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In het kader van het afbouwen van de activiteiten van het WGC netwerk en het ontbinden van de Stichting
WGC is op 10 maart 2016 bij netwerkpartner Twijnstra Gudde in Amersfoort het eindsymposium “Onbegrensde samenwerking” georganiseerd, waar tevens de eindpublicatie, een update van het boekje “Building
Blocks for Good Water Governance” is gepresenteerd.
De eerste versie van de WGC-publicatie “Building blocks for water governance” is in 2013 geschreven door
ervaren en deskundige auteurs binnen het WGC netwerk.
De publicatie is om vier redenen van belang:
 In de eerste plaats omdat het boekje het begrip “water governance” stevig op de kaart zet. Dat is nodig
aangezien de huidige wereldwatercrisis door veel politici en wetenschappers als een governance crisis
wordt gezien. De technische kennis en zelfs het geld zijn vaak wel aanwezig, maar de governance van
het waterbeheer is veelal gebrekkig waardoor geen sprake kan zijn van goed waterbeheer.
 In de tweede plaats vanwege de introductie van de drielagen-theorie: de inhoudelijke, de institutionele
en de relationele laag. Deze theorie maakt het begrip
“water governance”, dat voor sommigen toch een vrij
algemeen, vaag begrip is, inzichtelijk en makkelijk
toepasbaar.
 In de derde plaats vanwege de onderscheiding en
nadere uitwerking van vijf cruciale voorwaarden voor
goed waterbeheer: een krachtige bestuurlijke organisatie, goede (integrale) waterwetgeving, een planstelsel, deugdelijke financiering en publieke participatie.
Deze voorwaarden worden internationaal breed onderschreven en komen, zij het in iets andere bewoordingen, bijv. ook terug in de principles for good water
governance van de OECD, die in 2016 in een nieuwe
Recommendation van de OECD op waterterrein zullen
worden vastgelegd.
 In de vierde plaats vanwege het feit dat van dit vijftal
bouwstenen steeds wordt aangegeven hoe een en
ander in de praktijk van Nederland is geregeld. Impliciet bevat het boekje daarmee een helder overzicht
van de Nederlandse water governance, zoals bekend
een thema waarvoor in het buitenland veel interesse
bestaat. Overigens bevat het boekje zeker niet alleen
Nederlandse voorbeelden, er zijn ook voorbeelden uit
andere landen in opgenomen.
Kortom, in diverse opzichten voorziet dit handzame boekje nationaal, maar vooral internationaal (om die
reden is het ook in het Engels uitgebracht) in een duidelijke behoefte. Voor onze vele internationale waterrelaties biedt het buitengewoon nuttige en waardevolle informatie. Op de eerste druk van het boekje, die
gepresenteerd is tijdens een van de bijeenkomsten van het Water Governance Initiative van de OECD te
Parijs, zijn veel waarderende reacties gekomen. Het boekje wordt ook in diverse (internationale) publicaties
aangehaald. Na het verschijnen van het positieve OECD-rapport “Water Governance in the Netherlands: Fit
for the Future?” in 2014 is deze belangstelling verder toegenomen. In samenwerking met The Hague Academy for Local Governance is de training Multilevel Water Governance al twee keer succesvol gegeven.
Deze training is geheel opgezet conform de building blocks uit de publicatie.
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Alle reden dus om bij het ontbinden van de Stichting WGC in 2016 een nieuwe, actuele druk van het boekje
uit te brengen en zo het gedachtegoed van het WGC te borgen in het netwerk.In deze volledig geactualiseerde versie zijn de nieuwe inzichten van de afgelopen twee jaar, opgedaan in de WGC-projecten in binnen- en buitenland verwerkt en geïllustreerd met concrete voorbeelden. Gezien de grote belangstelling
voor kennis rondom samenwerking is besloten een extra hoofdstuk over dit onderwerp toe te voegen. De
samenwerking binnen en buiten het waterbeheer is daarmee een nieuw, zesde building block geworden. De
vijf jaar werken aan water governance heeft geleerd dat met name de onderlinge interactie van de building
blocks specifieke aandacht behoeft. Daarom is ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de casus Ethiopië waarin is nagegaan in hoeverre de zes building blocks de water governance in Ethiopië kunnen verbeteren.
Op de website zullen alle relevante WGC producten gekoppeld worden aan de hoofdstukken van de publicatie, zodat de geïnteresseerde gebruiker ook dieper in de achtergrondkennis kan duiken en nog meer
voorbeelden kan raadplegen.
Download de publicatie van de website van WGC: http://www.watergovernancecentre.nl
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