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WATERSCHAPPEN PER STROOMGEBIED

Hervormingeninde
watersectorZimbabwe
Vancentrale besluitvormingnaardecentralezeggenschapvoordegebruikersvanwaterdoorhet
opzettenvanwaterschappen;datzijninhetkortdehervormingenindewatersectorinZimbabwe.
OverhetbezoekvandijkgraafDeZeeuwaanZimbabwe,datgeorgauiseerdwasterondersteuning
vanditproces,zijn onlangstweeberichten inH, 0 verschenen,Inonderstaandartikelgaat Hans
Husseimaninopdehervormingen indewatersectorinZimbabweendaninhetbijzonder inde
GwayienMzingwaneCatchment,waarhijalstechnischadviseurviahetministerievanBuitenlandseZakendeafgelopenjarenwerkzaamwasenactiefbetrokkenwasbijditproces.
DegemiddelderegenvalinZimbabwe
varieerttussen500mminhetzuidwestenen
1200mminhetnoordoosten.Eengrootdeel
vanhetlandkentwaterschaarste.Dieslaat
extrahard toegedurendeperiodesvandroogte:hetmerendeelvandebevolkingisafhankelijkvanlandbouw.Verschillendedroogteperiodesindeafgelopen decennia hebbenhet
landflinkgetroffen endeeconomieverlamd.
Ditbrachtdeeconomischewaardevanwater
onderdeaandachtvanderegering,alsmede
detoenemendeconflicten binnenentussen
sectorenvanwatergebruikers (landbouw,
industrie,mijnbouw endehuishoudens).
Eeneerlijkeverdelingvanhetwaterenmedezeggenschapvandegebruikers indeverdelingervanwerdengezienalsdemiddelenom
hetwatermanagementproblcemoptelossen.
In1993 namderegeringhet initiatief
voordeformulering vaneenWaterResources
ManagementStrategy(WRMS)envooreen
herzieningvandewaterwetvan 1976;beide
activiteitenwerdenparalleluitgevoerd.Twee
pilotprojecten, waarvane'énmet Nederlandse
financiële hulp,werdenopgezetonder supervisievanWRMSomdenieuweopzetvanhet
watermanagementuitteproberen.Eendeel
vandieervaringvormdedebasisvoorhet
nieuwewatermanagementsysteem, zoalsin
denieuwewaterwetvan 1998 isvoorgesteld.

Nieuwe waterwet
Denieuwewaterwetbeschrijftflinkeveranderingen vanhetinstitutionele systeem
vanmanagement vandewatersector.AlseerstedevestigingvandeZimbabweNational
WaterAuthority (ZINWA),dathetmerendeel
vandetakenvanhetvorigeDepartmentof
WaterDevelopmentoverzalnemen,maar
danopeenzakelijkebasis.Alstweedegrote
veranderinggeldtdeerkenningvandewatergebruikersalsparticipanten inhetwater38
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managementsysteem.Denieuwewetvoorzietineensysteemdatzichbaseertop
stroomgebieden.Iederstroomgebiedzal
bestuurd wordendooreenCatchmentCouncil,gekozendoorenuitdewatergebruikers
vandatstroomgebied.Deregeringzagindat
waterbehoeftes veelbetergeregeld kunnen
wordenophetniveauvanhet stroomgebied
endatdegebruikersvanzo'ngebiedeen
vooraanstaanderolindatprocesmoetenspelen.Iedercatchment isopgedeeldineenaantalsub-catchmentsmetelkeeneigencouncil,
omhetdagelijksewaterbeheer nogdichterbij
degebruikerstebrengen.ZoweldeCatchmentCouncilalsdeSub-Catchment Councils
wordenindeweterkendalslegale instituten
metomschreventakenenmachten.
Zimbabwe isverdeeld inzeven stroomgebieden:Gwayi,Mzingwane,Sanyati,
Manyame,Mazowe,RundeenSave. De
GwayiCatchment (ongeveer 2,7xNederland)isonderverdeeldinvijfSub-Catchments:Bembezi,Nata,Lower-Gwayi,ShanganienUpper-Gwayi.DeMzingwane
Catchment (ongeveer2,2xNederland)is
onderverdeeld invierSub-Catchments:
Uppcr-Mzingwane,Shashi,Lower-MzingwaneenMwenezi.

Deregeringstreeft metdenieuwewaterwetverdernaareeneerlijke toegankelijkheid
totwatervoorallemensen.Waterrechten,die
eeneeuwigeduur hadden,zijn afgeschaft en
wordenvervangendoorvergunningenmet
eenbeperktelooptijd (10tot20jaar)metde
mogelijkheid voorherzieningdoordevergunningverlener gedurende dielooptijd bij
onvollediggebruik vandevergunning.
Watergebruikgaat nietmeervolgenshet
principe'eerstkomt,eerstmaalt':indeoude
wetkondehoudervandeoudstewaterrechten ineenrivierzijn aandeelaanwater
opeisengedurendeeendroogte,voordat
anderegebruikersaanspraak konden maken
alsernogwatoverwas.Gedurendeperiodes
vandroogtezalnupervergunninggekeken
worden,hoeveelwatergebruikt magworden.
Waterkanookniet langerprivébezitzijn;het
wordtbeschouwd alseenonderdeelvande
natuurlijke kringloop.Voorhetgebruikvan
regendatopiemandserfvaltofvoorhet
gebruik vanwateropgepompt uiteenboorgat,dientdeeigenaar/gebruiker nueenvergunning aantevragen.
Dewetmoet ookzorgen vooreenbetere
beschermingvanhetmilieu.Hetmilieu
wordterkendalseenwatergebruiker.Aan
eenverbodsorder moetdirectgevolgworden
gegevenalgaatdeovertreder inberoepbij
hetgerechtshof Hetprincipe'devervuiler
betaalt' wordt toegepast meteenfikseverhogingvandeboetes.

Zimbabwe National Water
Authority
DeZimbabweNationalWaterAuthority
(ZINWA)iseensemi-overheidsorganisatie,
dievoorhetmerendeeldetakenvanhetvroegereDepartmentofWaterDevelopmentzal
uitvoerenopeencommerciëlebasis,inhet
bijzonder hetbegeleidenenadviserenvande
CatchmentCouncilsinallefacetten van
waterbeheer,hetverzorgenvandewatervoorzieningvoorstedelijk, landbouwkundig,
industrieelenmijnbouwkundig gebruik(de
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leveringkanzowelgezuiverdalsongezuiverd
waterzijn voorzowelgrootalskleingebruik)
enhetuitvoerenvan waterkwaliteitscontrole
enreguleringvan afvalwaterlozing.
Het bestuur vanZINWAbestaat uit tien
leden,waarvan vierafgevaardigden vande
Catchment Councilszijn. Deandereleden
zijn benoemd doordeminister.
Iedercatchmentgebied heeft eenCatchmentManager (CM)diededagelijkse leiding
heeft overdeuitvoeringvandetaken.De
verkoopvanwaterenverleningvandiensten
aanderdenzullen dehoofdbronnen van
inkomsten vormen.

Catchment en Sub- Catchment
Councils
Dehoofdtaken vaneen Catchment
Councilzijn hetopstellen vaneenontwikkelings-/managementplan voorhet stroomgebied, het beoordelen enverlenen vanvergunningen voorhetgebruik vanwater, het
toezicht houden ophetgebruik vanwateren
vanvergunningen in het bijzonder en het
coördineren en toezichthouden ophet functionerenvandeSub-CatchmentCouncils.
Dehoofdtaken vaneenSub-Catchment
Councilzijnhetopstellenvaneenontwikkelings-/managementplan voorhetdeelstroomgebied alsonderdeelvanhetCatchment ontwikkelings-/managementplan, het
aanvragenvoorvergunningen beoordelenen
aanbevelingen opmakenvoordeCatchment
Council,informatie verzamelenen bijhouden

aleenredelijke voortganginhet innen van
gelden tezien moeten zijn.Deverzamelde
informatie zalookeenbeeld moetengeven
vandehoeveelheid waterdiebeschikbaar is
voorverdere ontwikkelingen.
Nederland ondersteunt deoperationele
fasevoorlopigtoteind november.Deze
steunbetreft deinstitutionele opbouw,zoals
deinrichtingvandekantoren,salarissenvan
secretaresseseninspecteurs, vergaderingen
vande(Sub)Catchment Councilenhet voorlichtingsprogramma. Innovember zalbekekenworden hoede(Sub-)CatchmentCouncilsinGwayienMzingwane functioneren en
waarnodigbijsturing mogelijk is.Voorde
ontwikkelingenuitvoeringvanwaterprojectenzullenandere financieringsbronnen
gevonden moeten worden.
Nederland ondersteuntookactiviteiten
voordeinsritutioneleopbouw vandeSanyati
CatchmentCouncil.Oorspronkelijk bestond
daarhetMupfure pilorproject, datmet steun
vanNederland isopgezet.Ditproject isnu
eendeelvanSanyatiCatchmentCouncil.

overhetgebruikvanwater,conrroleopverleendevergunningen uitvoeren,aflezen en
onderhoudenvanmeetstationsvoorrivierafvoer, beschermingvanhetmilieu (erosieen
vervuiling)bevorderenenhetinnenvan
belastingenoverhetgebruikvanwater.
Hetduurde totvorigjaar februari voordatdeSub-CatchmentenCatchmentCouncil
inGwayienMzingwanegingen functioneren.DatgebeurdepasnadatdeNederlandse
ambassadefinanciëlesteuntoezegde.

Operationele fase
Deoperationele fasebegon afgelopen
decemberenconcentreerdezichaanvankelijk opdevestigingvaneen kantoor meteen
secretaressevooriedere Sub-Catchment
Council.Verderzijn inbijna alleSub-Catchment Councilsinspecteurs benoemd diezich
inhetbeginzullenbezighouden met het
verzamelen vaninformatie overwater-en
landgebruik,installaties,enz.in het
betreffende gebied.Erisaleenredelijkehoeveelheid informatie beschikbaar, maar die
zitverspreidoververschillende ministeries
enorganisatiesvanlokaleoverheden.Met
dezeinformatie zullendeSub-Catchment
Councilseensysteem moeten opzettenvoor
het heffen eninnenvanbelastingen(vergelijkmetdewaterschapsbelasting).Hetisde
bedoelingdat indetoekomstdeSub-Catchment Councilsfinancieelvolledigauronoom
gaanfunctioneren. Omniet telang afhankelijk teblijven vaneendonor,zalaanhet eind
vandehuidigefase(november vanditjaar)

Vrij u n i e k
Dehervormingen indewatetsectorin
Zimbabwevancentralenaardecentrale planning,management enbeheerzijn vrij uniek
inAfrika.Hetnieuwe managementsysteem
lijktveelophetNederlandsemet waterschappen,maarmethetgroteverschildatin
Zimbabwevolledigvolgens stroomgebieden
wordtgewetkt.Daarwaarprovinciesgeheel
ofgedeeltelijk ineenstroomgebied vallen,is
hetgezagvandeprovincie ondergeschikt
gewordenaandatvandeCatchment Council:waterkentgeenadminisrratievegrenzen.
WathierinNederland gedurende honderden
jarenonrwikkeldisals watermanagementsysteem,wordtdaarineenbeperkte tijd
opgezetenmoetooksnellergaan functionerenendatjuist ineenperiodedatheteconomischslechtgaatinZimbabwe.
Nederland heeftfinanciëlesteuntoegezegdvooreenbeperkteperiode,maarwil
daarmeenietdeillusieen/ofveronderstellingwekkendatdieSub-Catchment Councils
aanheteindalvolledigautonoom kunnen
functioneren. Begripkwekenen vertrouwen
inhet nieuwesysteemverkrijgen bijdeechte,directegebruikers vanhetwater iseen
zeerlangzaam procesdatmeer tijdzalvergen
dandeperiodevanNederlandsesteun.Nieuwebronnen vansteun(advisering,aanmoediging,financieel) zullen geïdentificeerd
moeten worden omdituniekeprocesvoldoendevoortgangtelaten behouden.
J. Husselman
Voormeerinformatie:
j.g. huiselman@compaqnet.nl *
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