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Cijfers
N E D E R L A N D S E WATERSECTOR ZET Z I C H Z E L F I N
SCHIJNWERPERS

WereldWaterForumin
Kyotosteltteleur
HetderdeWereldWaterForuminKyotoeindigdemeteenministersverktanngdieteleurstellend
genoemd kanworden.DeverwachtingwasdatdereedsinDenHaag (WWFin2000Jenjoliannesburg(VN-topoverduurzameonrwikkelingjgeformuleerde doelstellingenophetgebiedvanwaterin
Japan omgezetzoudenwordeninconcreteacties.Dieactieswarennauwelijkstebespeuren. Voorde
Nederlandseregenngsvertegeuwoordiging(destaatssecretarissenVanArdenneenSchultzvanHaegen)vielditWereldWaterForumuiteindelijktochtegen,ondanksalleaandachtdiedeNederlandse
watersectorenhet(wateijbedrijjslevenvroegenkreeg.
PrinsWillem-Alexander,dieevenopzich
lietwachten tijdens deopeningvanhetderdeWereldWaterForumopzondag 16maart,
brakeenlansvoordecommissie-Camdessus,
genoemd naardevoorzitter,deoud-IMFdirecteur MichelCamdessus.Dezekwam
onlangs tot deconclusiedatsinds 1997de
particuliere investeringen in waterinfrastructuur dalen.Ookinternationale instantieszoalsdeWereldbank investeren minder
inwater.Camdessuspleitsterkvoorminder
belemmeringen voorprivate investeringen
envoormeergrootschalige waterprojecten,
waatbij decommissiedenadruk legtopde
bouwvandammen.Ovetditlaatsteonderwerphandelden overigensverschillendevan
deintotaalmeerdan700(!)sessies tijdens
hetForum.Dammen vormdenéénvande
weinigediscussiepunten tijdens ditWereld
Water Forum.
Willem-Alexander pleitteookvoordaadkracht tijdens hetForumenmaakteduidelijkgeenvoorstander tezijn vanhet stellen
vannieuwedoelstellingen.Wantdiezijn
volgenshem alduidelijk en veelomvattend
genoeg:in2015 moethetaantal mensen dat
niet overgezond drinkwater en riolering
beschikt,gehalveerdzijn.Nu missenzo'n 1,4
miljard mensenveiligdrinkwater en2,3 miljard mensenontberen riolering.
DeJapansekroonprinsNaruhito kreeg
vervolgens allegelegenheid omover zijn
hobby,het ttansport overwater,tevertellen:
eenmixvanaardrijkskundeles eneenVWpraatje overdekanalenen merenin met
namedeomgevingvanKyoto.
KroonprinsMoulayRachidvanMarokko
kwam meteenwatpolitieket verhaal.Hij
kritiseerdederegeringendieaanhet wereldwatervraagstuk weinigofnietsdoenen
H20
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hooptedatdaarin snelverandering komt.
DeFransepresidentJacquesChirac,die
vanwegede(toennogdreigende)oorlogtussendeVerenigdeStatenenIrak,niet naar
Japanafgereisd was,bleefviaeenvideoverbinding hoopvol.Hijzeiweleen oplossing
vanhet wereldwatervraagstuk teverwachten.
Deopeningsbijeenkomst eindigde met
deuitreikingvandeTheKingHassanII
great worldwaterprizeaanMahmoudAbu
Zeid uitEgypteenJersonKelmanuitBrazilië.AbuZeidontvingdeprijs vanwege zijn
werkzaamheden inEgypte(alsminister of
WaterResourcesand Irrigation),alsauteut
vanhonderden publicatiesoverirrigatie,

LionelHurst(foto:lalaMead/ÏISD).

Ongeveer 1,4miljard mensen beschikkenopdit moment nietoverveilig
drinkwater.
Circa2,3miljard mensen ontbeten een
goede riolering.
Iederjaar sterven7miljoen mensen
aanwatergerelateerdeziekten,waaronder2,2miljoen kinderenjonger dan
vijfjaar.
Hetdagelijks waterverbruik perinwoner ligthet hoogst in Noord-Amerika
énJapanmet600liter,inEuropa ligt
hettussen 250en350literenindesubSahara-regio tussende10en20liter.

drainageengrondwater enzijn werkvoor
Unesco,ICID,IWRAendeWorldWater
Council,deorganisator vanhetWereld
WaterForum.JersonKelmankreegdeprijs
voorzijn werkophetgebied vanrivierbeheer.Hij isde(eerste)voorzitter vande
NationalWaterAgencyinBrazilië.
Deprijs werdvoordeeerstemaaluitgereikt.AbuZeidenKelmanontvingen onder
meereenbedragvan 100.000dollar.
Staatssecretaris MelanieSchultzvan
HaegenvanVerkeerenWateistaatvielde
heleochtend alopvanwegehaarlengteen
blondeharenenomdat zezoongeveeropde
eersterij mochtzitten.Tijdens deplenaire
openingsbijeenkomst vandesessie'Wateren
klimaat'namzezittingineenpanelvan
ministersenambassadeurs vanlanden die
weleensonderwaterzoudenkunnen lopen
inde(nabije) toekomst.Haarbetoogoverhet

creëren vanmeer ruimte voorwater kwam
nogalvreemd overopdeminister dieBangladesh naarKyotostuurde.MelanieSchultz
maakteoverigenswelduidelijkdat in
Nederland veelverzetteverwachten istegen
deplannen endatdeboodschap nietgemakkelijk overrebrengenis.
Deambassadeur voorAntigua enBarbuda,LionelHurst,zeinamens nog41andere
eilandstaatjes, ergbezorgd tezijn voorde
toekomst.Hij nam hetdeveelalwesterse
landen kwalijk datdiezoveelfossiele brandstoffen gebruiken,dat hierdoor hetbroeikaseffect versterkt wordtenuiteindelijk dezeespiegelstijgt, waardoor deeilandstaten
serieusmetondergang bedreigd worden.
Staatssecretaris Schultzvan Haegen
pleitte tweedagen lateropeen bijeenkomst
overhoogwaterbeheer vooreenverdereuitbouwvanhetNederlandse initiatief waarbij
Bangladesh,Argentinië,Vietnam,Chinaen
deVerenigdeStaten in het kadervan het
programma 'Integrated flood management
indeltasand low-land riverregions'sinds
1998ervaringen met elkaar uitwisselen.
DeNederlandse vertegenwoordiging in
Japanconcentreerdezichinhetenigepaviljoen inhetzogeheten stakeholderscenrrum
dateenbat bezat.Gegarandeerd aanloop
dus,maarookeenlocatiewaar regelmatig
presentaties vanuit deNederlandsewatersectorplaatsvonden.Ditgebeurdeonderde
vlagvanhetNetherlands Water Partnership
innauwesamenwerking met het interdepartementale programma Parrnersvoor
Water.NamensNWPwerddaar bijvoorbeeld
eenpresentatiegehouden overhetplanom
innavolgingvandeideeënover drijvende
kassenoverdrijvende steden na tegaan denken.Ee'nserieus initiatiefbehelsteen drijvendestadergens inde Haarlemmermeer.
Dewoningen zouden indatgeval waterberging niet blokkeren.

Pronk
NaprinsWillem-Alexander, diedinsdag
doorreisdenaarZuid-Amerika, staatssecretarisSchultzvanHaegendiedeheleweekzou
blijven enlatergezelschapzou krijgen van
staatssecretaris VanArdenne,verschijnt Jan
Pronkophet toneel.Hij speelteenglansrol

HetNederlandsepaviljoentijdenshetWereldWaterForum kreegondermeerbezoekvanprinsWillem-Alexanderen
staatssecretarisMelanieSchultzvanVerkeerenWaterstaat (foto:NWP).

indesessiesrond waterenarmoede.Alsvertegenwoordiger vandeWaterSupplyand
Sanitation CollabotativeCouncil probeert
hij deaanwezigen totactieaantezetten,wat
nietgoed lukt.Tegendeaanwezigeperszou
Pronk latermeedelende ministersverklating
dieaanheteindevanhetForum aande
wereldmeegegeven wordt,veeltezwakte
vinden.Zozwak,dathij voorstelthemhelemaalteschrappen.
Tegendezelfde 'Japanse'pers(overigens
wel'geïnfiltreerd' dooreenoud-Telegraafcottespondent)benadrukt prinsWillemAlexanderdatdewereldwatercrisis niet langervooralveroorzaaktwordtdoorgebrekaan
goeddrinkwater enriolering,maardoorde
landbouw,die70tot80procentvanhetzoete
watet indewereld verbruikt.In hetzelfde
interviewzegtdeprins bevreesdtezijnvoot
eentebureaucratisch weteldwaterforum.
Willem-Alexander benadrukt dathet forum
geenVN-conferentiestatus moetktijgen.De
huidigeorganisatiewaarborgt volgens hem
meerpraktischvergaderenenopenoverleg.
Deeersteprotesten, hoewelaldirectde
eersrezondagaangekondigd, netjes viaeen

KomternueenvierdeWereldWatetFotumofniet?AlshetaanNederlandligtniet.Vanuit
Nedetlandbestaatmeetbehoefte aankleinschaligerebijeenkomsten perregio.Alshetaande
organisatieligt,komtetweleenvervolgopKyoto.Vietlandenkomeninaanmetking:Btazilië,
Egypte,MexicoenTutkije.Op27meiwordteeneetsteselectiegemaaktinMatseille.Op1 oktobetvaltdedefinitieve keuze.OoispionkelijkstondMontrealalalsotganiserendestadvoothet
WWFin2006gepland,maardatvetzoekkwamvaneenonafhankelijke organisatie,nietvande
Canadesetegeting.Zijzegtnu teweinigtijd tehebbenvoordecoördinatie.

persbericht dateenplaatsje kteeg namens
eenpersbericht vandeWereldbank, waren
opdonderdagtehoten.Buitengroeidehet
gtoepje mensen dat tegende(toen nog
steedsdreigende)oorlogdemonstreerde,
maarbinnen waren deprotesten watluidruchtiger tijdens debijeenkomst van het
CEO-panel,met daarindeNederlanders
AnrhonyBurgmans(Unilever)enAllard
Stikker(EMF).Hetbetrofdeinbrengvan
grote(watet)bedtijven inwatetprojecten.De
protesten kwamen vanmetname vertegenwoordigersvandenon-gouvernementele
otganisaties.Zijnoemden deFranse waterleidingmaatschappijen SuezenVivendi,die
ookinhetCEO-panelzitten,vootbeelden
vanmultinationals diehetalleenom het
geldtedoenisenzichnietdruk makenover
debijdrage vandeinvesteringen aande
oplossingvanwaterproblemen.Het kwam
nietechttoteendialoog.
Schultzwasookaanwezigopeensessie
overbilatetalesamenwerking bij watetprojecten.DaarlietAbuZeidwetendat zijn
land (Egypte)klaar ismetdeaanlegvan het
grootste irrigatieproject terwereld:een
gebied vanvijfmiljoen hectare.Ditptoject is
metsteunvanuit Nederland opgezet.Deze
samenwetking trekt anderelandenaan.Volgensdestaatssecretatis hebbenookVietnam,
India,Pakistan,SriLankaenIran interessein
bilatetale steun vanuitNederland bijwaterprojecten.
Opdondetdag20envrijdag 21 maart
krijgen meerdereNederlandse initiatieven
aandacht.Zokomen deUnievanWaterH20
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schappen,deNederlandse Waterschapsbank
enUnesco-IHEmeteenmodelvoor effectief
waterbestuurenbijbehorende financiering,
geëntophetNederlandse voorbeeld van
decentralewaterschappen meteeneigen
belastingstelsel eneen gespecialiseerde
bank.Egyptewerkt inmiddels met 55 regionalewaterschappen in plaatsvanééncentraalwaterschap inCairo.
Eendaglater wordt het International
Groundwater ResourcesAssessment Centre
(IGRAC)officieel voorgesteld.Ditgrondwatercentrum heeft eenplaatsgekregen bij
TNOinDelft. Het komt onderauspiciën te
staanvanUnescoenWMO.Schultzgafm
Japanhet officiële startsein.Voordeeerste
jaren isergeld.Voordejaren daarna nog
nier.
VolgensJacvanderGunzijn deactiviteitenvanIGRACdrieledig:bijdragen aan
wereldwijde grondwaterrapportages, hetstimuleren vangoedemetingen enhet opzettenvaneeninformatiesysteem metveelhistorischeinformatie overdeverschillende
regio's.Bestaandeinformatie zalzoveel
mogelijk gebundeld worden. Grondwater
krijgt hierdoor eenbelangrijkere rolinde
watersector,zohooptVanderGun.

Camdessus
PPSoftewel publiek-private samenwerkingmoeten wezekernietuit deweggaan,
zoluiddedeeensgezinde meningvande
Nederlandse regeringsdelegatie én prins
Willem-Alexander.Tijdens de bijeenkomstenoverditonderwerp verklaardeAgnes
vanArdenne (Ontwikkelingssamenwerking)
datinbrengvandeprivatesectornoodzakelijk is,wilerdaadwerkelijks iets terecht

komen vaneengoedewatervoorziening in
ontwikkelingslanden. HetdebatoverPPS
gaat volgenshaar teveeloverderolvan multinationale ondernemingen enteweinig
overdewat kleinschaliger privatesector in
deontwikkelingslanden zelf Waarbij de
watervoorziening alseenpublieke dienstverleningdeverantwoordelijkheid blijft vande
overheden,aldusVanArdenne.Zij moeten
eroptoeziendat vooriedereen terplekkevoldoendedrinkwater beschikbaar isentegen
eenredelijke prijs.Destaatssecretaris wees
welopdenoodzaak vanhetbestrijden van
corruptieinzoweldepubliekealsprivate
sector.
Inhet inKyotobesproken rapportvan
Camdessuswordtgepleitvoor verdubbeling
vandeinternationale ontwikkelingshulp
voorwatervoorzieningen.Nederland heeft
deuitgavenvoorwateractiviteiten structureelmet45miljoen europerjaar verhoogd.

De oorlog
ToenwoensdagavondinJapanduidelijk
werddatdeVerenigdeStatenIrakwaren
binnengevallen,schakeldenvrijwelalle
televisieschermendirectoveropCNN.De
Iraaksedelegatievertrok,maarhadvolgens
deorganisatietotdantoeooknietsanders
gedaandantelevisiegekeken,waarschijnlijkomdat zethuisnietnaareenongecensureerdeCNNkunnenkijken.Enige
inbrengofbelangstellingvoorhetWereld
WaterForumhebbenzeiniedergevalniet
getoond.
Overigensliepenaanheteindevandeweek
welverschillendeNoord-Amerikaanse
forumdeelnemers rondmeteenembleem
metdaarop'Notinmyname'.Eniedere
keerwanneerwehet conferentiecentrum
verlieten,werdenweerookaanherinnerd,
dooreengroepjestilzwijgende demonstrantenmetspandoeken tegendeoorlog.

Gorbatsjov
InhetNWP-paviljoenkwamzaterdag22
maart MichailGorbatsjov een samenwerkingsovereenkomst tekenen.Devoormalig
president vandeSovjet-Unie richtte destijds
deinternarionale milieuorganisatie Green
Crossop.Desamenwerking moet resulteren
inhetopzetten vannieuweprojecten,die
bijdragen aandeoplossingvandemondiale
waterproblematiek. Gorbatsjov preesdeconsisrentebetrokkenheid vanNederland bij
milieuvraagstukken.
Opdezelfde dagtekende staatssecretaris
Schultzeenintentieverklaring metArgentinië,Bangladesh,ChinaenVietnamvoor

ProtesteninKyototijdensdebijeenkomstvanhetCEO-panel (foto:NWP)

geïntegreerd overstromingsbeheer vanrivierenenzee.Dezelanden hebbengrotelaaglandrivieren binnen hun grenzen, liggen
aanzeeenkampen met overstromingen.
Doelvandesamenwerking ishetgevaarvan
oversrromingentebeteugelen door kennis
enervaringuit tewisselen.
Deministersverklaring repteuiteindelijk nietoverdeomstreden punten vande
weekdaarvoor:devoorstellenvandecommissieCamdessuséndedammen.Volgens
sommigen betekendedatzelfseenstap terug
tenopzichtevanhetvorigeWereldWater
Forum.Overdenoodzaak vandammen en
publiek/private samenwerkingwordt sinds
2000namelijkgenuanceerder gedacht,zowel
doorvoor-alstegenstanders.Volgensde
WorldWaterCouncilhieldenbeide partijen
elkaarongeveer inevenwicht.Daaromis
overdieonderwerpen nauwelijks ietsopgenomen indeeindverklaring.Detekstzou
nooitdegoedkeuring hebbengekregen van
alleaanwezigeministers.
DeNederlandseregeringisniettevreden.StaatssecretarisVanArdenneeisteeen
scherpereminisrersverklaring,eerderzouze
nietnaar huisgaan.Niet iedereenbleek
hiervan onderdeindruk.VanArdenne mist
concreteactiesdieervoormoetenzorgen dat
in2015hetaantalmensenzonder veilig
drinkwater engoedrioleringisgehalveerd.
Overarmoedebestrijding en klimaatveranderingisdeverklaringonnodigvaag,meent
ze. f
Peter Bielars
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