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N O G N I E T UITGEVOERDE PROJECTEN I N STROOMGEBIED VAN
R I J N EN MAAS KOMEN MOGELIJK I N GEVAAR

VervolgopIRMA
gewenst
DeinterregionalemaatregelendieproblemenmethoogwaterindeRijnendeMaasmoetenvoorkomen(lietIRMA-programma),leverdenveelkennis,ervaringengeslaagdeprojectenop,maarom die
kennisendeontstanencnverkentebehouden,zijn nieuweimpulsen nodig.Zonderdieimpulsen
komenwellichtooknognietuitgevoerdeprojecten inhetstroomgebiedvandeRijnendeMaasin
gevaar.Datsteltcx-miuisterKampvanVROMinhetevaluatierapportoverdeIRMA-projecten.
HetIRMA-programma iseen samenwerkingsverband tussenNederland, Frankrijk,
België,LuxemburgenDuitsland metalsdoel

HetEuropeeshoogwater-subsidieprogramma
IRMAismetsuccesafgesloten, meentGoosBoelhouwervanAccanto.Praktischeervaringenliggenvolgenshemvoorhetoprapen.Wafhebben
wegeleerd111dezeproeftuin vanEuropesesubsidies?EenterugblikvanhetNederlandsIRMAsecretariaatbijhetMinisterievanVROM.
HetIRMA-programma blijkt eengoede
proeftuin tezijngeweestvoorveeloverheden,zoalswaterschappen,gemeentenen
provincies,omEuropesefinanciering te krijgen.DitwaséénvanderedenenvoorprojectleidersomIRMA-bijdrageaantevragen.
Indetoekomstzalfinanciering uitBrussel
namelijk steedsvakervoorkomen.Daarnaast
bleekdeIRMA-bijdrage voorveelprojecten
eenstimulans omzesneluittevoeren.
Hetindienen vanprojectaanvragenen
destartvanhetIRMA-programma kwamen
echtertraagopgang.Projectleiders moesten
binnen tweejaarvolwaardige projectaanvragenvoorbereidenenindienen.Hetnadrukkelijk benaderen vanbestuurders dooronder
anderehetNederlandssecretariaat bleekbij
verschillendeorganisatieseffectief Betrokkenheid vanhetbestuur leidt immerstot
voldoendeambtelijke ondersteuningbijde
uitvoering,bestuurlijke betrokkenheid bij
het transnationale belangvandeprojecten
enbijvoorbeeld bijvervolgaanvragenin
InterregIII.Tip:Zorgdatmetalleenprojectleiders,maarookbestuurdersvanafhetbeginvan
hetprogrammaactiefwordenbetrokkendoorbijvoorbeeldeenprogrammasecretariaatofintermediair.

H

2

0

182003

hetbestrijden vanhoogwateroverlast door
deRijnendeMaas.Zwitserland heeftop
projectbasis meegedaan.DeEuropeseCom-

Zolangzaam alsdestartverliep,zosnel
moestendeIRMA-projecten wordenuitgevoerd.Dekorteuitvoeringstermijn vanhet
programma vormdeeenprobleem voorprojectleiders.Binnen tweejaar moestenzij
allesafgerond hebben,anderswerdgeen bijdrageverkregen.Achterafbleekditook
daadkrachtoptewekken.Projecteninde
ideefase kwamen binnen recordtijd vande
tekentafel inuitvoering.Tip:Hoeweldemeeste
projectenoptijdzijnuitgevoerd,isondersteuning
vaninhoud,proces,sturingencommunicatie
essentieelvooreenadequateuitvoering.

missiemaaktein19516geldvrij voordeuitvoeringvanregionaleprojecten: 119miljoen
euro,waarvan77miljoen voorprojectenin
Nederland.Intotaalhebbendevijfpartners
356miljoen euroaanprojecten uitgegeven,
waarvan 238 miljoen inNederlandseprojecten.Vandeintotaal 154uitgevoerdeprojectenzijn 83 projecten inNederland uitgevoerd.
HetIRMA-programma isop31 maart
vanditjaarofficieel afgesloten. Omdat
Nederland alsbeheersautoriteit verantwoordelijk wasvoorhetprogramma moesteen
uitgebreide rapportageoverdebesteding
vanhetgeldendeuitvoeringvandeprojectenworden opgesteld.Uitdezerapportage
blijkt datIRMAmeerheeft opgeleverddan
eengrootaantalprojecten die hoogwateroverlastindetoekomstmoeten verminde-

Eenprojectleider isvanveelmarkten
thuis,maarIRMA-subsidieverlangtveel,
zoalsonderhandelingen metaannemers,
doorlopen vanwettelijke procedures,het
kennenvandeEuropeseregelsenhetregelenvaneenaccountantsverklaring enpubliciteitsacties.Aandacht vooraldezeaspecten
betekent meer kansomde IRMA-bijdrage
volledigte benutten.
Dathetgeldnietmakkelijk binnengehaaldwerd,merkten veelprojectleidersaan
denlijve.Vooraldebureaucratische, strenge

EuropesesubsidievoorhetIRMA-project.
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ren.Devijfjaar durende samenwerking
heeft ookgeleid tot eenbeter begripvande
waterbeheerders enderuimtelijk ordenaars
éntussendeverschillende landen.Doorde
communicatie met hetpubliek isdraagvlak
ontstaan voordewaterprojecten. Bovendien
heeft deEuropeseUniezichpositiefgeprofileerdalsoverheid diezichbezighoudt met
deveiligheid vandeburgersen verbetering
vande leefomgeving.
Ookfinancieel isallesgoedverlopen.In
1999stond eenbedragvan 141 miljoen euro
aanEuropesesubsidieter beschikking.
Hiervanis 119miljoen eurogebruikt,een
benuttingspetcentagevan84ptocent.Dit
wordtgedeeltelijk veroorzaakt doordat
bepaaldeprojecten goedkoperwaren dan
voorafwasberekend.Vergeleken met andere
grootschalige projecten inEuropees verband
isditpercentagenotmaal,engezien dekorte
looptijd (vijfjaar) zelfsgoedtenoemen.De
EuropeseCommissiemoet nogweleen

Europeseeisenencontrolesopdetailniveau
door IRMA,werkten desnelheiden flexibiliteitvanhet ptogramma tegen.Eenptaktisch
voorbeeld wasdevelecommunicatie tussen
projectverantwoordelijken endebetalingsautoriteit (deInvestitions BankinDuitsland)overdejuiste handtekeningen. Controlevandehandtekening iste vergelijken
meteenbankpas:gedurendedegehelelooptijd vanhetprojecr dient dezelfde persoon
hetproject teaccorderen,anders krijgje
geenvoorschot!Tip:Weesals projectleiderflexibelindewerkwijze.Bedenkdathetverkrijgenvan
Europesesubsidieaanpassingenmdehuidige
werkzaamhedenvraagt
Zoalsineenproeftuin gebruikelijk, dienen projectleiders gaandeweg teleren werkenmetdeinhoudelijke en financiële
invalshoeken eneisenoveradministtatie uit
Btussel.Ombij volgendeEuropese programma's nieropnieuw herwieluit tevinden,
moetdezekennisenetvatingen vastgehoudenworden! IRMAprojecten zijn tot medio
2002uitgevoerd.Daarnazijn inruimeen
halfjaar tijd deprojecten beootdeeld door
hetNederlands secretariaat,het programmasecretariaat endeInvestitionsBank.
Tijdens deinhoudelijke enfinanciële beoordelingvanprojecten bleekdatveeleindrapportages nietovereenkwamen metde
aanvraag.Intensiefcontactmet de projectleidersenhetIRMA-secrerariaatwasnoodzakelijk omtevoldoen aande tichtlijnen
vanuitBrussel.Tip: Zorg datdeaanvraag helderisopgesteld,zodatbijdeeindrapportagedui-

controleuitvoeren naardefinanciële uitvoeringenaanbesteding vandediverse
projecten.
Kampdurft nietuit tesluiten datde
EuropeseCommissiekririekzalhebbenop
enkeleprojecten.Volgenshemgaat hetom
elfprojecten waarvoor intotaal4,6miljoen
eurosubsidieisuitgekeerd. Het kabinetwas
hiervan opdehoogteengafprioriteit aan
uitvoeringvandeprojecten boven financiële
zekerheid.
Kampheeft inmiddels samen metcollega'sindeandereIRMA-landenbij deEuropeseCommissieeropaangedrongen eenvervolgaanIRMAtegeven.Deaanpakzouook
inanderedelenvanEuropadiehinder
ondervinden vanhoogwaterofoverstromingen kunnen werken.Belangrijke voorwaardedaarvoor isweldebereidheid vande
deelnemersoméchtsamen tewerken, f

delijkgemeldkanwordenwatdebehaalderesultatenzijn.Brusselcontroleertnamelijkvooraldoor
deeindrapportageendeaanvraagmetelkaarte
vergelijken.
HetIRMA-programmaisweliswaar
afgerond, maarwezijn ernogniet!DeEuropeseCommissieisopditmoment bezigom
IRMAtekeuren.Pasnagoedkeuring krijgen
deprojecten delaatstetienprocent uitbetaald.Ditbetekent datde projectadministratienognietkanwordenafgesloten. EveneensbestaatdekansdatdeEuropese
Commissienogvisitatiesgaatuitvoeren bij
individueleprojecten.Tip:Hetisbelangrijk
omdossiersencontactpersonenbijdehandtehoudenvooreventuelecontroles.
MerIRMAiseenomslagindenkenen
doeningezet.Allelandenhebbenhun steentje bijgedragen aandeveiligheid bijhoogwater.Internationale contactenzijn ontstaanofvetstevigd.Het isdezaakomdeze
ervaringen vasttehouden.Dat is mogelijk
doordeeltenemen aanhet InterregHl-programma,watalinvollegangis.Transnationalesamenwerking en kennisuirwisseling
zijn inditprogramma belangrijke thema's.
ZondersteunvanIRMAzouhet nieuwe
Europesewaterbeleid vooralsnogeenpapierenaangelegenheidzijn, terwijl nu alkan
wordengetoond watdebedoelingvandit
beleidis.In ditopzichtwasIRMAeeneerste
opmaatvoorhet'wij-gevoel' inEuropa.C
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Europese publicatie
over stroomgebiedsvisies
DeEuropeanWaterAssociation(EWA)heeft
onlangsdepublicatie'Riverbasinmanagement
-Fromexperiencetoimplementation'uitgegeven.InditrapportwordendestroomgebiedsvisiesuitdeEuropeseKaderrichtlijn Waterbelicht
vanuiteenEuropeseenintegraleinvalshoek.
DeEWAiseenonafhankelijke non-profitorganisatieophetgebiedvanmanagementen
verbeteringvanwater.Deorganisatieheeftals
doeldekennisuitwisselingtussenEuropese
deskundigen tebevorderendooralseen
forum tedienenvoottechnischeenbeleidsmatigekwesties.
'Riverbasinmanagement -Fiomexpetiencetoimplementation' iséénvandeeetsterapporten dieopditgebied verschijnt.De
twaalfauteuis komenuit velschillendedisplines(jurisprudentie, engineetingenbiologie).Zijzijn afkomstig uit heelEuropa.Inde
publicatie komendanook uiteenlopende
ondetwetpen aanbod,zoals bestrijdingsmiddelen,estuaria, rapportageverplichtingeneneconomische vraagstukken. f\
Voormeerinformatie:AliceWilhelm
(0049)2242Syz-168o/wilhelm@atv.de
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Europese norm voor
neerslagmeter
HetNENheefteenEuropesenormgepubliceerd
vooreenreferentieregenmeter.Metdezenorm
wordenneerslagcijfers vanweerstationsinheel
Europabetervergelijkbaar.
NENontwikkeldedenotm,omdat het
instituut metdetoenamevantegen in
bepaaldepetiodendebehoefte aangoede
neetslagmetetszagstijgen.
Denorm (NEN-EN 13798:2002Hydrometrie-specificatie vaneenstandaatd referentietegenmeter)geeft deontwerpregels
voorderegenmeter, hetroosterendeplaatsingtenopzichtevanhetmaaiveldweer.
Denotm isondermeervanbelangvoor
meteorologen enkeurings-en certificatieinstellingen opditgebied.
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