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Op de eenentwintigste Conferentie van de partijen, betrokken
in de kaderovereenkomst van de Verenigde Naties inzake kli-
maatverandering (COP21/CMP11), georganiseerd van 
30 november tot 11 december 2015 te Parijs, ondersteunen
Wij, vertegenwoordigers van Regeringen, internationale
organisaties, donors, nationale en grensoverschrijdende bek-
kencomités voor stromen, meren of watervoerende lagen,
plaatselijke overheden, de burgers en ondernemingen, de
idee om water op te nemen in het Actieplan inzake Klimaatve-
randering, dit om aanpassingen door te voeren in stroom-,
rivierbekkens, meren, watervoerende lagen, uitgestrekte
vochtige gebieden en ook in kustwateren.  
ACTIEBEGINSELEN

Klimaatverandering tast nu reeds de hoeveelheid en kwaliteit
van zoete binnenwateren en waterecosystemen aan en zal dit
meer en meer doen, met name door de toenemende intensi-
teit en frequentie van watergerelateerde verschijnselen zoals
overstromingen en droogtes, evenals de stijging van het
oceaanpeil, wat een bedreiging vormt voor de veiligheid, de
economische en sociale ontwikkeling en voor het milieu. 
Wij erkennen de noodzaak om onverwijld acties op te starten
om de impact van klimaatverandering op de gezondheid van
veiligheid van bevolkingsgroepen, de economische ontwikke-
ling en het milieu tot een minimum te beperken, en daarbij
ook te kijken naar het belang van bescherming van watereco-
systemen. 
Stroomgebieden zijn natuurruimten waar water afs-
troomt aan de oppervlakte of in de ondergrond : dit zijn
gebieden die zich lenen tot het beheer van de water-
voorraden. 
Deze acties inzake adaptatie aan klimaatverandering dienen
dus uitgevoerd te worden op schaal van stroom- en rivierbek-
kens, meren en watervoerende lagen. Dit kan door afgestemd,
participatief, solidair en duurzaam beheer van de watervoorra-
den, om zo te zorgen voor de werkzaamheid ervan.

We moeten ons haasten voor het te laat is !
Hiervoor is het van wezenlijk belang dat er nieuwe en meer
financiële middelen komen voor adaptatie aan de klimaatve-
randering in stroomgebieden worden vrijgemaakt. Bijgevolg
is het nodig om nieuwe en bestaande bekkencomités te vers-
terken en te financieren, om daarmee de samenwerking, de
afstemming, de informatie-uitwisseling, de dialoog, het over-
leg en het voorkomen van conflicten tussen alle betrokken
partijen te versterken, maar ook om tot een betere’ adaptatie
en verdeling van de baten op schaal van het stroomgebied te
komen. We sporen donoren aan om voorafgaande studies en
acties inzake adaptatie aan de klimaatverandering in stroom-
gebieden te financieren. Overheden en plaatselijke gemeen-
schappen, economische sectoren, actoren uit het maatschap-
pelijk middenveld dienen meer betrokken te worden bij het
beheer van stroomgebieden, met name bij het bepalen en uit-
voeren van adaptatiemaatregelen. 

De samenwerking tussen de betrokken instellingen dient
versterkt te worden, en in het bijzonder tussen de bekken
comités over de hele wereld en van elke regio om vlotter
 ervaringen en knowhow uit te wisselen over hoe best om te
gaan om stroomgebiedbeheer en adaptatie aan de klimaatve-
randering. 
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➊ Vaardigheden en kennis verbeteren:
l Netwerken inzake monitoring en gegevensuitwisseling uit-

bouwen op schaal van stroomgebieden en ook integrale,
permanente, betrouwbare, open, representatieve, inter-
operabele en vlot toegankelijke  informatiesystemen
inzake water, dit als tool bij de besluitvorming met betrek-
king tot adaptatiemaatregelen, 

l Een raakvlak uitbouwen betreffende de gevolgen van de
klimaatverandering en water tussen beslissers en onder-
zoeksorganismen, betrokken in milieu- en mensweten-
schappen, 

➋ Planning en beheer per stroomgebied in het licht
van klimaatverandering aanpassen: 

l Op schaal van stroomgebieden de impact van klimaatve-
randering en de kwetsbaarheid beoordelen en adaptaties-
trategieën inzake waterbeheer uitwerken in het licht van
klimaatverandering,

l Stroomgebiedsbeheerplannen en actieprogramma’s
opmaken voor de uitvoering van die strategieën en maa-
tregelen inzake adaptatie aan de klimaatverandering, en
evalueren op basis van aangepaste indicatoren, 

l Zorgen voor zuiniger en duurzamer watergebruik (ook
grondwater) door de vraag en aanbod in de hand te hou-
den ; dit kan onder andere door programma’s inzake effi-
ciënt watergebruik, retentiemaatregelen, renovatie van
netwerken, hergebruik van verwerkt afvalwater, kunstma-
tige aanvulling van watervoerende lagen, opvang van
regenwater, toepassing van de het beginsel ”de vervuiler
betaalt”, enz,

l Zorgen dat waterecosystemen beter renderen voor wat
betreft adaptatie aan de klimaatverandering ; dit kan onder
andere door vochtige gebieden en kusten te beschermen
en te herstellen, herbebossing en andere Maatregelen
voor natuurlijke waterretentie (NWRM),

➌ Beter bestuur:

l De institutionele vaardigheden van de bekkencomités ver-
beteren met het oog op adaptatie aan de klimaatverande-
ring via bestaande netwerken en platformen (Wereldwijd
netwerk van pilootbekkencomités van de EEG-UNO en
RIOB) en de individuele vaardigheden van hun personeel
verbeteren door middel van beroepsopleiding,

l Mechansimen invoeren om de stakeholders te betrekken
bij het stroomgebiedbeheer, met name bij het beoordelen
van de gevoeligheden, de planning en uitvoering van de
adaptatiemaatregelen, teneinde participatief bestuur te
bevorderen en meer samenhang te krijgen tussen de
beleidsvormen inzake adaptatie van de watersector en
deze inzake adaptatie van de daarmee sectoren  (land-
bouw, energie, transport, toerisme, hydrocultuur, enz.),

➍ Zorgen voor gepaste financiering:
l Investeringsprogramma’s opmaken en duurzame financie-

ringsmechanismen invoeren om plannen en actiepro-
gramma’s te kunnen uitvoeren.

Wij verbinden ons ertoe om verantwoording af te leggen over
onze acties en verslag uit te brengen over de vooruitgang tij-
dens de komende internationale conferenties over water en
klimaat bij de bestaande netwerken, waaronder het Wereld-
wijd netwerk van pilootbekkencomités EEG-UNO-RIOB en het
Initiatief inzake Waterbestuur van de OESO. 
Wij verbinden ons ertoe om dit Pact en het Actieplan inzake
water en klimaat te laten ondertekenen. 
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