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Unie legt
internationaal beleid
waterschappen vast
Methetuitbrengenvandenota'Geenbrugte
ver'onderkentdeUnievanWaterschappendat
hetwaterbeheeranno2005geenpuurNederlandsezaakmeeris.Waterschappenzijnviade
(deeljstroomgebiedeninhunbeheergebiedverbondenmethetbuitenland,eenkoppelingdiein
deEuropeseKaderrichtlijn Watervangroot
belang is.Indenotahee/tdeUniehaarvisieop
(internationalesamenwerking enhoedeze te
verbeterenvastgelegd.Indekomende vijfjaar
wildeUniesamenwerkingstimuleren,debelangenbehartiging opEuropeesniveauversterken
endeontwikkelingenverspreidingvankennis
jaciliteren.
Waterschappen zijn allanger actiefin
het buitenland.SamenmetdeVEWIN heeft
deUniealeeneigen bureau inBrusselwaar
hetinternationale beleidwordtgecoördineerd.HoeweldeUnievoorhet grootste
gedeeltevandebeleidskwesties hetzelfde
denkt alsdeVEWIN,wilzij tochgraageen
eigenvertegenwoordiger inBrussel hebben.
Omdat steedsmeerregelgevingopEuropees
niveau wordtgemaakt, neemt ookhet
belangvaninbrengopinternationaal niveau

provincies,gemeenten en waterleidingbedrijven) enkennisproducerende en-aanbiedendepartijen (STOWA,StichtingRIONED,LevenmetWater,NWOen andere
onderzoeksinstellingen) gehoudenwas.
Vorigjaar zijn 126kennisvragen gesteld, nu
werdgekeken hoedestand vanzaken bij het
beantwoorden was.Uitdeantwoorden bleek
directeendeelvanhetprobleem.Sommige
vragenwerden door meerdere instituten
onderzocht,terwijl anderevragen onbeantwoord bleven.Zobestaan nogveelvragenop
hetgebiedvanafwenteling enorganisatieen
verantwoordelijkheden. Ookbleekdatvoor
eenaantal vragendeantwoorden alaanwezigzijn,maardatdezekennis blijkbaar niet
breedbeschikbaar is.Erisdusruimtevoor
eenorganisatie diehetonderzoekvandeverschillendeinstellingen coördineert enzorgt
voordeontsluiting vandekennis.Opeen
vraaguit dezaalofhetKennisplatform daar
eenrolinkanspelen,kondevoorzitter van
hetplatform, PaulSaager,geen bevredigend
antwoordgeven.

toe.Hierbij werktdeUnietweekantenop.
Bijhetontwikkelen vanbeleidenregelgevingprobeertdeUniedebelangenvande
waterschappen indebesluitvormingsprocessenteverwerken.Alsdewetgeving en/of
hetbeleideenmaal isvastgesteld, helptde
Uniehaarledenmethetimplementeren.De
Uniestreeft ernaardatalle waterschappen
'EU-proof opereren.
Hetconcreteactieprogramma uitde
notaomvatondermeerdatdeUnievan
Waterschappen elkhalfjaar eenoverleginitieerttussendeNederlandseoverhedenover
Europesewaterdossiers.VerderwildeUnie
deinformatie-uitwisseling overentussende
verschillende internationale riviercommissiesverbetereneneenoverzicht opstellen
vanallegrensoverschrijdende waterprojecten.Ookkomtereenprogramma waarbinnende(Nederlandse)waterexpertise inBrusseleffectief wordt ingezet.Tenslotte wilde
UnieeenWatermanagement expertdatabase
ontwikkelenenhetgebruik daarvan bevorderen.Ditdatabestand moet latenzienwelk
waterschap welkekennis heeft enwaardie
inhet buitenland wordt toegepast.In het
databestand staandus waterschapsmedewerkersmethun specifieke expertiseen
waarzijgestationeerd zijn.
Maarbehalvedezeop waterbeheer
gerichteactiviteiten heeft deUniein haar
notaookaandacht voorsolidariteit.Zewil
(opbescheidenschaal)minder bedeeldebuitenlandseorganisatiessteunen.Deaandacht

Hetbelangvankennis isduidelijk, maar
kennisisnietzaligmakend. Goede informatieleidttoteenbeterbeleid,maarerkomt
eenpunt datknopenmoeten worden doorgehakt.DatsteldeBabsvandeBerghvande
AdviesraadvoorhetWetenschaps-enTechnologiebeleid.Zijwasdoordeorganisatie
gevraagd 'dwars tekijken'.Volgens haar
bestaat indewatersector eentekort aan
gamma-kennis (socialeen bestuurlijke
wetenschappen).Omdat dewatersector veelalom technische kennisdraait,isdehamvraaghoeallerleibestuursprocessen zointe
richtenzijn datbestuurderszooptimaal
mogelijk metdezekennisomgaan.Daaris
volgensVandeBerghgeeneenduidig antwoord optegeven.Hetverschiltperdepartement.Dekennisaanbieders moetenzich
ervanbewustzijn datdeambtenaren een
brugvormen tussenwetenschapenpolitici.
Knelpunten diebijdekennisoverdracht
kunnen optreden,zijn eenteveelaan informatie,verkokering,meeraandachtvoor het
procesdanvoordeinhoud enhetfeit datde

gaatspeciaaluit naardelandenvandeEU,
deregioMidden-enOost-Europaen landen
waarmeeindeloopderjaren alsamenwerkingsverbanden zijn opgebouwd:Egypte,
Indonesië,Zuid-Afrika enSuriname.
Tochbeantwoordt denota nietallevragenoverinternationaal waterschapsbeleid.
Erzijn veelorganisatieseninstrumenten op
gebiedvangrensoverschrijdend waterbeheer.Devraagisopwelkeorganisatiesen
instrumenten dewaterschappen zichmoetengaan richtenenhoedathetmeest efficiëntkangebeuren.HierinzietdeUnieeen
belangrijke taakvoorhetNetherlands Water
Partnership.C

Themanummer
over riolering
Heteerstvolgendethemanummer komt
uitoptofebruari 2006enstaatinhetteken
vanderiolering.
Alsueenbijdragewiltleverenaandeze
uitgave,kuntutot27januari artikelen
toesturen.
Alshetom (semi-)wetenschappelijke
bijdragengaat,geldtals kopijsluiting
13januari. *

politiekendewetenschap nietper definitie
dezelfde belangen hebben.
Voorhetgoedomgaan metkennis formuleerdeVandeBerghvijfprincipes:open
staan vooreenanderalternatief,letten opde
wetenschappelijke kwaliteit,zorgendatde
kennis openbaar wordtgemaakt envaneen
onafhankelijke bron komtén bewust
omgaanmetdeonzekerheden diedekennis
openlaat.
Vooreenander'dwarsgeluid'moestPiet
Dirckevandeverenigingvan adviesbureaus
ONRIzorgen.Zijn stellingwasdat innovatie
zichnietlaatsturen enopduiktopplaatsen
waarjehet nietverwacht.Het bedrijfsleven
kanhierin eenrolspelen,mitsdeoverheid
onderzoeken nietdoodreguleert.Ookstelde
hijdatdeadvieswereld teweinigbetrokken
wordtbij allerleionderzoeken indewaterwereld,terwijl zijinzijn optiek duidelijk
eenmeerwaardebieden, f
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