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4. Water en maatschappij

Onderwerp
Krediet uitvoering Blue Deal project Peru
Bijlagen
1. geen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

Het verlenen van krediet voor de uitvoeringskosten van het Blue Deal project in Peru van
€ 730.000, dat voor 100% wordt gedekt vanuit het Blue Deal programma.

Inleiding
Het waterschap is sinds 2011 internationaal actief is in kennisuitwisselingsprojecten buiten Europa.
Deze projecten vonden plaats in Nicaragua, Honduras en Kenia en waren extern gefinancierd. In 2016
heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het beleid en heeft het AB ingestemd met een nieuwe
periode van internationale samenwerking voor 2016-2021. Het beoogde effect van dit beleid is een
bijdrage te leveren aan verbeterd waterbeheer in landen die verzoeken om kennisuitwisseling met
ons waterschap.
Na succesvolle afronding van bovenstaande projecten in 2017, heeft een accentverschuiving
plaatsgevonden in het internationale beleid. De complexiteit van langdurige subsidietrajecten vragen
een grotere investering. Daarom is besloten tot meer samenwerking met andere waterschappen. Het
Algemeen Bestuur is in december 2018 geïnformeerd over de invulling van het internationale beleid.
Dit doen we door de deelname aan het Blue Deal programma; een duurzaam internationaal
samenwerkingsprogramma tussen Nederlandse waterschappen, het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van het programma is langdurige
partnerschappen (2019-2030) wereldwijd op te zetten met decentrale waterbeheerders om zo 20
miljoen mensen in 40 stroomgebieden te helpen aan voldoende, veilig en schoon water. Binnen deze
samenwerking dragen de ministeries bij door middel van inzet van netwerken van ambassades en 50
% financiële bijdrage aan het budget voor projectuitvoeringskosten. De waterschappen leveren
samen met lokale partners uitvoeringskracht door inzet van expertise in mensuren (ter waarde van
50% van het projectbudget).
Met dit nieuwe samenwerkingsprogramma geven de waterschappen invulling aan hun buitenlandse
activiteiten en biedt het kansen voor nauwere samenwerking tussen de Nederlandse waterschappen
en professionalisering van de buitenlandse projecten.
2018 heeft gediend als verkenningsjaar, waarbij de waterschappen gefinancierd door de Blue Deal
potentiële projectpartners konden bezoeken. Vanuit Noorderzijlvest is een
projectontwikkelingstraject gestart met de Peruaanse Water Autoriteit. De aanleiding voor
samenwerking met deze partner is gebaseerd op een ondersteuningsvraag vanuit de Peruaanse
overheid na grote overstromingen in het Noorden van Peru. Dit heeft geresulteerd in een
voorgenomen partnerschap met twee lokale waterbeheerorganisaties in het Noorden van Peru en de

Nationale Waterautoriteit van Peru voor de periode 2019-2022. Het project richt zich op
kennisoverdracht en -ondersteuning die binnen de reguliere taken van het waterschap liggen:
waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en watergovernance. Noorderzijlvest is penvoerder
en coördinator van dit partnerschap. Dit houdt in dat het waterschap verantwoordelijk is voor het
projectmanagement, projectadministratie en financiële geldstroom voor projectuitvoering. Voor de
uitvoering van het project werkt Noorderzijlvest samen met de andere Nederlandse waterschappen.
Gesprekken zijn daarover gaande met HHNK, HHRijnland en waterschap Rijn en IJssel.
1 augustus is het partnerschap ingediend voor goedkeuring en financiering door het Blue Deal
programma. De eerste week van september wordt de uitslag hiervan bekendgemaakt.

Beoogd effect
Met de verlening van het krediet wordt invulling gegeven aan het internationale beleid en kan het
project rechtmatig uitgevoerd worden.
Argumenten
1.1 Met het project wordt de uitvoering mogelijk van ingezet internationaal beleid
In februari 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een nieuwe periode internationale
samenwerking 2016 – 2021 met als doel een bijdrage te leveren aan verbeterd waterbeheer in
landen die verzoeken om kennisuitwisseling met ons waterschap. In het Bestuursakkoord “Voor
mens en voor water” van het in april aangetreden DB is de voortzetting van het internationaal beleid
een expliciet onderdeel. Dit Blue Deal project in Peru geeft invulling aan het vastgestelde beleid.
1.2 Noorderzijlvest is het coördinerend waterschap
Binnen de kaders van het beleid en het Blue Deal programma is het projectontwikkelingstraject voor
het project in Peru doorlopen. Waterschap Noorderzijlvest treedt op als penvoerder en coördinerend
waterschap. Dit betekent de verantwoordelijkheid voor de financiële, administratieve en
management van het gehele project. De vraagstelling tot samenwerking is vanuit de Peruaanse
overheid tot stand gekomen en begeleid door de Nederlandse Ambassade in Peru.
1.3 De projectuitvoering vereist betalingen
33% van het projectbudget (€ 730.000) is bestemd voor de betaling van de kosten van
projectuitvoering. Hiervoor wordt krediet gevraagd, zodat uitgaven gedaan kunnen worden. Deze
projectuitvoeringskosten worden voor 100% gedekt uit het Blue Deal programma. Ze zullen
gefaseerd worden overgemaakt in de projectuitvoeringsperiode van 2019 – 2022.

Risico’s & Kanttekeningen
1.1 De rol van penvoerder brengt financiële en administratieve verantwoordelijkheden met zich mee
Als penvoerder en financieel verantwoordelijke van het Blue Deal project in Peru, draagt
Noorderzijlvest de verantwoordelijkheid voor de doelmatige besteding en verantwoording van het
aangevraagde budget. Hierop is onze organisatie ingericht: er worden vele projecten met externe
financiering uitgevoerd. Dit project zal in lijn zijn met de financiële spelregels en het
accountantscontrole protocol van de Blue Deal. Voorfinanciering van de uitvoeringskosten wordt
ondervangen doordat er vanuit Blue Deal bevoorschotting plaats vindt.

1.2 Financiële rapportages
Op basis van het goedgekeurde projectbudget dient Waterschap Noorderzijlvest de financiële
rapportages per kwartaal in bij het programmabureau van Blue Deal. Deze moet goedkeuring
verlenen aan de gedeclareerde kosten en aan de verantwoording van de expertise-uren van de
projectpartners. Een afkeuring van gedeeltes van de rapportage wordt voorkomen door vóóraf, bij
twijfel over de subsidieerbaarheid, goedkeuring van het programmabureau te verwerven. Bovendien
zullen géén uitgaven gedaan worden die het begrote budget daarvoor overschrijden zónder
goedkeuring vooraf.
De frequentie van de rapportages maakt, dat afwijkingen in daadwerkelijk gemaakte kosten en
urenbijdragen snel inzichtelijk zijn, en er tijdig op gestuurd kan worden.
Financiën
De totale omvang van het project (2019-2022) is geraamd op € 2.176.000. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
•
•
•

33 % (€ 730.000) is bestemd voor de projectuitvoeringskosten. Dit zal gefaseerd
overgemaakt worden naar Noorderzijlvest op basis van bevoorschotting;
57 % (€ 1.250.000) is de forfaitaire urenbijdrage vanuit de waterschappen en lokale partners
in expertise, en is voorzien in de personeelsformatie van de deelnemende waterschappen en
de Peruaanse partner;
10 % (€ 196.000) wordt ingehouden op het projectbudget door het programmabureau van
de Blue Deal voor de coördinatiekosten van het programma.

De projectuitvoeringskosten en coördinatiekosten worden voor 100% gedekt uit het Blue Deal
programma.
Communicatie
Het AB zal op de hoogte gehouden worden van de inhoudelijke en financiële voortgang van het Blue
Deal project in Peru. Tevens wordt er volgens een nog op te stellen plan interne en externe
communicatie gerealiseerd.
Uitvoering
Na goedkeuring van het projectvoorstel binnen het Blue Deal programma en na instemming met het
krediet door het Algemeen Bestuur zal de projectuitvoering per september 2019 officieel van start
gaan. Eind 2022 zal er een eindevaluatie plaatsvinden, met de mogelijkheid tot continuering van het
partnerschap waarvoor dan een nieuw projectvoorstel ontwikkeld moet worden.

