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World Water Forum
Mexico City
Local Action for a Global Challenge: daar ging het om tijdens
het vierde World Water Forum in Mexico. Op deze watertop
werd van 16 maart tot 22 maart geprobeerd beleidsmakers,
hulporganisaties, het bedrijfsleven en andere betrokken
partijen bijeen te brengen voor een gerichte aanpak van
mondiale waterkwesties. Na een wervelende openingsceremonie van onze kroonprins, waren de deelnemers aan
zet in honderden sessies en presentaties om kennis en
ervaringen met elkaar uit te wisselen.

TEKST ROB UITERLINDE EN NANINE PETERS
Iedere dag stond er een thema en een continent centraal. Belangrijke dagen voor
Nederland waren de Europadag op 18 maart
en de dag waar het thema Risk Management
centraal stond. De Unie van Waterschappen
presenteerde zich tijdens de Europadag in de
sessie ‘Integrated Management and
Governance: a framework for making empowerment a reality’. De Unie deed dat samen
met het ICLEI en het World Water Assessment
Program van de VN. Een vierde partij, het
Mexicaanse CONAGUA liet het uiteindelijk
geheel afweten. In een volle zaal werd onder
leiding van de Unievoorzitter Sybe Schaap uitvoerig gesproken en gediscussieerd over een
raamwerk voor decentrale organisaties. Het
thema bouwde daarmee voort op de
Uniebijdrage aan WWF3 in Kyoto (2003). Het
raamwerk werd ingeleid door Carlos
Fernandez (UN-WWAP) op basis van het
World Water Assessment Report. In dit rap-

port wordt de wereld-watercrisis als een
water-management-crisis gepresenteerd.
In lokale bijdragen uit Oeganda, Argentinië,
Sri Lanka en Zuidelijk Afrika werd concreet
ingegaan op verschillende onderdelen van het
institutionele raamwerk: betrokkenheid van
belangengroepen, financiering(veelal niet het
eenvoudigste onderwerp), verticale integratie
en capaciteitsopbouw van locale overheden.
Dit laatste is een vaak terugkerend probleem.
Uniedirecteur Rein van der Kluit leidde de
honderdvijftig aanwezigen door de conclusies
die later aan de afsluitende ‘Ministerial Round
Table’ zijn aangeboden.

Risicomanagement
Staatssecretaris Schultz van Haegen opende
de themadag over Risk Management met een
speech over haar nieuwe manier van omgaan
met risicomanagement. Zij legde naast preventie ook de nadruk op het belang van andere schakels in de veiligheidsketen. Zij benoemde vijf algemene ontwikkelingen die in de risi-

comanagementstrategie een steeds grotere
rol zijn gaan spelen. Als eerste het meebewegen met de natuurlijke gang van het water;
hiermee doelt ze op het principe ‘water meer
ruimte geven’. Als tweede ontwikkeling sprak
zij over een effectief functionerend stelsel van
wet- en regelgeving, met een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens
wees zij op de toenemende rol van de individuele burger (de publiekscampagne
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‘Lokale, regionale en
internationale samenwerking
op alle niveaus is de beste
manier om in te spelen op
lokale en regionale
omstandigheden’.

Financiering

´Nederland leeft met water´ heeft als doel
draagvlak bij de burger te vergroten). Ook het
inzetten van nieuwe technische oplossingen
voor oude problemen bleef niet onbesproken.
Hiertoe is onlangs bijvoorbeeld het DeltaInstituut opgericht, waarin honderden waterspecialisten van de overheid en de private sector gaan samenwerken om partijen in binnenen buitenland te adviseren over een breed
scala aan waterthema’s: van zeespiegelstij-

ging tot bodembeheer.
Als laatste benadrukte ze het belang van
internationale samenwerking, zoals juist ook
tijdens het WWF werd benadrukt. Het thema
van het WWF ´local actions´ spreekt volgens
Schultz van Haegen dan ook voor zich: lokale,
regionale en internationale samenwerking op
alle niveaus is de beste manier om in te spelen op lokale en regionale omstandigheden.

Het onderwerp Financiering komt op elk
Wereld Water Forum aan de orde. Onder leiding van Angel Gurria, de aankomende secretaris generaal van de OESO, presenteerde de
werkgroep Financing Water for All het rapport
‘Enhancing access to finance for local governments financing water for agriculture’. Een
rapport dat nieuwe richting geeft aan de
financieringsstromen. ‘Kleinschalig’ en
‘vraaggestuurd’ waren de trefwoorden. De
Nederlandse Waterschapsbank maakte als
deelnemer aan de werkgroep goede sier met
dit rapport.
Informatie over de inhoud van de Nederlandse
bijdragen, waaronder die van de Unie van
Waterschappen, vindt u op
www.waterchallenge.nl.

