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Betreft: ambitie internationale drinkwaterdoelstelling
Geachte mevrouw Ploumen,
Toegang tot veilig en schoon drinkwater is een basisvoorwaarde om de volksgezondheid te
verbeteren, extreme armoede uit te bannen en om duurzame economische ontwikkeling te
stimuleren. Ook is het essentieel voor de verbeterde positie van vrouwen en meisjes. Toegang tot
drinkwater is door de VN en Nederland als mensenrecht erkend en één van de Millennium doelen
(7C), waarvan in 2010 is geconcludeerd dat deze wereldwijd is behaald. Er zijn echter nog steeds 748
miljoen mensen die geen toegang hebben tot drinkwater, waarvan 43% in Sub-Sahara Afrika leven.
Daarnaast betekent toegang tot drinkwater nog niet dat het ook veilig is: ruim 1,8 miljard mensen
(28% van de wereldpopulatie) hebben alleen toegang tot vervuild water, dat nauwelijks drinkbaar is.
En dit in een context van toenemende vraag naar water door landbouw, industrie en urbanisatie;
mensen die nu water hebben lopen het risico dit de komende jaren weer kwijt te raken.
Water is terecht één van de vier speerpunten van de Nederlandse hulp en handel agenda. En
toegang tot veilig en schoon drinkwater is één van de drie doelen onder dit speerpunt. We zien
echter dat er een negatieve tendens ontstaat ten aanzien van de Nederlandse ambitie (zie tabel).
Jaar
2004
2012
2013
2014

Aantal mensen toegang tot
veilig en schoon drinkwater
50 miljoen
40,68 miljoen
40,68 miljoen
33,38 miljoen

Deadline
2015
2015
2018
2018

In 2004 formuleerde Nederland de ambitie om 50 miljoen mensen van drinkwater te voorzien voor
2015. Het vorige kabinet besloot begin 2012 op basis van reeds behaalde aantallen (15,68 miljoen in
de periode 2004-2010) de doelstelling voor de periode 2011–2015 naar beneden bij te stellen naar
40,68 miljoen mensen (25 miljoen additioneel) die toegang tot drinkwater zouden hebben in 20151.
In 2013 werd vervolgens geconcludeerd dat de waterdoelstelling door ‘de lange aanlooptijd van
nieuwe programma’s en door bezuinigingen pas in 2017-2018 zou worden bereikt’2. De in 2014
verschenen rapportage ‘voortgang prioritaire thema’s ontwikkelingssamenwerking 2013’3 en de
bijbehorende fiche van de themadirectie4 schetst een somberder beeld: in 2018 zullen niet 25
miljoen, maar 17.7 miljoen mensen worden bereikt.
Cumulatief betekent dit dus dat niet 50 miljoen mensen, maar 33,38 miljoen mensen worden bereikt
en dat deze pas in 2018 zullen zijn bereikt in plaats van in 2015, zonder extra committeringen.
1

Bron: Kamerbrief Water voor ontwikkeling
Bron: Rapportage ‘Voortgang speerpunten ontwikkelingssamenwerking 2012’
3
Bron: Rapportage ‘Prioritaire thema’s ontwikkelingssamenwerking 2013’
4
Bron: Directie DME Water 2013
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Concluderend dus een doelstelling die jaren later gerealiseerd gaat worden waarbij een aanzienlijk
kleinere groep mensen toegang zal hebben tot veilig en schoon drinkwater.
Extra ambitie op het gebied van drinkwater
Er is veel aandacht voor Nederland als waterland en het speerpunt water in zijn geheel, denk aan de
inspanningen rond de Topsector Water en de vele handelsmissies waar water een belangrijk
onderdeel van is. Daarnaast is Nederland sterk in het plaatsen van water in de context waarin het
hoort: in duurzaam en participatief integraal waterbeheer. Dezelfde ambitie hopen we ook terug te
zien op het doel veilig en schoon drinkwater binnen het speerpunt water. De Nederlandse WASH
sector heeft de ambitie, kennis en contacten om dit in samenwerking met de Nederlandse overheid
waar te maken. We willen u met deze brief aansporen extra ambitie te tonen om deze dalende trend
ten aanzien van de drinkwaterdoelstelling om te buigen en hierop niet verder te bezuinigen.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar Andy Palmen, Director Partnership Development
Simavi, andy.palmen@simavi.nl.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie, met vriendelijke groet,
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