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De waterproblematiek moet sterker worden
verbonden aan mondiale thema’s als economische
ontwikkeling, voedselvoorziening, ecologie en
klimaatverandering. Het zesde Wereld Water
Forum (WWF), dat zich van 11 tot 18 maart in
Marseille afspeelt, moet ook een opmaat zijn voor
de ‘green growth’. Nederland maakt zich hard voor
de erkenning van water als economische factor.
Tevens profileert het zich als mondiale trekker voor de
delta-aanpak.

Water gekoppeld aan grote mondiale thema’s

Nederland
voortrekker delta-aanpak op
Door Jac van Tuijn
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De Marseille-verklaring, die op de
slotdag van het WWF in de ministeriële
conferentie wordt besproken, kijkt eigenlijk twee maanden vooruit. Water moet
een centrale plaats krijgen in de drie
conventies – over verwoestijning, biodiversiteit en klimaatverandering – van de
mondiale milieutop Rio+20, die van 20
tot 23 juni wordt gehouden. De Marseille-verklaring, waarvan het concept
al half februari gereed was, benadrukt
net als in voorgaande WWF-edities het
recht op drinkwater en sanitatie. Andere
kernpunten in de slotverklaring zijn de
beleidscoherentie tussen water, voedsel
en energie en de verankering van sociale,
economische en ecologische aspecten in
de bestuurlijke en financiële aanpak van
de waterproblematiek.
Terugkerende punten van discussie zijn
onder andere de interpretatie van het
recht op water en sanitatie, aangezien
sommige delegaties dit begrip willen
invullen als mensenrecht. Andere landen

vrezen de juridische implicaties van een
te ruime opvatting van het beginsel.
Ook de aansluiting van het WWF op
het concept ‘green growth’, dat de kern
moet vormen van Rio+20, roept vanwege
de zeer uiteenlopende belangen nog veel
discussie op.
Toch is het de bedoeling dat de waterconferentie zijn invloed doet gelden op
de volgende milieutop in Rio de Janeiro.
De Franse regering zal de Marseilleverklaring daar in juni inbrengen.
Economische factor
Nederland zet sterk in op de erkenning
van water als belangrijke economische
factor. “Je kunt water zien als een voorwaarde voor economische ontwikkeling
en als onderdeel van het hele ecologische systeem”, zegt Henk van Schaik,
coördinator van het thema “Responses to
climate and global change in an urbanizing World". Hij was nauw betrokken
bij de voorbereiding van het forum.

Deze opvatting past wat hem betreft bij
de groeiende belangstelling voor ‘green
growth’. Duurzaamheid wordt niet
langer als een kostenpost beschouwd,
maar als een mogelijke bijdrage aan
economische groei en extra banen. Mede
door toedoen van Nederland staat het
thema op de agenda en spreken experts
en beleidsmakers er nu uitgebreid over.
Van Schaik is behalve op de mondiale
waterbijeenkomsten ook actief op de verschillende klimaatforums. Hij probeert
een brug te slaan tussen de waterprofessionals en de klimaat- en energie-experts.
Nederland draagt volgens Van Schaik bij
aan de verbreding van de waterproblematiek tot thema’s als verstedelijking en
voedselzekerheid.
Kwetsbare delta’s
Nederland zendt traditioneel vrij grote
delegaties naar de Wereld Water Forums.
Ook voor deze editie in Marseille is
weer veel animo; vertegenwoordigers
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Het recht op water en sanitatie is een heikel punt
dat voortdurend terugkomt tijdens de driejaarlijkse Wereld Water Forums. Tegenstanders van
privatisering van de watervoorziening verzetten
zich tegen het idee dat op een eerste levensbehoefte winst gemaakt moet worden. Gelijktijdig
met het WWF wordt in Marseille ook een
alternatief forum gehouden.

Nederland heeft op het WWF een sterke inbreng
op het thema verstedelijking, en dan vooral
in kwetsbare deltagebieden, zoals langs de
Mekongrivier in Vietnam

Wereld Water Forum
uit Nederland zijn bij meer dan dertig
inhoudelijke sessies betrokken. Er is
ook een eigen landenpaviljoen en een
speciaal programma om het Nederlandse
waterbeheer en -beleid onder de aandacht
te brengen.
In de voorbereiding heeft Nederland
vooral een sterke inbreng gehad op het
thema verstedelijking, en dan met name
de problematiek van de dichtbevolkte
en kwetsbare deltagebieden. Nederland
organiseert in Marseille daarover een
belangrijke sessie en profileert zich als
mondiale voortrekker op dat gebied. Dat
is ook een speerpunt van Nederlands internationale waterbeleid, het programma
‘Water mondiaal’.
Verbreding thema’s
De Wereld Water Forum-bijeenkomsten
zijn onder meer bedoeld om waterprofessionals en regeringsleiders met elkaar in
contact te brengen en om te spreken over
mondiale watervraagstukken. De agenda

van zo’n bijeenkomst is altijd zeer breed
van opzet en gaat behalve over watervoorziening ook over waterveiligheid,
waterrechten en waterbeheer. De laatste
tijd groeit de wens om verbanden te
leggen tussen de verschillende mondiale
kwesties zoals over de bevolkingsgroei,
gezondheid, voedselvoorziening en klimaatverandering. “Water speelt in al die
discussies een grote rol. Toch zie ik bij het
Wereld Water Forum weinig aanwezigen
uit die andere sectoren”, constateert Van
Schaik. De Franse organisatie heeft voor
de zesde editie wel bewust de klassieke
waterthema’s verbreed. “Zo is het thema
‘water for all’ uitgebreid naar welzijn, irrigatie naar voedselveiligheid en waterbeheer naar klimaatadaptatie”, aldus Van
Schaik.
Praatcircus
De kritiek dat ook dit Wereld Water
Forum vooral een praatcircus is en weinig
concreets voortbrengt, legt Van Schaik

naast zich neer. “Natuurlijk wordt er veel
gepraat en het kan voor buitenstaanders
chaotisch overkomen. Mensen die niet
iets mondiaals willen bereiken moeten
hier zeker niet zijn. Het heeft geen zin
naar Marseille te gaan, als je de problemen wilt oplossen met muskusratten die
dijken ondergraven. Dat is een typisch
Nederlands probleem. Anders is het
voor thema’s als de waterveiligheid in
deltagebieden en ‘green growth’. Voor
Nederland zijn dat belangrijke onderwerpen om zich ook mondiaal in te
mengen. De opvattingen daarover zijn
nog niet uitgekristalliseerd en in Marseille
wordt daarover gesproken met experts en
beleidsmakersuit de hele wereld.”

Nieuws uit Marseille:

Op WaterForum Online doen wij
verslag van het 6e Wereld Water Forum
in Marseille, met onder meer reacties
van de Nederlandse delegatie.
www. waterforum.net

9

