
 

  

 
 

  

 

HOOFDLIJNENDEBAT BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING 30 MAART  

 

 

Op 30 maart staat in de Tweede Kamer een 

Hoofdlijnendebat buitenlandse handel en ont-

wikkelingssamenwerking gepland. De water-

schappen informeren u graag over hun interna-

tionale activiteiten. 

 

Water mondiaal vraagstuk  

Klimaat en water stoppen niet bij de grens, het 

zijn mondiale vraagstukken. De impact van kli-

maatverandering stelt landen wereldwijd voor 

vergelijkbare en steeds urgentere uitdagingen in 

het waterbeheer.  Vanuit de hele wereld is er 

vraag naar Nederlandse waterkennis. Water-

schappen delen wereldwijd kennis met landen 

waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Zij le-

ren hier zelf van en steunen tegelijkertijd de ex-

portpotentie van de Nederlandse watersector.  

 

Met de Blue Deal, het internationale programma 

van de 21 waterschappen i.s.m. het ministerie 

van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Wa-

terstaat, willen de waterschappen 20 miljoen 

mensen wereldwijd toegang geven tot vol-

doende, schoon en veilig water.  

 

 

 
1 Argentinië, Burkina Faso, Colombia, Swaziland, Ethiopië, 

Ghana, Indonesië, Kenia, Mali, Mozambique, Palestijnse ge-

bieden, Peru, Roemenië, Vietnam, Zuid-Afrika 

De Blue Deal loopt tot en met 2030 en bestaat uit 

17 partnerschappen in 15 landen1. Momenteel 

wordt de laatste hand gelegd aan het voorstel 

voor de tweede fase (2022-2027) van dit langja-

rige programma. Drie cruciale onderdelen van 

goed waterbeheer staan hierbij centraal: vol-

doende kennis en expertise, een goed functione-

rende organisatie en samenwerking met de be-

langrijkste stakeholders. Het programma draagt 

daarmee bij aan het behalen van de Sustainable 

Development Goals nummer 6 (water) en 13 (kli-

maat). Bijzondere aandacht hebben de Neder-

landse waterschappen voor klimaatadaptatie en 

sociale inclusiviteit.  

 

Wij hebben de ambitie om andere regionale 

overheden in het buitenland te ondersteunen in 

het duurzaam managen van hun watersystemen 

en daaraan gekoppelde infrastructuur om zo bij 

te dragen aan hun voortgang op het gebied van 

schoon, voldoende en veilig water voor mens, 

plant en dier (SDG 6) en het aanpassen van hun 

waterbeheer aan klimaatverandering (SDG 13). 

 

Coalitieakkoord 

Het coalitieakkoord geeft aan het buitenlandbe-

leid vorm te geven langs vijf lijnen. Het Blue Deal-
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programma ondersteunt lijn 4: respect voor 

mensenrechten bevorderen in buitenlands be-

leid. Dat doet het programma door sociale inclu-

siviteit centraal te stellen bij het oplossen van wa-

terproblematiek in het buitenland. 
 
Het coalitieakkoord benoemt ook een gerichte 

Afrika-strategie. Deze strategie beoogt een ge-

lijkwaardige economische ontwikkeling te stimu-

leren, armoede te verminderen, mensenrechten 

te verbeteren en irreguliere migratie te beper-

ken. Een versterkte watergovernance die leidt 

tot schoon, veilig en voldoende water maakt on-

derdeel uit van de randvoorwaarden om dit 

doel te bereiken. De Blue Deal heeft een groot 

aantal partnerschappen in Afrika en levert hier 

een bijdrage aan.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE: 
Tessa Maas  

06 51 38 24 90, tmaas@uvw.nl 
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