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Meer
actie en
snelheid
geboden
Tijdens de AIWW Summit in
Rotterdam is de tussenbalans
opgemaakt van de initiatieven
voor klimaatadaptatie waarbij
de watersector betrokken is.
Conclusie: er is meer actie en
snelheid nodig. De toegang tot
financiering vormt vaak nog
een belemmering.
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Ahmed Aboutaleb

Cora van
Nieuwenhuizen

Veronica Manfredi

e uitvoering van geïntegreerde
oplossingen voor steden, industrie
en nutsbedrijven in samenwerking
met financiële instellingen staat
centraal in het concept van de Amsterdam
International Water Week (AIWW). Daarbij
moet nog veel gebeuren, blijkt uit de AIWW
Summit die op 15 november in Rotterdam
werd gehouden. Zo blijven nog heel wat
initiatieven in de pilotfase steken, omdat
de financiering daarna niet adequaat wordt
geregeld.
Het is voor de eerste keer dat tussen twee
edities van de AIWW – de volgende is in
november 2019 – een tussendoortje wordt
gehouden. De bijna tweehonderd deel
nemers uit binnen- en buitenland krijgen
in Rotterdam een gevarieerd programma
voorgeschoteld met paneldiscussies, ronde
tafelgesprekken en toespraken van onder
meer de Poolse klimaatgezant Tomasz
Chruszczow, de Rotterdamse burgemeester
Ahmed Aboutaleb, minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en
Waterstaat en Veronica Manfredi, directeur
kwaliteit van leven van de Europese Com
missie.
Age of sharing
Deel nog meer kennis en ervaringen binnen
de watersector zelf en vooral ook met
andere sectoren, is een veelgehoorde bood
schap. Aboutaleb daarover: “We leven in de
‘age of sharing’. Delen is vermenigvuldigen,
zoals de Rotterdams Nobelprijswinnaar Jan
Tinbergen zei. Rotterdam werkt op water
gebied bijvoorbeeld al jaren met succes
samen met Ho Chi Min City.”
Manfredi roept op om sectoroverstijgende
onderwerpen beter op te pakken, zoals
water en energie. De Italiaanse benadrukt
het belang van de communicatie met de
volgende generatie, de samenwerking met
de levendige financiële gemeenschap en
kunstenaars en een betere benutting van
digitale technologie.
Van Nieuwenhuizen komt met een pleidooi
voor meer gemeenschappelijke actie.
Daarom is volgens haar de nieuwe Global
Commission on Adaptation (GCA) met oud-

‘WE LEVEN IN DE ‘AGE
OF SHARING’, DELEN IS
VERMENIGVULDIGEN’

VN-topman Ban Ki-moon als voorzitter zo
belangrijk.
Ceo Patrick Verkooijen van het Global
Center on Adaptation dat het werk van de
commissie ondersteunt, heeft een aanbod
dat in zijn ogen de aanwezigen niet kunnen
weigeren. “De GCA hoopt dat jullie beste
bijdragen, praktijken en oplossingen de
voedingsbodem zijn voor de aanbevelingen
die de commissie tijdens de VN-klimaat
top in september 2019 presenteert en de
acties die daarop volgen. Dus kom met jullie
moedige oplossingen waarvoor snelheid en
opschaling nodig zijn!”
Coalities
De AIWW in 2017 had een nieuwtje: negen
Amsterdam Agreements. Het gaat om
coalities van partijen in de watersector zowel publieke als private - die samen on
derzoek uitvoeren of aan wateroplossingen
werken. In een jaar tijd is de nodige vooruit
gang geboekt, blijkt uit een rondje. Maar er
wordt niet verbloemd dat het soms ook niet
zo goed lukt. Zo hebben bij enkele over
eenkomsten de deelnemers niet d
 ezelfde
‘sense of urgency’.
Ter plekke worden twee nieuwe overeen
komsten afgesloten. De waterbedrijven
Waternet (Amsterdam) en SIAAP (Parijs)
gaan samenwerken bij onder meer het
versterken van de communicatie met
beleidsmakers en burgers en het terug
winnen van grondstoffen uit water.
De a
 ndere overeenkomst is tussen de
Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en
Netherlands Water Partnership (NWP),
eigenlijk een v erlenging van de in 2017
gestarte samenwerking. De partijen willen
veel nieuwe projecten realiseren en verder
onder meer betere verbindingen leggen
tussen ministeries, Nederlandse water
sector en financiële instellingen.
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n het kader van de AIWW worden
stappen gezet bij het realiseren van
betaalbare, effectieve en financier
bare oplossingen. Maar er is ook nog
veel te doen, zegt Menno Holterman.
De voorzitter van de AIWW-managing
board en ceo van Nijhuis Industries pleit
voor het neerhalen van de schotten
tussen delta- en watertechnologie.
“Wij bieden een integraal programma
aan, gericht op praktische, bewezen
en financierbare oplossingen. Hierbij
streven we naar een goede balans
tussen diepgang en breedte. Dit format
krijgt veel bijval. De AIWW wordt echt
gezien als een goede plek om elkaar te
ontmoeten, zoals ook weer tijdens de
summit bleek. De AIWW levert een be
langrijke bijdrage aan de dialoog tussen
steden, nutsbedrijven, kennisinstellin
gen en bedrijven. Ruim een derde van
de deelnemers in Rotterdam kwam van
buiten de watersector.
De Amsterdam Agreements worden
positief gewaardeerd. De kunst is dat
projecten uitdagend genoeg zijn voor
koplopers, terwijl langzamere partijen
het kunnen bijbenen. Door creatief te
denken en te durven zijn goede stappen
voorwaarts gezet, al is bij deze bijeen
komst ook blootgelegd wat niet lukt.
Zoals de jonge waterprofessionals
terecht zeiden: we moeten nog sneller,
slimmer en adequater werken.
Een hoofdthema van de AIWW is de
verbinding tussen watersector en finan
ciële wereld. Banken, pensioenfondsen,
vermogensbeheerders en andere finan
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ciële instellingen willen in onze sector
investeren, maar er gaapt nog een gat
tussen hun mogelijkheden en het aan
bod aan goed financierbare waterpro
jecten. De vraag is: wie neemt het risico
op zich? Financiers hebben behoefte
aan zekerheid en daaraan ontbreekt het
vaak. Er zijn meer creatieve oplossin
gen nodig, bijvoorbeeld door integrale
oplossingen voor water, energie en
afval te ontwikkelen. Er is dus een hoop
werk te verrichten om de juiste partij
en met elkaar te verbinden en vooral
de particuliere sector nog actiever bij
oplossingen te betrekken. Een belang
rijke bijdrage is de studie van FMO en
NWP naar de financiële haalbaarheid
van projecten. Ook is er de oproep om
infrastructuurfondsen en verzekeraars
actief te mobiliseren.
We staan mondiaal natuurlijk voor grote
uitdagingen op het terrein van water en
klimaat. Zo is droogte een sluipmoorde
naar. Bij de AIWW maken we ons sterk
voor integraal beleid voor te veel en
te weinig water. We moeten af van de
scheiding tussen delta- en watertechno
logie, zoals nu in Nederland bestaat.
Dan kunnen netwerken beter worden
benut. Daarbij helpt de strategische
samenwerking van de AIWW met de
Singapore International Water Week, de
International Water Association en het
Global Center on Adaptation. Die wordt
nog verder geïntensiveerd. Zo ontstaat
niet alleen een gezamenlijke water
agenda voor de wereld, maar ook een
wereldwijde beweging die de noodzake
lijke versnelling van de implementatie
van integrale klimaatadaptieve maatre
gelen kan realiseren. Deze maatregelen
dragen bij aan de circulaire economie en
het halen van de duurzame ontwikke
lingsdoelen van de Verenigde Naties.”•
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Menno Holterman:
’Integraal beleid
voor te veel en te
weinig water’

