Voorbereidingen zesde World
Water Forum in volle gang
Van 12 tot en met 17 maart vindt in Marseille het zesde World Water Forum
plaats. De voorbereidingen zijn nu ook in Nederland in volle gang. Ze gingen
relatief laat van start, wat leidde tot enige nervositeit bij potentiële
deelnemers. Inmiddels lijken de grootste problemen overwonnen en hebben
vele partijen voorstellen voor sessies ingediend. Ook dit keer zijn Nederlanders
weer prominent aanwezig als thematische coördinatoren.

G

er Bergkamp (IWA) coördineert het
thema ‘toegang tot geïntegreerde
sanitatie’, het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is
verantwoordelijk voor de coördinatie van het
thema ‘integraal waterbeheer’ en Henk van
Schaik coördineert het thema ‘klimaat- en
mondiale veranderingen in een verstedelijkende wereld’.
Zoals gebruikelijk zal op maandag de
openingsceremonie plaatsvinden, In
aanwezigheid van een groot aantal
hoogwaardigheidsbekleders. Aan het hoofd
van de Nederlandse overheidsdelegatie staat
staatssecretaris Joop Atsma. Ook Deltacommissaris Wim Kuijken en de directeur van
de directie Klimaat, Energie, Milieu en Water
van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

Kitty van der Heijden, nemen deel aan de
zesde editie van het World Water Forum.
Prins Willem-Alexander zal (afhankelijk van
de gezondheidssituatie van prins Johan
Friso) ook aanwezig zijn in Marseille in zijn rol
van voorzitter van de adviesraad voor water
en sanitatie van de Secretaris-Generaal van
de VN (UNSGAB).
Vanuit het USA Corps of Engineers komen in
ieder geval tien personen, met daarbij nog vijf
vertegenwoordigers vanuit het Department
of the Interior en een aantal van het State
Department, onder wie delegatieleidster
Maria Otero. Zij vervangt Hillary Clinton.
Maandagmiddag vindt de presentatie van
het vierde World Water Development Report
plaats door de directeur-generaal van

Prins Willem-Alexander tijdens één van zijn bijdragen aan het World Water Forum in 2009.

UNESCO, Irina Bokova. Het document met
de titel ‘Managing Water under Uncertainty
and Risk’ heeft tot doel alle betrokkenen
vroeg bij beslissingen te betrekken om
zodoende de kwaliteit en acceptatie van de
beslissingen te verbeteren. Het rapport
beschrijft de mondiale veranderingen en
daarmee gepaard gaande onzekerheden en
risico’s. Daarnaast zal het ingaan op de status
en trends aangaande watervoorziening,
watergebruik, beheer, instituties en
financiering. Het beschrijft zogenaamde hot
spots, seksegelijkheid, rampen, gezondheid
en de rol van ecosystemen.
Dezelfde maandagavond zal voor de
aanwezige Nederlanders een receptie
plaatsvinden.
Gedurende het gehele zesde World Water
Forum zullen in meerdere sessies het recht op
water en juridische aspecten veel aandacht
krijgen, reden dat ook dit keer veel waterjuristen deel zullen nemen.
Turkije richt zich vooral op het opstellen van
stroomgebiedbeheerplannen voor de 25
Turkse rivieren en op de monitoring van de
waterkwaliteit. Voor Nederland is de Dienst
Landelijk Gebied van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
op dit terrein al jaren actief. DLG werkt tot op
hoog ambtelijk en politiek niveau samen met
het Turkse ministerie van Bosbouw en Water;
reden voor twee bijeenkomsten over de
samenwerking.

Grondwater op de IWRM-agenda

Tegen de verwachting in van de door
ervaring wijs geworden grondwatermensen,
is voor dinsdagmiddag een sessievoorstel
over grondwater binnen het thema integraal
waterbeheer gehonoreerd. Professor
Campana, Oregon State University: "Much to
my amazement, my session ‘Groundwater - Can
We Put the ‘Integrated’ into Integrated Water
Resources Management?’ has been approved
for inclusion into the upcoming Sixth World
Water Forum.” Hierin komt aan de orde dat
grondwater ook binnen integraal
waterbeheer vaak een vergeten deel van de
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actualiteit
waterkringloop is. Daarnaast blijkt ook fossiel
grondwater vaak te worden gebruikt voor
drinkwater en irrigatie, terwijl dit per definitie
niet wordt aangevuld en dus het gebruik ook
niet duurzaam is. UNESCO besteedt al enkele
jaren aandacht aan dit onderwerp en heeft
onder meer een handboek voor beleidsmedewerkers gemaakt.
In verband met het World Water Assessment
Programme presenteert het International
Hydrological Programma van UNESCO aan
het eind van de sessie een nieuw rapport:
‘Groundwater: securing water availability and
environmental values in time of rapid
change’. Verder vindt de sessie ‘IWRM for all’
plaats waarbinnen Nederlandse kennis op
het gebied van integraal waterbeheer en het
afwegen van meervoudige aanspraken op
land en watergebruik zal worden getoond.
UNESCO heeft 5.000 extra exemplaren laten
produceren van de door het Amsterdamse
CrossVision, samen met het IHP-Comité en
UNESCO, geproduceerde dvd ‘International
hydrology and water resources’ met daarop
een verzameling van relevante internationale
waterpublicaties. Eerder zijn op het Indische
subcontinent en in de rest van de wereld al
11.000 exemplaren van deze dvd verspreid.
De 5.000 extra exemplaren zullen tijdens het
World Water Forum worden verspreid.

zich mede in verband hiermee inzetten voor
de concrete implementatie van water als een
mensenrecht. Daarnaast zijn de toegangskosten voor het World Water Forum voor veel
betrokkenen die net zijn afgestudeerd en
enthousiaste mensen die net zijn gepromoveerd, gewoonweg te hoog, zodat ook zij
‘slechts’ kunnen deelnemen aan een
alternatief forum, waarvoor geen hoge
toegangskosten worden gerekend.

Ministeriële verklaring

Inmiddels is tijdens twee voorbereidende
bijeenkomsten in Parijs de zogenaamde
PrepComs, een concept voor een ministeriële
verklaring, opgesteld. In drie pagina’s met 30
alinea’s stellen de ministers en delegatieleiders dat ze de resultaten van het Forum
mee zullen nemen naar de United Nations
Conference on Sustainable Development
‘Rio+20’, de conferentie over duurzame
ontwikkeling van de Verenigde Naties.
Speciale aandacht hierbij gaat uit naar:
• het versnellen van de implementatie van
het recht op veilig drinkwater, in het
bijzonder voor de meest kwetsbaren;
• de water, energy and food security nexus;
• en het opnemen van water in een nieuw
kader voor nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).

Klimaat als speerpunt
Een samenwerkingsverband van Franse en
Nederlandse jongeren zet zich in om in
Marseille ook te worden gehoord. Er is een
verklaring op internet beschikbaar, die kan
worden ondertekend (www.hydrology.nl).

Alternatief forum

Inmiddels is ook bij deze zesde editie van het
World Water Forum weer een groeiende
groep mensen die zich bij een alternatief
Wereld Water Forum aansluit, dat eveneens in
Marseille plaatsvindt. Enerzijds betreft het
mensen die zich afzetten tegen commerciële
beïnvloeding van de World Water Council
door marktpartijen, anderzijds groepen die

De Nederlandse coördinator voor het thema
klimaat is er weer in geslaagd een gestructureerd programma voor de hele week op te
stellen, samen met vele internationale
partijen, van maar liefst tien sessies. In een
openingssessie wordt gekeken hoe vanuit
verstedelijking om wordt gegaan met
klimaatverandering. Vervolgens komen
delta’s, de steden zelf, klimaatonderzoek,
scenario’s voor water mondiaal en klimaatpolitiek aan de orde, gevolgd door een
multistakeholder-panel, verzekeringen, de
Alliance for Global Water Adaptation (AGWA)
en een sessie waarin een synthese wordt
gegeven. AGWA verzorgt drie sessies in
Marseille, onder meer over beslissingsonder-

steunende systemen en een rondetafel over
klimaatverandering in een urbaniserende
wereld. Middels rondetafels zal worden
getracht de samenwerkingsverbanden voor
verschillende onderwerpen te versterken:
modellering, financiering en economie.
Samen met de OESO, de Europese investeringsbank en de Aziatische ontwikkelingsbank zal worden gekeken hoe consistent
veerkrachtige beslissingen over waterbeheer
genomen kunnen worden.
Een ‘Village of Solutions’ van zo’n 4.000 m2
moet op een plezierige en educatieve
manier de aandacht trekken. Oplossingen
voor waterproblemen worden getoond in
een school, een bibliotheek, het stadhuis,
een bank en een fabriek. De bibliotheek
etaleert bijvoorbeeld kennis, terwijl de bank
financiële oplossingen toont. Uit de verhalen
uit Marseille lijkt het op een interessante
kermis vol ontdekkingen. Aan de rand van
het dorp biedt zelfs een krottenwijk nieuwe
inzichten.

800 uur aan debat

Alles bij elkaar wordt tijdens 300 sessies en
meer dan 100 bijeenkomsten in en om de
congreslocaties meer dan 800 uur aan
discussie en debat verwacht, circa 20
politieke bijeenkomsten op hoog niveau, een
ministeriële conferentie, een parlementaire
conferentie en een conferentie van lokale en
regionale wateroverheden. Daarnaast wordt
gerept over 140 bijeenkomsten van
‘Grassroots & Citizenship’ rondom het Forum.
De organisatoren zien het zesde World Water
Forum als een cruciale stap voor het maken
van overeenkomsten en samenwerkingsverbanden die bij moeten dragen aan de
Earth Summit in Rio in juni van dit jaar en aan
de World Water Week eind augustus in
Stockholm.
Michael van der Valk

Een impressie van de vijfde World Water Forum in 2009 in Turkije.
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