
Beleidsartikel 6: Duurzaam milieu- en waterbeheer

A. Algemene Doelstelling

Het bestrijden van structurele armoede en het bevorderen van duurzame economische groei door
verantwoord milieu- en waterbeheer.

B. Rol en verantwoordelijkheid

Inzetten op water voor ontwikkeling is een voor de hand liggende keuze. Grote delen van de wereld
kampen met waterschaarste, andere met overlast. Kwetsbare gebieden in Afrika en Azië strijden
tegen droogte. Overstromingen kosten mensenlevens en ontwrichten de economie. Nog steeds
sterven dagelijks meer mensen dan vijfduizend mensen door gebrek aan schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen, het merendeel kinderen.

De toekomst van de wereldeconomie staat op het spel met de toenemende strijd over
stroomgebieden, de waterbehoefte van snel groeiende miljoenensteden, de toenemende
verontreiniging van oppervlakte- en grondwater, de uitputting van grondwater in belangrijke
voedselproducerende regio’s en de degradatie van land. De toename van de wereldbevolking en
klimaatverandering zetten het probleem van waterschaarste op scherp en maken de urgentie van
verantwoord milieu- en waterbeheer duidelijk.

De rol van de minister bij verantwoord milieu- en waterbeheer bestaat uit regisseren en stimuleren.
Dit wordt nader toegelicht aan de hand van de specifieke beleidsdoelstellingen voor milieu- en
waterbeheer waarbij de nadruk ligt op:
 Efficiënt watergebruik, vooral in de landbouw, verbeterd beheer van stroomgebieden en veiliger

delta's;

 Verbeterde toegang tot schoon/veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen; en

 Milieu, in het kader van beleidsprioriteiten, zoals voedselzekerheid.

 Er liggen ook mogelijkheden om de Nederlandse reputatie als waterland te benutten en onze

kennis en ervaring toe te passen. Water is een integraal onderdeel van de Nederlandse diplomatie.

C. Beleidswijzigingen

 Beleidsambities zijn gespecificeerd in een Kamerbrief Water voor Ontwikkeling beleidsbrief1

 N.a.v. verzoek TK is een beleidsagenda ter versterking van de ontwikkelingsdimensie van een
aantal prioritaire publieke goederen opgesteld2

 Bondige tekst ogv conclusies IOB beleidsdoorlichting drinkwater en sanitatie (2012)
 Afhankelijk van voortgang evaluatieonderzoek: bondige tekst ogv conclusies IOB effectenstudies

hernieuwbare energie (2012/2013)

D. Beleidsdoelstellingen

1 Kst-32605-65 dd 2012-01-10
2 Kst-32605-57 dd 2011-11-08
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Duurzaam milieugebruik wereldwijd (artikel 6.1)

Een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu is de basis voor de
duurzame ontwikkeling wereldwijd. Klimaatverandering is bij uitstek een probleem dat alleen door
internationale samenwerking effectief kan worden aangepakt. De uitstoot van broeikasgassen zal
omlaag moeten door minder gebruik van fossiele brandstoffen in economische sectoren (industrie,
transport, landbouw, etc.) en het tegengaan van ontbossing. De energievoorziening zal meer gebruik
moeten gaan maken van hernieuwbare bronnen. De verankering van klimaat en milieu in water en
voedselzekerheid (en overige OS-speerpunten) ligt daarom voor de hand. Ecologische duurzaamheid
kan een punt van zorg zijn bij programma’s die voedselzekerheid nastreven wanneer door
watervervuiling en overexploitatie van grondwater door irrigatie onder druk komen te staan3.
Klimaatverandering zal meer inzet vragen op efficiënt waterbeheer4.

In 2013 vormen de ambities voor 2015 de situatie waarnaar concreet wordt toegewerkt:
• Verankering binnen OS-speerpunten van klimaat en milieu in partnerlanden;
• Doelgerichte samenwerking tussen departementen, ambassades en externe partijen, en

actieve klimaat diplomatie van klimaatgezant;
• Verantwoorde uitfasering en transformatie van lopende programma’s naar een serieuze

verankering van klimaat en milieu in OS speerpunten.
Uiteraard moeten resultaten van al onze ontwikkelingsinspanningen duurzaam zijn. Duurzaamheid
draagt bij aan verantwoord milieu- en waterbeheer en een toekomstbestendig ontwikkelingsbeleid.

Regisseren: Nederland vervult samen met de EU een voorbeeldfunctie en leidende rol in de
agendering en aanpak van bedreigingen van het milieu op mondiale schaal. Buitenlandse Zaken
coördineert de afstemming met de andere departementen voor de bepaling van de Nederlandse
positie in Brussel en internationale fora via de CIM (Coördinatie Internationaal Milieubeleid) voor wat
betreft het Europese en internationale milieu- en klimaatbeleid.

Stimuleren: De totale inzet op milieu voor ontwikkeling bedraagt in 2013 ongeveer EUR 250 miljoen
en ondersteunt de Nederlandse OS speerpunten via een mix van doelgerichte activiteiten en
instrumenten (bilateraal, multilateraal en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en private
sector). Nederlandse milieudiplomatie richt zich op het verbeteren van de nationale en internationale
samenhang tussen verschillende beleidsterreinen (economie, handel, landbouw- en visserij) op grond
van bestaande afspraken over milieudoelen.

Efficiënt en duurzaam watergebruik, veiliger delta’s en stroomgebieden en verbeterde
toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden (artikel 6.2)

In 2013 vormen de ambities voor 2015 de situatie waarnaar concreet wordt toegewerkt:
• Verhoging van de voedselproductie in partnerlanden via door Nederland ondersteunde

programma’s;
• In de door Nederland ondersteunde programma’s wordt waterproductiviteit – en de

verhouding tussen hoeveelheid water die gebruikt wordt en de landbouwopbrengsten – met
minimaal 25% verbeterd;

• In minimaal acht stroomgebieden en delta’s (in Bangladesh, Benin, Ghana, Indonesië, Kenia,
Mali, Mozambique en Vietnam) wordt de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor
duurzame groei en waterveiligheid ondersteund;

• In minimaal zeven grote grensoverschrijdende stroomgebieden, grondwatersystemen en
delta’s (Brahmaputra, Incomatie, Mekon, Senegal, West Bank Aquifer en Zambezi) wordt
bijgedragen aan grensoverschrijdende bemiddeling en gezamenlijk beheer van
stroomgebieden.

• Het leveren van een substantiële bijdrage aan de internationaal overeengekomen drinkwater-
en sanitatie doelstelling d.m.v toegang tot veilig drinkwater en sanitatie voor 25 miljoen
mensen meer t.o.v. 2010:

3 IOB study no. 363. 2011. Improving food security: a systematic review of the impact of interventions in
agricultural production, value chains, market regulation, and land security. The Hague: Ministry of Foreign Affairs.
4 Idem.



 2 kleine grafieken naast elkaar ter illustratie van baseline 2010 en 25 miljoen mensen meer in 2015

In dit kader wordt in tenminste acht landen, waaronder Bangladesh, Benin, Ghana, Kenia en
Mozambique nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld om het management en beheer van
watervoorzieningen (ruraal en urbaan) aantoonbaar te verbeteren met inzet van PPP’s en
Water Operators Partnerships (WOP’s);

• In minimaal 10 steden wordt een integrale benadering van watermanagement en milieu
toegepast als het kader voor het beheer van drinkwatervoorziening, sanitatie (inclusief vast
afval), afvalwater en afwatering;

• In vijf stroomgebieden is sprake van verminderde spanning over waterbeheer; Nederland
draagt hieraan bij door inzet van technische assistentie, het organiseren van trainingen en
workshops;

• In vijf landen (Benin, Kenia, Palestijnse Gebieden, Rwanda en Zuid Soedan) is sprake van
verbeterde regelgeving op het gebied van water.

Regisseren: Nederland onderneemt verschillende initiatieven als leider en makelaar in water en
ontwikkeling. Deze initiatieven zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen overheden,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de private sector. Het ontsluiten van de
Nederlandse waterkennis t.b.v. duurzaam waterbeheer en ontwikkeling staat daarbij centraal.

Stimuleren: De totale inzet op water voor ontwikkeling bedraagt in 2013 ongeveer EUR … miljoen en
geeft een belangrijke financiële impuls aan het bereiken van de Nederlandse ambities via intensieve
samenwerking en een mix van doelgerichte activiteiten en instrumenten (bilateraal, multilateraal en
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en private sector). Daarnaast richt de Nederlandse
diplomatie zich op het voorkomen en oplossen van grensoverschrijdende waterconflicten.
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E. Budgettaire gevolgen van beleid

De beleidsinzet bestaat uit een doordachte mix van instrumenten en is erop gericht om langs
verschillende kanalen beleidsdoelstellingen te realiseren. Het benutten van de meerwaarde van
verschillende vormen van samenwerking is daarbij doorslaggevend.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

183 158 213 466 591 027 438 414 301 882 165 349 165 349

Pro gramma-uitgaven to taal 363 521 418 846 430 620 459 280 500 243 499 360 499 110

6.1 Duurzaam milieu 231 857 262 678 249 219 242 866 242 713 245 366 245 116

Waarvan juridisch verplicht 236 758 206 436 133 492 103 054 102 949

bi lateraa l 109 332 106 861 106 794 107 961 107 851
- M ilieu Bijdrageovereenkomst

M ilieubeleid in partnerlanden 39 095
Afbouw milieuprogramma's in ex-partnerlanden 14 351

Subsidieovereenkomst Daey Ouwens fo nds 8 068
- Klimaat Bijdrageovereenkomst

uitvoering programma Promoting Renewable Energy

in Indo nesie en Grote M eren regio 32 327
Landenprogramma's 15 491

m ult ila te raal 104 458 102 004 101 939 103 054 102 949
- M ilieu Bijdrage internatio nale o rganisaties

Bijdrage aan het Global Enviro nment Facility 24 661
Bijdrage aan zes thematische projecten van de

United Nations Envioronment Program (UNEP) 33 146
- Klimaat Bijdrage internatio nale o rganisaties

Bijdrage aan PREP programma 33 451
Bijdrage aan Climate and development Network 3 200

- Ecosystemen Bijdrage internatio nale o rganisaties

Bijdrage aan Forest Corbo n Partnership Facility

wereldbank 6 000
Ondersteuning duurzaam gebruik bosecosystemen

via de Inerrnational Union for the Conservat ion o f

Nature 3 000
Bijdrage aan het Euro pean Forest Institute 1 000

be drijfsleve npro gra mm a's 16 125 14 572 14 563 14 722 14 707
- M ilieu Bijdrageovereenkomst Publiek-private samenwerking ter vermindering van

schade aan eco-systemen 1 791
- Klimaat Bijdrageovereenkomst uitvoering PREP programma samen met

Nederlands bedrijfsleven 14 334
m aatsc happeli jke o rganisat ie s 18 485 17 001 16 990 17 176 17 158
- Klimaat Subsidieovereenkomst Ondersteuning maatschappelijke o rganisaties via het

PREP 13 951
Subsidieovereenkomst Acces to energyfund 4 534

o ve rige 435 2 429 2 427 2 454 2 451

6.2 Integraal waterbeheer,

drinkwater en sanitatie 131 664 156 168 181 401 216 414 257 530 253 994 253 994
Waarvan juridisch verplicht 109 923 101 715 64 383 73 658 73 658

bi lateraa l 98 401 122 520 149 367 147 317 147 317
- Integraal waterbeheer Bijdrageovereenkomst Waterbeheer in partnerlanden waarbij link tussen

landbo uw, voedselzekerheid en duurzaam beheer van

ecosystemen 38 401
Intensivering o p gebied van water in vijf partnerlanden

met als uitgangspunt programma Water Mo ndial

20 000
- Drinkwater en sanitat ie Bijdrageovereenkomst Steun via sectorpro gramma's in partnerlanden 30 000

Afbouw van programma's in ex-partnerlanden 10 000
m ult ila te raal 75 000 84 401 660 333 99 058 99 058
- Integraal waterbeheer bijdrage internationale organisaties Verbetering stroomgebieden en beheer hiervan in

belangrijke stro omgebieden via de Aziatische

Ontwikkelingsbank en wereldbank 3 000
nieuwe activiteiten 50 000
Capaciteitso pbouwvia o ndersteuning internatio nale

programma's UNESCO-IHE 4 000
- Drinkwater en sanitat ie bijdrage internationale organisaties M onito ring en ondersteuning anti-

corruptieprogramma's via de Wereldbank en Unicef 6 000
Drinkwater en sanitatie programma's via UN Habitat

12 000
be drijfsleve npro gra mm a's 6 000 6 492 7 726 7 620 7 620
- Drinkwater en sanitat ie Bijdrageovereenkomst Publiek-private partnerschappen met Aqua for all en

Vitens Evides om capaciteit en kunde bij lo kale

waterbedrijven te verbeteren 6 000
m aatsc happeli jke o rganisat ie s 6 000 3 000
- Drinkwater en sanitat ie Bijdrageovereenkomst samenwerking met lokale maatschappelijke

o rganisaties in partnerlanden 6000
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