ACHTERGROND

WATERSCHAPPEN I N EUROPA

HunzeenAa'swisselt
Europesekennisuit
WaterbeheerenNederlandzijnonlosmakelijk nietelkaarverbonden.Eengrootdeelvan Nederland
ishetkindvanactiefwaterbeheerenookindetoekomstzaldeuiterlijke verschijningsvormvan
Nederlandsterkafhangenvanhettevoerenwaterbeheer.Inhetbuitenland ishetwatermanagement
e'e'nvandeNederlandseiconen.OpEuropeesniveauiseensteedsgroteregrocpNederlandsewaterschappen betrokkenbijEuropeseprojecten.Tochheerstnog koudwatervreestenaanzienvan het
opstartenvanEuropesesamenwerkingsprojecten. ErvaringenvanhetWaterschapHunzeenka's
lerendatditnietnodigis.OpbasisvanhetInterreg-project'CommunityRivers'wordtdaarom bij
dezeeenaantal recenteervanugeugcdceld.
Samenwerkingtussen regio'sen/oflandenophetgebiedvanwaterbeheer iseen
noodzaak.Waterstroomtnueenmaalvan
hoognaar laagentransporteert nietopgelosteofgecreëerdeproblemen naarde
stroomafwaarts gelegenbuurman. Omdat
Nederland delaatstebuurman inderij is,is
hier voordezegedachtealtijd eengoedevoedingsbodem geweest.Goedwatermanagement isvoorNederland altijd een noodzaak
geweest,geenluxe.Daarom isopditgebied
hoogwaardige kennis ontwikkeld,dieookals
zodanigwordterkend inandere landen.
Het laatstedecennium isbinnende
Europesewaterwereld vooral aandacht
geweestvoorwaterkwantiteitsproblemen in
verband metdegevolgenvandeklimaatveranderingen.Dezeproblemen blekenin

diverselandenopvallendveelgelijkeniste
vertonenensamenwerkingbinnen stroomgebieden heeft danooktoteen effectievere
aanpakgeleid.Opgemerkt moet wordendat
eenaantal(dreigende)overstromingenwel
hielpomdenoodzaakvan gezamenlijk
ingrijpen prioriteit tegeven.
Deintroductievande Kaderrichtlijn
WaterzetaantotmeerEuropese samenwerkingophetgebiedvanwaterbeheer. Afstemmingtussenwaterbeheerders binnenéén
stroomgebied overdeaanpak vandewaterkwaliteitsproblemen iseenvereisrevooreen
succesvolleaanpak.Ofde waterbeheerder
danNederlands,BelgischofDuits is,isdaarbijnietvancruciaalbelang.Ooksamenwerkingmetanderewaterschappen,buitenhet

ErvaringenwordenuitgewisseldbijeenvispassageinderivierTajfinWales.

stroomgebied,kanleidentoteenmeer
gestroomlijnde aanpak.
WaterschapHunzeenAa'siszichevenalsdeanderewaterschappen bewustvanhet
feitdathetwaterbeheer steedsmeereen
Europesedimensiekrijgt. Hetwaterschap
participeertdanookactiefin diverseEuropeseprogramma'somvoelingtehoudenmet
deEuropese thema's.Daarnaasr bieden
Europeseprogramma's extra financieringsmogelijkheden. HunzeenAa'sparticipeert
momenteel indeInterreg-projecten 'Comcoast','Water4all','Flows'én'Community
Rivers'.

'Community Rivers'
Sinds2004participeert hetWaterschap
HunzeenAa'sinhetInterregIlIC-project
'Community Rivers'.Ditproject bestaatuit
eenmeerjarige samenwerking tussen organisatiesinTsjechiëQihomoravsky,departement regionaleontwikkelingZuid-Moravie),Catatonië(CERM,studiecentrum
mediterrane rivierenenRiverParkLlobregat),Groot-Brittannië (Torfaen County
BoroughCouncilende vrijwilligersorganisatieKeepWalesTidy)enNederland (WaterschapHunzeenAa's).
Hetdoelvanhetproject ishetuitwisselenvankennisenervaringovereenaantal
technischeensocialeaspectenvanwaterbeheer.Binnenhetprojectwordenvierthema'sonderscheiden: burgerparticipatie,
milieu-educatie,natuurlijke zuiveringsprocessenenvismigratie.Perlandiseentrekker
aangewezenvooréénvandethema's.Hunze
enAa'sistrekkervanhetonderdeelvismigratie.Binnenelkthema werken departners
aanspecifieke producten enwordenuirwisselingsbezoeken gehouden.
Financiëlevoordelen
Naastdeinhoudelijk aspecten is'Community Rivers'ookfinancieel inreressant.
Hetproject wordt voordehelft gesubsidieerddoorhetInterregIlIC-programma.
Hetwaterschapontvangt circa250.000euro
aanextrafinanciële middelendiegrotendeelsvooreigenprojecten,gerelateerdaan
degenoemde thema's,worden ingezet.Dit
betekentdateenaantal waterschapsprojectenmetEuropesesubsidiewordt ondersteund.

Participatiemogelijkheden in
Europese projecten
Demeerwaardevanparticipatievaneen
waterschapaaneenEuropeesproject staatof
valtbijhetaansluiten vanhetproject bijde
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"Ervaringen verrijken"
IndenotitieBuitenlandbeleid vanhetwaterschapHunzeenAa'sisdeambitieuitgesptoken
datmedewerkersgrensoverschrijdend moetenkunnendenkenenhandelen,waarbijsamenwerkingopEuropeesniveaualsverrijkend eninspirerendwordtervaren.Kennisontwikkeling
ishierbij eenbelangrijk motto.Deervaringen metEuropeseprojecten hebbengeleerddatdit
zekerhetgevalis.Medewerkersvanherwaterschapblijken ookdaadwerkelijk metnieuwe
ideeënterugtekomen.EengoedvoorbeeldhiervanisdatnaeenbezoekaaneeneducatiecentrumvoorwaterinWaleshetwaterschapeenspecialeeducatiedagvoorlagerescholenuitde
regioorganiseerde.Ookophetgebiedvanburgerparticipatie wordtsomsjaloersgekekenhoe
inWalesburgerswordengemobiliseerdenbetrokkenrakenbijhun leefomgeving.Medewerkersvanhetwaterschapdoenhierhunvoordeelmeeenpassenhettoeineigenprojecten.Een
voorbeeldishetproject'Waterdrager'.Hierbijishetdoeldeburgernadrukkelijker bijhet
waterbeheer tebetrekkeneneenroltegevenindebesluitvorming.

strategische belangen vanhet waterschap.
Sluithetproject hiergoed bijaan,dan kan
hetprojecteenbelangrijk meerwaarde
hebben voordeorganisatie.Het isvan
belangomvoorafeendenkwijze teontwikkelen,omhetzoekengemakkelijker te
maken.
Erbestaannamelijk veelEuropeseprogramma's ennogveelmeerpotentiële partners.Hetopzettenvaneenproject kostde
nodigetijd,geldenenergieenhet brengt
risico'smetzichmee.Voordatwordtgeïnvesteerdindeontwikkeling vaneen project,
dient demogelijke meerwaardein beeld
wordengebracht.Opdiemanier iseenstrategischeafweging enhelderekeuzete
maken vandeonderwerpen waarin menwil
investeren.

VoorhetWaterschapHunzeenAa'szijn
drieaspectenvanbelangbijdeontwikkeling
vanEuropese projecten:
• ontwikkelingvanstrategische,regionale
parrnerships
Vooreenduurzaam waterbeheer iseen
goedesamenwerking metandere waterbeheerders binnen het stroomgebiedvangroot
belang.Ditgeldtzoveelvoorkwantitatiefals
kwalitatiefwaterbeheer. HunzeenAa's heefr
eenstraregisch belangomnauwer samente
werken met anderewaterbeheerders inhet
stroomgebied vandeEems.Europeseprogramma's zijn uitermategeschiktomdit te
ondersteunen;
•

kennisontwikkeling
Kennisenautomatiseringspeleneen
steedsbelangrijkere rolbinnen het waterbe-

heer.Voorhetzuiveren vanwater worden
bijvoorbeeld steedshoogwaardigere techniekengebruikt vooreenzooptimaal mogelijk
resultaat.WaterschapHunzeenAa'sdoet
danookstructureel aan kennisontwikkeling
omdeeigen taken ookindetoekomstgoed
uit tekunnen blijven voeren.Europeseprogramma'szijn zeergeschikt omditbelangte
ondersteunen.Vervolgenskangewerkt wordenaandeontwikkeling vaneen samenwerkingsverband met specialistische partners
uitanderelandendiegezamenlijk werken
aandeontwikkelingvanhet betreffende
kennisveld.Dezeinsteekiswezenlijk anders
dandievankennisuitwisseling, dievaak
wordtgekozenbijEuropeseprojecten.Projectengericht opkennisontwikkeling hebbeneengroteretoegevoegdewaarde,omdat
zedoelgerichterzijn.Alszedaarnaastook
noginvullinggevenaaneenstrategisch kennisveld,wordtdetoegevoegdewaardealleen
maar groter;
• externefinanciële ondersteuning
Eenwaterschap iseen democratisch
orgaandatwordrbetaald doorde inwoners
vanhetbeheersgebied.Externe financiering
vaneendeelvandewerkzaamheden draagt
eraanbijdardekosrenvanhet waterbeheer
voordeingelanden beperkrworden.Een
Europeesproject moetduseenbehoorlijke
financiële bijdrage opleveren voorhet waterschapomdeinspanning vandeonwikkelingenhet management vanhet project
waard te zijn.

Concluderend
DeSPMD-techniekdieinWalesenTsjechiëtoegepastwordt.Gedurendeeenaantalwekenhan^teenapparaatm
eenrivier.Eenbiomembraanle^tbestrijdingsmiddelenvast.Inhetlaboratoriumwordendezestqjfen^emetenen
wordtachterhaaldwelkebestrijdingsmiddelenzijngepasseerd.

Europa isnietmeerwegtedenken uit
hetNederlandsewaterbeheer. Europa
schetst,metdeKaderrichtlijnWatervoorop,
dekadersvoorhetwaterbeheer. Samenwerkingrussendewaterbeheerders binnen de
stroomgebieden vandeRijn,Maas,Schelde
enEemsishierbij eennoodzaak.Alshetgaat
omkennisontwikkeling enextra financieringsmogelijkheden bieden Interreg-programma's mogelijkheden omdoorheel
Europa projecten uit tevoeren. t[
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