duidelijk dat de partners onderling
veel van elkaar leren. Schieland heeft
geleerd waarom de stap van planvorming naar uitvoering, in Nederland een
groot knelpunt, in Vlaanderen veel minder problematisch is. Van de Engelse
partijen wordt geleerd hoe private partners een essentiële rol kunnen spelen
zonder de verantwoordelijkheid van de
publieke partijen aan te tasten.

2 INTERREG verzet zich niet tegen stapeling met andere subsidiebronnen.
Onder de naam Peil 2010 voert
Schieland momenteel een uitgebreid en

kostbaar programma van maatregelen
uit om het gebied duurzaam tegen wateroverlast te beschermen. Vanaf het
begin van het initiatief was financiële
ondersteuning bij de realisatie van het
programma een belangrijk uitgangspunt. Met een investeringsbijdrage van
in principe 50% is INTERREG daarmee
een interessante optie.
3 Vasthouden en/of binnenhalen van experts Internationale samenwerking vergroot de mogelijkheid om deskundig en
gemotiveerd personeel binnen de waterschapsorganisatie te halen en te houden. Werken bij het waterschap wordt
aantrekkelijker, wanneer er op Europees
niveau samenwerkingsverbanden lopen.
4 Hanteren van Europese richtlijnen krijgt
vorm.
Door de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn is duidelijk geworden
dat de waterschappen zich meer rekenschap moeten geven over wat
er in Europa gebeurt. Deelname aan
INTERREG verschaft een platform,
waarop deze belangstelling verder vorm
gegeven kan worden.
5 Het verbeteren van het imago van het
waterschap
Deelname aan het INTERREG-programma verbetert de ‘marktpositie’. Het is
voor de belastingbetalers belangrijk dat
het waterschap laat zien dat ook andere
bronnen aangeboord worden om het
werk uitgevoerd te krijgen. Doordat kennisuitwisseling een belangrijk criterium
is voor internationale samenwerking,
hoeft het wiel niet steeds opnieuw
uitgevonden te worden en dat scheelt
aanmerkelijk in de kosten.
–––– Schieland is blij met de mogelijkheden
die INTERREG biedt. Natuurlijk is er altijd
ruimte voor verbetering. Dit geldt met
name voor de administratieve handelingen
die bij de lead partner belegd zijn. Hoe
meer ervaringen uitgewisseld worden, hoe
gemakkelijker het wordt om deze processen in de toekomst te optimaliseren.
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Inhoudelijke onderwerpen van
waterbeheer zijn in ontwikkelingslanden voor ons deels herkenbaar
en deels nieuw:

Water en
ontwikkelingssamenwerking

Bijna 30 jaar samenwerking met Egypte
Bestuurlijke en beleidsmatige kennis aanreiken om
problemen met water te helpen oplossen in Egypte.
In een notendop is dat de bedoeling van het Advisory
Panel Project on Water Management (APP). Een
Eyptisch-Nederlands panel van waterdes kundigen
dat al vanaf 1976 bestaat.
–––– Jaap

–––– Fred

B

–––– In Oost-Afrika varieert de regenval enorm van extreme droogte
in het ene jaar tot overstromingen in het andere jaar. Tropische stortbuien met 50 mm regenval per uur wisselen af met droogtes die een
paar jaar kunnen aanhouden. Kale hellingen zorgen voor sedimentatie problemen in rivieren en kanalen. Olifanten vernielen infrastructuur als pompen en leidingen. Dit zijn typische uitdagingen waar een
Keniaanse waterbeheerder mee geconfronteerd wordt en die we
in Nederland niet kennen. Water Resources Management Boards
worden nu in Kenia opgericht om samen met alle stakeholders voor
deze uitdagingen oplossingen te vinden. Dit voor Kenia nieuw institutioneel kader heeft wel iets van een waterschap.
–––– In het beleid van Minister van Ardenne wordt ruim aandacht aan
waterbeheer gegeven. Het DGIS ondersteunt diverse programma’s
op het gebied van waterbeheer. Belangrijke uitgangspunten hierbij
zijn de internationale afspraken die zijn gemaakt op de Wereld Water
Forum conferenties in Den Haag (2000) en Kyoto (2003). Ook heeft
de Verenigde Naties internationale doelstellingen geformuleerd om
armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling te bevorderen, de
zgn. ‘Millennium Development Goals’. Waterbeheer speelt hierbij
een belangrijke rol. Zo is er een expliciete doelstelling om het aantal
mensen dat thans geen toegang heeft tot veilig drinkwater en sa-

–––– 14 –––– hetWATERschap –––– 10 december 2004 ––––

an Boeve, voorzitter van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden, heeft een kleine acht
jaar deelgenomen aan het APP. Hij
vond het een boeiende periode.
Hij is er van doordrongen geraakt dat door
de grote bestuurlijke en institutionele verschillen met Egypte (nog te zwijgen van de
sociale, religieuze en culturele verschillen)
er geen korte klappen kunnen worden gemaakt. “Het gaat er om een andere manier
van denken geïntroduceerd te krijgen. Er
moet wel iets gebeuren, want de waterproblemen zijn groot in Egypte.”
In het midden van de jaren 70 bestond er in
Egypte grote behoefte aan kennis over drainage. In een land als Nederland was die
kennis te halen. Aanvankelijk waren de
Nederlandse leden van het panel voornamelijk afkomstig uit de onderzoekssector en
van diensten voor landinrichting.
Halverwege de jaren 90 bestond er behoefte
om de Nederlandse delegatie in beleidsmatige zin uit te breiden en ook met mensen uit
de waterschapswereld. Jan Boeve zat toen
in het dagelijks bestuur van de Unie en had
onder meer internationale zaken in zijn portefeuille.

J

Smiet, Senior Beleidsmedewerker Waterbeheer

angladesh staat voor twee-derde onder water als het in
de Himalaya flink heeft geregend en als India dammen
en sluizen open zet om al dat water af te voeren. Als het
een tijd niet regent, gebruikt India al het water zodat er
weinig overblijft voor Bangladesh. Lage rivierafvoeren
zorgen dan voor binnendringend zeewater tot ver in het binnenland.
In Nederland herkennen we de aard van deze problemen, al is de
schaalgrootte duidelijk anders.

van Peperstraten

nitatie te halveren. Het gaat dan om 1 miljard mensen in met name
Azië en Afrika.
–––– Water speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van doelstellingen op het gebied van gezondheid, omdat in vele ontwikkelingslanden gezondheidsproblemen samenhangen met gebrek aan
schoon water.
–––– Om deze en andere ambitieuze doelstellingen te kunnen halen
is een adequate institutionele capaciteit voor waterbeheer in veel
ontwikkelingslanden een vereiste. Tot nu toe is deze capaciteit zwak
ontwikkeld en bovendien versnipperd over diverse ministeries en
instanties. Irrigatie zit bijvoorbeeld bij een Ministerie van Landbouw,
drinkwater bij een Ministerie van Gezondheid, watervervuiling bij
een Ministerie van Milieu, waterinfrastructuur bij een Ministerie
van Water of Publieke Werken. Van een integrale aanpak van waterbeheer is meestal nog geen sprake. Naast capaciteitsopbouw
ondersteunt DGIS daarom ook institutionele hervorming, zoals
het decentraliseren van beleid en uitvoering voor waterbeheer. Op
lagere niveaus is een integrale aanpak gemakkelijker te verwezenlijken en is de afstand tussen beleidsmakers en uitvoerders tot de
stakeholders korter. In landen als Egypte, Indonesië, Kenia, Jemen
en Mozambique zijn dergelijke decentralisatie processen voor waterbeheer in volle gang. Met zijn eeuwenoude traditie en ervaring is
het Nederlandse Waterschapsmodel een goed voorbeeld voor een
institutionele set-up met integraal waterbeheer op lokaal niveau als
doel. Het werkt hier en het werkt daar! Wel zijn aanpassingen aan
de lokale context nodig. Het werk van Nederlandse Waterschappen
in bijv. Indonesië en Egypte is daar een goed voorbeeld van.
––––

–––– Jan Boeve: “Ik vind het de belangrijkste
taak van het panel om onze ervaring op het
gebied van watermanagement door te geven aan de Egyptenaren. Het is niet de bedoeling om vanuit je vakinhoudelijke kennis
de problemen te benaderen, maar meer om
aan te geven hoe wij problemen oplossen
in onze omstandigheden. Maar we moeten
niet de illusie hebben dat onze oplossingen

één op één zijn toe te passen in Egypte.
Daarvoor zijn de verschillen te groot.”
–––– 80.000 ambtenaren
–––– Een groot verschil is dat er in Egypte
een sterk centraal gezag is dat het waterbeheer in het hele land ontwikkelt en uitvoert.
Het Egyptische “waterministerie” bijvoorbeeld heeft 80.000 ambtenaren in dienst.
Regionaal zijn er pas sinds kort, mede
onder invloed van het APP, organisaties die
een beetje op waterschappen lijken, maar
ook niet meer dan dat. Die organisaties
hebben wel een bestuur, maar kunnen geen
geld genereren en hebben ook geen mensen in dienst. Er moet nog heel wat water
door de Nijl stromen voordat decentralisatie
naar de regio gewoon wordt gevonden.
Jan Boeve: “Allerwegen wordt wel duidelijk
gevoeld dat de problemen te groot zijn om
stil te blijven zitten. De hoeveelheid te onttrekken water uit de Egyptische Nijl is aan
een maximum gebonden en wordt door
middel van een verdrag met de overige
“Nijl-landen” geregeld. Tegelijkertijd is er
door de bevolkingsexplosie en door de intensivering van de landbouw grote behoefte
aan water. Bij ons is het vechten tegen het
water, daar wordt het vechten om het water.
Beter waterbeheer in Egypte moet er onder
meer voor zorgen dat water beter benut
wordt. Behalve decentralisatie wordt er nu
ook ingezet op het creëren van een grotere
betrokkenheid van de bevolking bij het waterbeheer, met name van de boeren. Ik vind
dat een goede ontwikkeling.”
––––
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Nederlands-Hongaars waterschapsseminar
Op 24 en 25 augustus 2004 is het eerste waterschapsseminar in Siófok (Hongarije) gehouden. Dit was georganiseerd door de
Unie van Waterschappen (UvW) en door VTOSZ (Hongaarse Unie van Water schappen). De seminar werd van Nederlandse kant
geleid door Rein van der Kluit (directeur van UvW) en van de Hon gaarse kant door Imre Szödi (directeur van VTOSZ).

e voorbereidingen zijn al in
2003 met het bezoek van de
Nederlandse delegatie begonnen. Doel van dit bezoek was
om kennis te maken met de
Hongaarse waterschappen. 13 Hongaarse
waterschappen hebben uitgebreide presentaties gehouden over aspecten van
decentraal waterbeheer in Hongarije. Een
tweede doel van het bezoek vorig jaar was
om mogelijke thema’s te benoemen voor
de samenwerking. Dit is samengevat in het
rapport: “Local taste of water”. Dit heeft de
basis gelegd voor een bredere Nederlandse
bekendheid over de samenstelling en over
het werk van de Hongaarse waterschappen.
De Hongaarse versie is te lezen op de website van VTOSZ (www.tir.hu).

D

–––– De voorbereidingen voor de workshop
zijn in zomer van 2004 begonnen. Eerst
heeft de Nederlandse kant zijn voorbereidingen gedaan: een voorstel voor de te
behandelen thema’s en een uniforme workshop indeling. Dit houdt in dat alle presentaties dezelfde opbouw krijgen: algemene
inleiding over de waterschappen, juridische
aspecten, financiering, en over de rol van
het publiek.
–––– De volgende stap voor de voorbereiding was het bezoek van de Nederlandse
delegatie op 12-15 juli 2004. Deze delegatie
werd door Dick van Oort begeleid. Met deze
delegatie zijn Keimpe Sinnema en Gerard
Broers, sprekers tijdens de workshop ook
meegegaan. Ondanks de zomervakantie
was een Hongaars team samengesteld. Aan
de Hongaarse kant zijn de voorbereidingen
getroffen door Ferenc Fehér in samenwer-
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king met Jenö Bognáth (vervangend voorzitter van VTOSZ), dr. Árpád Varga jurist,
Iván Balla en Péter Csatlós. Ook zij hebben
tijdens de workshop presentaties gegeven.
–––– Met de keuze van de vier thema’s, de
sprekers en de technische mogelijkheden
van de workshop hebben beide delegaties
ingestemd. Afgesproken is dat alle presentaties in het Engels en in het Hongaars
zouden worden gepresenteerd en dat simultaan zou worden vertaald. Verder zijn
afspraken gemaakt over de tijdindeling,
over discussies in kleine groepen, over de
leiding van de discussies en de samenvatting. Alle technische problemen moesten
opgelost worden en alle vier presentaties
moesten voorbereid worden en vertaald
worden in het Engels. Intussen hebben de
Nederlandse collega’s het ook druk met
het voorbereiden van de presentaties in
het Engels. Maar tot onze grote verbazing
hebben zij uitstekende hulp gekregen bij de
voorbereiding van de Hongaarse versie van
de presentaties van Brigitta van der KooijPetrás, een bij Waterschap Groot Salland
werkende Hongaarse.

De Nederlandse delegatie is op 22 augustus
gearriveerd met 11 collega’s van 5 waterschappen en van de Unie. Op 23 augustus
zijn de laatste voorbereidingen gedaan voor
de presentaties: de laatste controle en een
vergelijking tussen de presentaties over
dezelfde thema’s van de Hongaarse en de
Nederlandse collega’s. Op de avond van 23
augustus was alles klaar voor de volgende
dag.

–––– De sessies waren als volgt ingedeeld:
1 Calamiteiten. Voorzitter: Imre Szödi, sprekers: Gerard Broes (Waterschap Aa en
Maas) en Ferenc Fehér (VTOSZ)
2 IBA’s, septic tanks: Voorzitter: Rein van
der Kluit, sprekers: Anita van de Looy
(Waterschap De Dommel) en Iván Balla
(Waterschap Tisza-Marosszögi)
3 Geïntegreerd waterbeheer in het stroomgebied van grote meren (IJsselmeer
en Balaton). Voorzitter: Peter Glas
(Waterschap De Dommel), sprekers: Jos
Schouwenaars (Wetterskip Fryslân) en
Sándor Hutter (Waterschap Balaton-fevidéki)
4 Onderhoud van watergangen.Voorzitter
Jenö Bognáth; Sprekers: Keimpe
Sinnema (Waterschap Groot Salland) en
Péter Csatlós (Waterschap Szentes en
omgeving)
–––– Tussen de presentaties die volgens de
afgesproken opbouw waren gegeven, hebben de speciaal uitgenodigde gasten over
verschillende belangrijke thema’s gediscussieerd. Dit waren de volgende:

Gábor Kolossváry (Hongaarse Ministerie
van Landbouw en Regionale Ontwikkeling,
hoofd afdeling FVM): Europese landbouw
subsidiemogelijkheden voor de waterschappen op het gebied van ontwikkeling watermanagement.
Rob Uijterlinde (UvW): Betrekken van de
Europese Unie bij het regionale waterbeheer.
Dr. Árpád Varga (VTOSZ) en Peter Glas
(Watergraaf De Dommel): Het proces van
fusie van waterschappen in Hongarije en
Nederland.
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–––– Op de ochtend van 24 augustus werd
de workshop geopend door Imre Szödi en
Rein van der Kluit. Hierna volgden de presentaties van de eerste sectie. De presentaties zijn vervolgd met discussies in twee
groepen onder leiding van de sprekers.
Hierna hebben de aanwezigen naar de presentatie van Gábor Kolossváry geluisterd en
later hebben Gerard Broers en Ferenc Fehér
een samenvatting en conclusies getrokken
uit de discussies.
’s Middags waren de presentaties van de
tweede sectie aan de beurt. De discussie na
de presentaties werd door de sprekers Anita
van de Looy en Iván Balla begeleid.

–––– Nu begint het moeilijke werk pas. De
directe samenwerking tussen de Hongaarse
en Nederlandse waterschappen. De resultaten van deze seminar worden vastgelegd
in een rappport en bij de Nederlandse en
Hongaarse waterschappen bekend gemaakt. Een gedeelte van deze resultaten
is van internationaal belang. Net zoals het
lidmaatschap van VTOSZ van EUWMA
(European Union of Water Management
Associations) op 13 september jl.
–––– Vertaling van een artikel van Ferenc
Feher (directeur VTOSZ) in het Hongaarse
Vizgazdalkodas (2004/5)
––––

De tweede dag van de seminars is begonnen met presentatie van Jos Schouwenaars
en Jan Wijn over de IJsselmeer problematiek. Daarna heeft Sándor Hutter de vergelijkbare problematiek van het stroomgebied
van het Balaton meer ingeleid. Na de discussie over dit thema heeft Rob Uijterlinde
over de mogelijkheden van de betrekkingen
met de EU gesproken. Hierna vond discussie plaats en zijn voorstellen gedaan voor
toekomstige samenwerking.
–––– Dick van Oort leidde vervolgens een
extra sessie. In deze sessie hebben de
Hongaarse en de Nederlandse waterschappen in de vier thema’s partners gezocht.
Bovendien is nog een vijfde thema toegevoegd: EU financiering. Het resultaat van
deze sectie was een tabel. In deze tabel is
te zien welke Hongaarse waterschappen
met welke Nederlandse waterschappen
en in welke thema’s willen samenwerken.
Hierbij hoort nog de aanvaarding van de
“Siófok declaratie”. Hierin wordt een nauwere samenwerking tussen de twee Unies
en de directe samenwerking van de waterschappen voorgesteld. Deze declaratie is
door Rob Uijterlinde (als vervanger van de
directeur UvW) en door Imre Szödi (voorzitter van VTOSZ) ondertekend.
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Rijnland buiten
de grenzen
–––– Sjaak

Mooiman, directeur sector Water Rijnland

H

et bestuur van Rijnland is van mening dat een zekere
betrokkenheid van Rijnland bij integrale waterbeheerprojecten in het buitenland niet alleen een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het betreffende land, maar
ook verrijkend is voor Rijnland zelf.

–––– Rijnland richt zich daarbij op enkele landen, waaronder
Roemenië. Deelgenomen is aan een tweetal projecten, t.w.:

1 Samenwerking tussen Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen met de Roemeense waterbedrijven van Botosani en Baia-Mare.
Aan dit project namen naast Rijnland deel het waterleidingbedrijf
DZH, het waterschap Rivierenland, het waterketenbedrijf van
Botosani (Raj Apa) en het waterketenbedrijf van Baia Mare (SC
Vital SA). Doel van het project was kennisuitwisseling en –overdracht en het adviseren over te treffen maatregelen m.b.t. verbetering van het waterkwaliteitsmanagement van het stuwmeer, de
drinkwaterzuivering en – distributie, de afvalwaterzuivering, en de
handhaving van vergunde bedrijfsmatige lozingen.
–––– Het project is afgerond met een aantal duidelijke aanbevelingen. Vanuit de partners in Roemenië is al aangegeven behoefte te
hebben aan begeleiding bij het uitvoeren van het verbeteringsprogram ma. Recent heeft het college van Rijnland besloten hierop
positief te reageren.

2 Implementatie van Europese Kaderrichtlijn Water
(EKW) in Roemenië.
Binnen dit door ARCADIS uitgevoerd project is een bijdrage geleverd door de UvW, Rijnland en het waterschap Hunze en Aa’s in
de vorm van het organiseren en faciliteren van een studiereis voor
watermanagers. Doel was het delen van ervaringen met de implementatie van de EKW. Hierdoor is contact ontstaan met de regionale directie van Apele Române in Târgu-Mures. Daaruit bleek dat
men zeer geïnteresseerd was in de wijze waarop de waterkwaliteit
in Nederland wordt gemonitord, incl. onze laboratorium faciliteiten. Daar is uit voortgevloeid dat, gefinancierd binnen voornoemd project, twee gaschromatografen aan het laboratorium in
Târgu Mures zijn overgedragen, nadat een 2-tal analisten vanuit
Roemenië een week in het laboratorium van Rijnland op deze apparatuur was getraind.
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–––– Daarop heeft Rijnland een uitnodiging ontvangen van de
directeur van de regionale directie van Apele Române in TârguMures voor een bezoek met als doel het laboratorium te bezoeken, incl. de geleverde apparatuur, en te komen tot een nadere
oriëntatie op een meer structurele samenwerking.
–––– Op grond van een vijftal overwegingen heeft het college van
Rijnland besloten positief op deze uitnodiging te reageren, t.w.:
1 Roemenië klopt aan de poort van de EU en wil graag toetreden
en samenwerking met bestaande EU landen draagt daartoe bij.
2 De ambtelijke organisatie in Roemenië is technisch goed geschoold, maar heeft m.b.t. bedrijfsmatig werken nog een duidelijke achterstand;
3 De bestuurlijke organisatie, wijze van financiering en publieke
betrokkenheid in Nederland is interessant voor Roemenië;
4 Zowel de regio Târgu Mures als Rijnland worstelen met dezelfde
problematiek, t.w. voorkomen van wateroverlast en watertekort,
van waterverontreiniging, alsmede zorgdragen voor een adequate waterkwaliteitsmonitoring;
5 Het proces van implementatie van de Kaderrichtlijn Water zal de
komende jaren voor beide organisaties veel aandacht vragen;
Roemenië heeft met name in de stroomgebiedgerichte aanpak
een voorsprong op Nederland.
–––– Deze zomer hebben een lid van het college en het hoofd van
het laboratorium een werkbezoek gebracht. De vanuit dit project
ontstane persoonlijke contacten hebben niet alleen geleid tot
wederzijdse kennisoverdracht, maar tevens tot praktische ondersteuning. Voorts is daardoor de basis gelegd voor een meer structurele samenwerking. Werkvelden waarbinnen die zich verder kan
concentreren zijn: Monitoring en analyse, Crisisbeheersing en
uitvoering van de KRW.
–––– Het college van Rijnland heeft nu besloten in te stemmen met
het omzetten van de intentieverklaring tussen Rijnland en Apele
Romane, directie Apelor Muresj in een uitvoeringsovereenkomst
voor een periode van 4 jaar.
–––– Verdere concretisering van beide vormen van samenwerking
zal vorm worden gegeven op basis van de resultaten van een door
de UvW en de centrale directie van Apele Romane te organiseren
workshop, waaraan ook enkele waterschappen met bestaande
contacten in Roemenië zullen worden uitgenodigd evenals enkele regionale directies van Apele Romane en mogelijk enkele
Roemeense waterketenbedrijven.
––––
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Zuid-Afrika

International cooperation on
water resource management
–––– Willie

I

Enright; Department: Water Affairs and Forestry

ntegrated water resource management is
an aspect that becomes more important
in most countries. Water resources must
be managed as a system taking into account quantity, quality, surface and
groundwater. The environmental, economic
and social aspects are however as important and more emphasise is put on the management of all these aspects.

–––– Close cooperation in water resources
management is being developed between
the Netherlands and South Africa. Although
these two countries have diverse issues
relating to water management, quite a lot
can be learned and information and experience exchanged between these countries.
The Netherlands has a long history of water
management by water boards whilst South
Africa is busy establishing new catchment

management agencies that will manage water resources in 19 defined water management areas of South Africa. The principle of
the new National Water Act in South Africa
is to ensure more involvement of water
users in water management institutions and
the management of water resources. The
catchment management agencies and water
user associations are key institutions to
ensure this involvement from all sectors.

–––– International cooperation has resulted
in a visit by officials of the Department of
Water Affairs and Forestry to the Water
Boards of Groot Salland, Fryslan Wetterskip
and the Unie van Waterschappen in June
2004. Several places and institutions such
as water supply companies and municipalities have been visited to discuss aspects of
cooperation, institutional networking, stakeholder involvement, management plans and
strategies.
–––– Representatives from the Water Boards
of Groot Salland, Fryslan Wetterskip and the
Unie van Waterschappen paid a return visit
to South Africa in October/November 2004.
Meetings were held in Pretoria, and the provinces of Mpumalanga and Western Cape.
Workshops were attended on aspects
relating to the establishment of catchment
management agencies and various stakeholder groups such as catchment forums,
water user associations and municipalities
were visited.
–––– Stakeholder participation is actively
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promoted in South Africa and has contributed to a better understanding between
the local communities, the different water
users and officials of local, provincial and
national government. This has lead to different groups realising that the water resource
must be managed together to gain the
maximum benefit from the resource.

countries. Good cooperation between the
catchment management agencies and
the Dutch water boards can ensure that
experiences and knowledge are shared
and replicated in both countries. A letter of
intent to promote further cooperation was
signed by the Department and the Unie van
Waterschappen at the end of the visit.

–––– The environmental requirements of the
river systems rank preferent in South Africa
and water use from many resources will
have to be reduced to ensure that the river
systems remain environmentally sustainable. Over allocation of water use from some
of the resources and a need to address better distribution of water use to all the groups
in South Africa place a huge challenge on
water managers in South Africa. The catchment management agencies will have to
deal with these challenges.

–––– The visits were made possible with
financial support by VNG-international, within the LOGO-South international capacity
building program. This program stimulates
cooperation between Dutch local and regional management institutions, and partner
organizations in selected countries.
––––

–––– During the visits it became clear that
a number of areas of cooperation exist
and further collaboration can in fact enhance water resource management in both
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Uitwisseling van kennis
& ervaring tussen jonge
Poolse en Nederlandse
waterbeheerders

H

oogwaterbeheer, Europese
Kaderrichtlijn Water en
Waterbeheer & natuurbehoud
zijn drie actuele onderwerpen
voor jonge water professionals.
In april is door Poolse en Nederlandse jonge
waterbeheerders, werkzaam bij een gevarieerde groep van instellingen en bedrijven,
een bezoek gebracht aan Waterschap De
Dommel voor een seminar en ‘ kick-off’
workshop waarin deze onderwerpen gezamenlijk zijn gekozen. Vanaf 5 juni 2004
is in Polen een vierdaagse uitwisseling op
bovengenoemde onderwerpen gestart.
Door middel van het houden van presentaties, workshops en discussies is tussen de
Poolse en Nederlandse waterbeheerders
met enige jaren werkervaring, kennis uitgewisseld en van elkaar geleerd. Ook zijn er
plannen ontstaan om in de toekomst vaker
met elkaar te gaan samenwerken, ditmaal
als partners binnen de EU waar Polen afgelopen zomer toe is getreden.

–––– Uitwisseling
–––– In april en juni 2004 zijn er in Nederland
en Polen verschillende activiteiten georganiseerd voor de jonge Poolse en Nederlandse
waterbeheerders, onder de vlag van het
Memorandum of Understanding tussen
V&W en het Poolse Milieuministerie. Deze
bilaterale activiteiten zijn vormgegeven
door RWS/RIZA en voor wat betreft de april
workshop samenvallend met het seminar
‘ kleine retentie’ georganiseerd door de
Poolse Commissie van de Nederlandse
Vereniging voor Hydrologen (NVA).

–––– De Nederlandse deelnemers kwamen
uit verschillende organisaties op het gebied van waterbeheer: Ministeries (V&W,
beleidsdirectie water, LNV, VROM, DWW),
Provincie (Friesland), Waterschappen (Groot
Salland, De Dommel, Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden) en adviesbureau’s
(Grontmij, AquaSense). Uit Polen kwamen
de deelnemers van verschillende waterschappen/regionale directies van het milieu
ministerie (RZGWs), het Ministerie van Milieu
en het Geologisch Instituut.
–––– Doelstelling
–––– Binnen de bilaterale samenwerking tussen het Poolse Milieu Ministerie en V&W is
de laatste jaren toegewerkt naar de toetreding van Polen tot de EU, door kennis uit te
wisselen op belangrijke dossiers als Kader
Richtlijn Water en Hoogwaterbeheer.
De jonge waterbeheerders hadden tijdens
hun ontmoeting bij De Dommel, en het bezoek aan Polen ruimschoots de kans voor
het uitwisselen van kennis en ervaring (op
door henzelf belangrijk gevoelde onderwerpen) en het ontmoeten van andere waterbeheerders. Doelstelling daarbij was om in de
toekomst sneller en gemakkelijker kennis uit
te kunnen wisselen, zowel tussen Polen en
Nederland, als binnen de opgebouwde netwerken in beide landen. Deze uitwisseling
zal gebeuren binnen een nieuwe arena, de
EU, en minder in bilateraal verband.
–––– Nederland
–––– Het tweedaagse bezoek van de Polen
aan Nederland bestond uit het NVA-semi-
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nar, een veldbezoek en een kick-off workshop voor de eerste kennismaking en het
selecteren van onderwerpen voor nadere
kennisuitwisseling op 16 en 17 april 2004.
Het seminar bestond uit Nederlandse en
Poolse bijdragen over kleinschalige retentie
als maatregel tegen overstroming en droogte. Hierbij werden voorbeelden besproken van projecten in Polen en Nederland.
Tijdens het veldbezoek zijn diverse retentieprojecten van het Waterschap De Dommel
bezocht, zoals de Kampina en het dal van
de Beerze, vistrappen en een retentiegebied
in de stad Den Bosch.
–––– Tijdens de kickoff-workshop zijn als onderwerpen voor de komende bijeenkomst in
Polen gekozen:

– hoogwaterbeheer; de modellering en het
belang van communicatie met andere belanghebbenden
– waterbeheer in combinatie met natuurbeheer
– de Europese Kaderrichtlijn Water
– Over deze onderwerpen zijn tussen april
en begin juni workshops en presentaties
voorbereid door alle deelnemers.
–––– Polen
–––– 5-9 juni stond het bezoek aan Polen op
de agenda. Dankzij de grote inspanningen
van een aantal Poolse collega’s konden
behalve Warschau een aantal mooie en
interessante gebieden worden bezocht,
namelijk het stroomgebied van de rivier de
Biebrza (ten westen van Warschau) en het

Mazurian merengebied (ten noordoosten
van Warschau).
–––– De workshops
–––– De onderwerpen die tijdens de workshops zijn besproken en bediscussieerd
worden hieronder toegelicht.
–––– Hoogwaterbeheer
–––– Dit onderwerp bestond uit drie subthema’s: modellen, communicatie en hoogwaterbeheer in de praktijk. Hieruit is het
idee ontstaan om een watergebiedsplan te
maken voor zowel een gebied in Polen als
voor eenzelfde type gebied in Nederland.
Waterschappen uit Nederland en uit Polen
hebben de intentie om hier samen aan te
gaan werken. Onderwerpen zoals het verzamelen van data, modelleren, onderzoek,
monitoring en GIS/Remote Sensing komen
daarbij aan bod. Communicatie en participatie van belanghebbenden zijn hierbij belangrijke processen.
–––– Europese Kaderrichtlijn Water (EKW)
In deze groep werden presentaties gegeven
over zowel de Nederlandse als de Poolse
benadering van de EKW. Hierbij speelde het
begrip ‘publieke participatie’ een grote rol.
Voor beide landen bleek het heel moeilijk
om dit goed te organiseren. Vervolgens zijn
nog een tiental kwesties over de implementatie van de EKW behandeld. Hier kwamen
duidelijk verschillen en overeenkomsten tussen Polen en Nederland naar voren. Het is
leuk om te zien hoe de verschillende landen
hetzelfde vraagstuk op geheel eigen wijze

aanpakken. Een discussie aan de hand van
stellingen/vragen bleek een goede manier
om kennis uit te wisselen.
–––– Waterbeheer & natuurbehoud
–––– Ook hier zijn drie sub-thema’s behandeld: wateroverlast en verdroging, ruimtegebrek (en multifunctioneel landgebruik) en
het kappen van bomen in uiterwaarden van
Natura-2000 gebieden. Dit laatste onderwerp speelt met name in Polen. Hydrologen
zien de veiligheid in gevaar komen, maar
ecologen vinden het kappen van bomen
hier ongewenst omdat het beschermde gebieden zijn in het kader van de Vogel- en/of
Habitatrichtlijn. Na verschillende discussies wordt geconcludeerd dat ondanks
de verschillen tussen Nederland en Polen
samenwerking en kennisuitwisseling op het
gebied van waterbeheer en natuurbehoud
erg belangrijk is.
D.m.v. bv het organiseren van nieuwe gezamenlijke Pools-Nederlandse workshops
wordt beoogd de samenwerking tussen
hydrologen en ecologen te verbeteren,
waardoor natuurdoelen beter geïmplementeerd worden in het Poolse waterbeheer.
Tegelijkertijd bieden deze workshops een
platform voor kennisuitwisseling over
Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn Water,
Vogel- en Habitatrichtlijnen), waar Polen
sinds de toetreding tot de Europese Unie
evenals de andere Europese landen mee te
maken heeft gekregen.

als waardevol ervaren. Het is interessant om
te weten hoe het waterbeheer in een ander
land is georganiseerd en wat de verschillen
zijn. Zoals bv het verschil dat waterschappen in Nederland democratisch zijn en
zelfstandiger werken dan in Polen. Omdat
Polen pas sinds dit jaar bij de EU is aangesloten, heeft Polen veel minder tijd gehad
om de EKW vorm te geven. Ook zijn er in
Polen minder mensen die zich bezig houden
met de EKW. Naast het uitwisselen van kennis bleek het erg leuk om op deze manier
contacten op te bouwen met collega-waterbeheerders in een ander land.
Door middel van de workshops en de inzet
en goede voorbereiding van alle deelnemers
is de uitwisseling een succes geworden. Er
zijn al diverse ideeën voor een vervolg van
de uitwisseling, binnen nieuwe ‘ EU’ kaders
bv via INTERREG projecten ed. De uitwisseling vormt een goede basis voor samenwerking in de toekomst.
–––– Hilde van Mensvoort en Petra Schep
(Waterschap Groot Salland)
–––– Yolanda Wessels (Aqua Sense)
Els van Grol (RWS/RIZA)

–––– Conclusie en evaluatie
–––– Alle deelnemers hebben de uitwisseling
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De nieuwe EU
zwemwaterrichtlijn:
Europees lobbyen
heeft zin!
–––– Pia

Eckstein

e waterschappen krijgen
steeds meer te maken met
(milieu)wetgeving uit Brussel.
De EU richtlijnen kunnen
grote gevolgen hebben. Het
is dus belangrijk om daar als Unie van
Waterschappen invloed op uit te oefenen.
Maar hoe doe je dat? Een ervaring met de
nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn. De
waterschappen hebben een belangrijke taak
bij het uitvoeren van deze nieuwe richtlijn.

D

–––– In oktober 2002 publiceerde de
Europese Commissie (EC) een nieuwe ontwerp Zwemwaterrichtlijn. Het voorstel bevatte een aantal verbeteringen ten opzichte
van de huidige Zwemwaterrichtlijn. Op basis
van een uitvoerbaarheidsonderzoek in de
zomer van 2003 twijfelde de Unie echter
sterk aan de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de kosteneffectiviteit van de ontwerprichtlijn. Dit vooral vanwege de resultaatsverplichting om de sterk aangescherpte
normen voor de goede zwemwaterkwaliteit
binnen krappe termijnen te halen. Voor de
waterschappen zou dit grote consequenties
hebben, ook vanwege het grote aantal inlandse zwemwateren: circa 570.
–––– Hoe verloopt het besluitvormingsproces? De ontwerprichtlijn is gedurende 2
jaar(!) besproken in de Raadswerkgroep
Milieu, waarin de permanente vertegen-
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woordigers van de lidstaten zitting hebben.
Het Europees Parlement (EP) heeft een eerste lezing met amendementen uitgebracht
in 2004. Een deel van de amendementen is
door de EC overgenomen. In juni dit jaar is
onder Iers voorzitterschap een politiek akkoord gesloten in de Milieuraad. Als dat politiek akkoord vertaald is in alle talen van de
EU lidstaten wordt het een gemeenschappelijk standpunt genoemd. Hierna heeft het
EP de mogelijkheid om een tweede lezing
uit te brengen. Dat gebeurt in het begin van
2005. Hierover wordt dan vervolgens weer
onderhandeld met de Raad. Mochten Raad,
EP en Commissie er niet uit komen dan
wordt de richtlijn alsnog niet aangenomen.
Er zijn dus veel partijen in het spel, in wisselende combinaties.
–––– Om de besluitvorming in Brussel te beinvloeden heeft de Unie van Waterschappen
op de volgende manieren haar standpunten
ingebracht:
De vraag is: hoe kom je er tussen?
De Unie heeft het traject in beeld gebracht
en gekozen voor de volgende kanalen:
– via nationale lijn, de verantwoordelijke
departementen (V&W en VROM) in het
onderhandelingstraject in de Milieuraad(s
werkgroepen);
– via de nationale politiek, door brieven
aan de staatssecretarissen van V&W en
VROM en leden van de Tweede Kamer

voorafgaande aan de Milieuraad;
– via EUREAU, de Europese belangenorganisatie van drinkwater- en afvalwaterbedrijven en -organisaties, door position
papers en overleg met de EC;
– door contact met Nederlandse
Europarlementariërs, zowel rechtstreeks
als via EUREAU.
–––– Dit heeft er mede toe geleid dat de
oorspronkelijke ontwerprichtlijn sterk is aangepast en er nu een alleszins acceptabel,
haalbaar en uitvoerbaar gemeenschappelijk standpunt voorligt. Nu is het zaak
om te zorgen dat na de tweede lezing in
het EP geen ongewenste aanpassingen
meer volgen. Samen met V&W heeft de
Unie hierover onlangs een gesprek gehad
met de rapporteur van het EP. De komende
tijd zullen nog de betrokken Nederlandse
Europarlementariërs worden benaderd. Via
EUREAU zullen ook andere belangrijke EP
leden worden benaderd. De tweede lezing
wordt in maart 2005 verwacht. Het blijft dus
nog even spannend.
––––
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Europa gids voor
waterschappen
–––– Rob

Uijterlinde, Dimitri Poos, Uniebureau

Dat Europa belangrijk is voor
het werk van waterschappen
behoeft inmiddels geen betoog
meer. Europese regels werken
direct door in 70% van de
beheerprodukten van waterschappen. Dat percentage rolt
uit de Europa gids voor waterschappen, waarvan de eerste
exemplaren zijn overhandigd
aan de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat en de
Directeur Soil Water and the
Marine van het Brusselse
Directoraat Generaal Milieu.

Waterschapper inzetbaar in het buitenland:
database voor vraag
en aanbod van internationale waterbeheerkennis.

e Unie van Waterschappen heeft in samenwerking
met het NWP de water management expert database
opgezet. Bij de waterschappen werken veel mensen
die hun kennis graag inzetten ten behoeve van waterprojecten in het buitenland, waar dat aansluit bij doelstellingen van het waterschap. Zij kunnen dat via een database
kenbaar maken. Projectleiders kunnen deze waterschapsmedewerkers met hun specifieke kennisterreinen op deze database
terugvinden. De medewerkers zelf hebben met de database een
plek gevonden waar zij hun interesse kunnen aangeven.

D

Daarbij is steeds aangegeven hoe de regel
doorwerkt in de bevoegdheden van waterschappen, de feitelijke maatregelen en
welke rapportageverplichtingen eraan gekoppeld zijn.

e Europa gids is een praktische
gids voor waterschapsmedewerkers. Via een tabel wordt
voor elk beheerprodukt (en
daaronder vallende activiteit)
inzichtelijk gemaakt met welke Europese
richtlijn, verordening, of subsidie-instrument een raakvlak zou kunnen bestaan.
De Brusselse regelgeving is onderverdeeld
in milieurichtlijnen en –verordeningen, regelgeving op het gebied van aanbesteden,
staatssteun, de interne markt en subsidies.
Voor dit laatste wordt verwezen naar de
subsidieportal waterschappen, die in september is opgericht.

D

–––– In begeleidende teksten bij de verordeningen en richtlijnen wordt ingegaan op
de manier waarop deze zijn omgezet in
Nederlandse wetgeving en op de gevolgen in de dagelijkse waterschapspraktijk.

–––– In de Europa gids is ook een checklist
opgenomen, als hulpmiddel om te komen
tot besluiten die EU-proof zijn. Hierbij is
gebruik gemaakt van ervaringen van provincies. Ook de checklist kan worden nagelopen met de Europa gids in de hand.
–––– De Europa gids vormt een aanvulling
op de meer juridisch getinte publicatie EGrecht en de praktijk van het waterbeheer
en de bestuurssamenvatting, uit 2003. De
Europa gids is een praktijkgids voor medewerkers, die dient als eerste vangnet voor
vragen. Alle publicaties zijn uitgebracht door
de STOWA.
–––– De Europa gids is een product van
het project Handreiking Europa voor
Waterschappen, dat is uitgevoerd onder de
vlag van de Uniecommissie internationale
zaken. Andere projectonderdelen zijn:
– Een nieuwsbrief Europees water, die 4
maal per jaar verschijnt met actuele
ontwikkelingen in Europa en bij de Unie.
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– Een verbeterde informatiefunctie. Die is
ingevuld met het extranet (sectie internationale zaken) op de website van de Unie,
en de subsidieportal voor waterschappen.
– Een meer toegankelijke helpdeskfunctie
voor juridische vragen van allerlei aard.
Hiervoor kan een beroep gedaan worden
op het Kenniscentrum Europadecentraal,
dat speciaal voor dit doel is opgericht
voor provincies, gemeenten en waterschappen.
– Een overzicht van relevante opleidingsactiviteiten. Deze quick scan is uitgevoerd
door de Universiteit Utrecht. Het overzicht
is verspreid in de juni-editie van Europees
water.
– Een netwerk van waterschappers die voor
bepaalde thema’s benaderd kunnen worden. Deze activiteit is in gang gezet met
regiobijeenkomsten over de Europa gids.
–––– Deze structuur is behulpzaam bij het
toepassen en gebruiken van Europa bij ons
dagelijks werk. Het helpt voorkomen dat we
voor verrassingen komen te staan in een
laat stadium van besluitvorming. Een ander
deel van het Europa-traject is zicht hebben
en invloed kunnen uitoefenen op Europees
beleid. Aan dat aspect wordt elders in dit
nummer aandacht besteed.

–––– De Handreiking Europa voor waterschappen is een samenwerkingsproject van
veel partijen. Naast de hierboven genoemde
partijen hebben drie waterschappen deelgenomen: Rivierenland, De Dommel en
Groot Salland. Dankzij ieders inzet is de
Europa gids een product geworden, dat in
diepgang, breedte en bruikbaarheid verder
gaat dan wat er in Nederland beschikbaar
is. Letterlijk een grensverleggend product.
––––

–––– Nederland heeft een rijke geschiedenis op het gebied van
waterbeheer. De kennis en ervaring zit voor een belangrijk deel
bij de waterschappen. In steeds meer landen neemt de behoefte
aan kennis over onafhankelijke waterorganisaties of de uitvoering
van het waterbeheer toe. Meinke Schouten, beleidsmedewerker
internationale zaken van de Unie van Waterschappen: “de water
management expert database is dé plaats waar waterschapsmedewerkers en uitvoerders van buitenlandprojecten elkaar kunnen
vinden”.
–––– De inzet van waterschapsmedewerkers in buitenlandprojecten
is niet nieuw. Maar tot nu toe was dat sterk afhankelijk van persoonlijke contacten tussen waterschappen en projectuitvoerders.
Voorbeelden van projecten waar waterschappen aan meegewerkt
hebben zijn: de opzet van waterbeheersorganisaties in Egypte en
de participatie in verschillende zogenaamde EU-toetredingsprojecten, zoals in Hongarije, Polen en Estland.
–––– “De water management expert database laat zien dat er heel
wat kennis bij de waterschappen zit. Waterschappen zien het
steeds als hun taak om bij te dragen aan de oplossingen voor
waterproblemen in de wereld. Vaak hebben waterschapsmedewerkers al meerdere malen bijgedragen aan dergelijke projecten.
Waarom deze kennis en kunde onbenut laten?”, geeft Meinke aan.
–––– De database is beschikbaar via de NWP website (www.nwp.
nl) en voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Meinke Schouten van de Unie van Waterschappen
(mschouten@uvw.nl).
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Subsidieportal vergroot
het subsidiebewustzijn
bij waterschappen

p 7 september 2004 is
de subsidieportal door
Ruud Viergever (voorzitter
Vereniging van Directeuren
van Waterschappen) en Dick
Mol (voorzitter werkgroep Subsidies) officieel in gebruik genomen tijdens het 4e
subsidiesymposium bij het Waterschap
Zuiderzeeland in Lelystad. Het doel van de
portal is het maximaal benutten van de subsidiekansen van waterschappen door:

O

– over subsidies te informeren en te
communiceren;
– opgedane individuele en collectieve ervaring, kennis en kunde intern (binnen
een waterschap) en extern (te delen met
andere deelnemende waterschappen) ter
beschikking te stellen;
– advies over subsidies op een eenvoudige
manier toegankelijk te maken.

–––– Initiatief om deze portal te ontwikkelen
is genomen door de werkgroep Subsidies
van de Vereniging van Directeuren van
Nederlandse Waterschappen. De werkgroep
Subsidies bestaat uit medewerkers van
verschillende waterschappen en het secretariaat ligt bij de Unie van Waterschappen.
Doelstelling van de werkgroep is kennis over
subsidies te verwerven, te verdiepen, vast
te houden en uit te dragen.
–––– Naast de Unie van Waterschappen zullen bijna alle waterschappen de subsidieportal gebruiken. Op dit moment hebben
21 van de 27 waterschappen het contract
ondertekend en 5 hebben mondeling toegezegd te zullen deelnemen. In werkelijkheid is
het aantal deelnemers hoger. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is de mogelijkheid geboden om (binnenkort) fuserende
waterschappen nu al als één waterschap te
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laten deelnemen.
–––– De toekomstige gebruikers zijn in sterke
mate betrokken geweest bij het ontwikkelen
van de portal. In een drietal brainstormsessies met de zogenaamde begeleidingsgroep
zijn de ontwerpen gerealiseerd van de functionaliteiten van de portal.
–––– De subsidieportal is beschikbaar via
www.waterschapsportal.nl en voor meer
informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator
binnen uw waterschap of met Meinke
Schouten van de Unie van Waterschappen
(mschouten@uvw.nl).
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