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O V E R Z I C H T VAN SESSIES I N KYOTO E N

OSAKA

Nederlandse inbreng
opderdeWereldWater
ForuminJapan
OpherderdeWereldWaterForum inKyotozullenveelNederlandersactie/zijn. BehalveprinsWillem-Alexander,dietijdensdeopeningeenrolspeelt,verzorgenorganisatiesalsKiwa,UNESCO-IHE,
IRC,NWPenverschillendeministerieseenaantalsessiesoververschillendeonderwerpen.DeNederlandseregeringwordtvertegenwoordigddoordestaatssecretarissenSchultz(VerkeerenWaterstaat]en
VanArdenne(Ontwikkelingssamenwerking).Onderstaandvindtueenchronologischoverzichtvande
bijeenkomstenwaarbijNederlandersbetrokkenzijn.Hetpretendeertnietvolledigtezijn.
'ThedialogueonWaterandClimate'is
hetcentrale thema opiden 17maart.Deze
vanuit Nederlandgecoördineerde dialoogis
bedoeld omlacunes indekennisoverwater
enklimaat tevindenenwegtewerken.Tot
nu toezijn inNederland 18bijeenkomsten
georganiseerd.Tijdens hetForum presenteertNederland eensamenvatting vandeze
bijeenkomsten, onderbouwd met presentatiesvanlokalediscussies overdegevolgen
vaneenwarmer klimaat voorhetwaterbeheer.Hieronder valtonder meereenNederlandsebijdrage dielaatziendat het debat
hieruiteindelijk heeft geleid toteenradicale
omwenteling inhetwaterbeheer (leven mét
water,meerruimtevoorwater).Dit onderwerpkomt aanbodinhet congrescentrum
vanKyoto.

centrum inKyotoplaatsvinden.Eénvandie
thema's is'Water,landbouw en milieu'.
Ovetal terwereld zijn landbouw en natuur
nauwverbonden.Tijdens het tweedeWereld
Watet Forum ishet ministerie vanLNVmet
een tweetalprogramma's begonnen die
knelpunten tussen natuur en landbouw
moeten oplossen:'Partners inwater for food'
en'Waterandecosystems'.Dezeprogramma'szijn samengevoegd en worden besproken rijdens desessie.Desessievindt plaats
van8.45tot 11.30uur inkamerK.
Tijdens het thema 'Wateren transport'
komtdepositievanvervoeroverwater in
Nederland aandeorde,evenals publiekprivatesamenwerking inhet transport over
water.Ookhetgebruik van Afrikaanse
waterbassins voorwatervervoer komt aan

bod.Ditgebeurt inkamerC-2indecongreshalinKyoto.Debijeenkomst begintom8.45
uurenduurt tot 15.15uur.
Het IRCgeeft diezelfde dageenlezing
dieinhetteken staatvan informatieverstrekking.Onderdetitel'Closingthedigital
divide:information and knowledge sharing
forsafewaterandsanitation in thedevelopingworld'wordt insessiesvantien minuten het belangvankennisoverdracht en
daarbij optredendeproblemen geschetst.
Dezebijeenkomst vindtplaatsinkamer1
vanhetcongrescentrum enduurt van12.30
tot 15.15uur.
Kiwaisop 18 maart actieftijdensde
tweedaagsethemabijeenkomst 'Prospects for
watersupplysystems inthe21stcentury'.
Gedurendedezebijeenkomst op 18en19
maartzullenalletechnische aspecten vande
(drink)watervoorzieningaandeordekomen.
Behalve'ttaditionele'onderwerpen alszuiveringstechnieken zullen ookinformatie- en
managementssystemen aandeordekomen,
evenalspubliek-ptivate samenwerking.
Kiwazalop18maart eenlezingverzorgen
onderdetitel'Current issuesofwater
qualityandnewtechnologies for improving
waterqualityinwater supplysystems in the
21stcentury'.Dezelezingvindtplaatsin
Kobe.
Hetgrootstegedeeltevan dichtbevolkte
gebieden ligt langsdekust.Nederland isin
datopzichtgeenuitzondering.Omdie
gebieden tegen hetzeewater te beschermen
enwaarnodigruimtevooruitbreiding te

Maandag 17maart
Maandag 17Maartstaatondermeer in
het tekenvan'Waterengeslacht'. Tijdens
dezesessieinKyotowordthet'Womenfor
WaterInitiative'gelanceerd.Dit initiatief
moetlokalevrouwenbewegingen dekans
gevenzichbezigtehoudenmet integraal
waterbeheer.Ditkandoorbestaande netwerkenvanvrouwenbewegingen verder uit
tebouwen.Eénvandeinitiatiefnemers hiervanisdeNederlandseVrouwenRaad.De
NVRverzorgt tweesessies,beideinhetcongrescentrum inKyoto:ééntijdens dezedag,
van 16.00tot 18.00uur inkamerD,enéén tijdensdethemadag overEuropa (21 maart).

Dinsdag 18 maart
Opdinsdag 18 maart wordteenaantal
verschillende thema's aangesneden.Nederlandzalbijdemeestethema's vertegenwoordigdzijn,dieallemaalinhetcongresH 2 o ; 5.2003
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creëren isinnovatiefbeleidnodig.Zeker
omdat denatuur ookhaardeeleist.Nederland iskoploperopdatgebied.Op18maart
zalhet ministerie vanVerkeerenWaterstaat
verschillendeNederlandse oplossingenen
plannen presenteren.Dezesessievindt
plaats inOsakainhetOsakaGrandCube,
kamer 1006enbegint om 12.30uur en duurt
tot 15.15uur.Dezelezingmaakt deeluit van
het thema 'Water andcities',datop18 en19
maart centraal staat.
'Grondwater' iseenander belangrijk
themaop18en 19 maart.Grondwater iséén
vandebelangrijkste bronnen vandrink-,
industrie-enirrigatiewater wereldwijd. Om
degrondwaterbtonnen optimaal tebeheren
entebenutten, isin 1999het ideevooteen
International Groundwater Resources
Assessment Centre(IGRAC)opgezet,dat
gevestigdgaat worden bijTNO.OverdeactiviteitenvanIGRACwordtop 18 maart in
OsakaGrand Kubegesproken,van 10.30rot
12.00uur.HetIGRACwordt hierook officieel
gelanceerd.

Woensdag 19 maart
Hetvoorkomen vanoverstromingen is
eenbelangrijk thema tijdens hetForum.Op
18 en 19maart staatditonderwerp danook
opdeagenda,inKyoto.HetNWPen DuraVermeerhouden eenpresentatieonderde
titel'Spatialdevelopment omwater and
wetlands inEutope'.Dezevindtplaats in
kamerK,opwoensdag 19maart van8.45tot
11.30 uur.

HetministerievanVerkeerenWatetstaat houdt op 19 maart eenlezingmetals
onderwerp 'Integrated flood management in
Delta'sand low-landriverregions'van8.45

tot 11.30uut inkamerB-i.Delezingmaakt
onderdeel uit vanvoorbeelden vanwaterbeheerinzesverschillende landen engaat in
opdespecifieke Nederlandsesituatie.
HetNWPbeschrijft op19 maart inOsakademogelijkheden voor publiek-private
samenwerking voorverschillendewaterdiensten.Samenmetdeministeries vanBuitenlandseZakenenVerkeerenWaterstaatis
hetP3SW-programma gestart,dat bedoeldis
ombedrijven testiumulerengeld inwaterprojecten inontwikkelingslanden testeken.
Deoverheidkanineenaantalgevallen
bepaalderisico'safdekken. Deze bijeenkomst
duurt van12.30tot 15.15uur.

Donderdag zo maart
Geenwaterbeheer zondergeld.Daarom
sraat 20maarrinhettekenvan 'Financing
Infrasttuctures'. Vooraloplokaalenregionaalgebied iseengrotebehoefte aan financiëleeninstitutionele insttumenten voor
waterbeheer.Nederland zaldeaandachtop
hetNederlandse stelselvan waterschappen
leggen,eenzichzelffinancierendelagere
overheid.Dezestructuur kaneen vootbeeld
zijn voorandere landen.Depresentatie
wordtgehouden in hetKyotoTakaragaika
PrinceHotelindeGoldRoomenduurt van
9.30tot 11.30uur.Debijeenkomst wordt
georganiseetddoordeUnievanWaterschappen,UNESCO-IHE,deNederlandse Waterschapsbanken hetNWP.
'WaterandPeace'strekrzichuitover
tweedagen:20en21 maart.InShigakomtin
ditkaderdealmeerdan25jaar oudesamenwerkingtussenNederland enEgypteaan
bod.Tijdens dezesessie,op20maart, worden
verschillendeprojecten besptoken,maarook

nieuweontwikkelingen.Desessiewordt
afgesloten meteendiscussietussenNederlandseenEgyptischewaterdeskundigen. Het
geheelvindtplaatsinhetOtsuPrinceHotel
indeHira-kamer van12.30tot 15.15uur.
HetWaterForumstaat inhet tekenvan
hetdelenvankennis.Ditkanonder meer
door'twinning'vanorganisaties,nauwe
samenwerking opbepaaldegebieden.Aan
hetbeginvanhetForumzaleen intentieverklaringwordenondertekend voor samenwerkingvaninternationale riviercommissiesvandeRijn endePlata.DeNederlandse
regeringondersreunt deopstartfase, maar
alleenalsookanderendeze samenwerking
steunen.Datiséénvandeonderwerpen die
tijdens desessieovertwinning,dieook
plaatsvindt inShiga,wordtbehandeld.Deze
sessievindtplaatsnadegezamenlijke
Nederlandse-Egyptische sessieindeHiraKamerenduurt van 15.45c o t i8-3°uur.
Op20maarrwordtde'Capacity Building
Day'gehouden,eendagwaaropdenadruk
ligtophetopbouwenvaneenraamwerkvoor
duurzamewatervoorziening. UNESCO-IHE
speelteenondersteunende rolbijhet ontstaanvandezecapaciteit,doorher beschikbaarstellenvankennisenhet bemiddelen
tussenverschillendepartnersomnieuwe
samenwerkingsverbanden tecreëren.Samen
metCap-Net/UNDP presenteertUNESCOIHEzichvan 15.45tot18.30uur inkamerE
vanhetcongrescentrum inKyoto.
Behalvedezelezingen enpresentaties
zullen verschillendeNederlandsewaterdeskundigen meediscussiëren indevelediscussiesendebatten diegehouden worden, f
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