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Reactie verzoek VVD fractie n.a.v. brief vervolgproject Faso Koom

Geacht bestuur,
Graag reageren wij hierbij op het verzoek van de VVD fractie in de AB vergadering van 18 september
2018 om meer informatie naar aanleiding van de brief van het DB over het vervolgproject Faso Koom.
In het PFO Internationale Samenwerking hebben we in april op uitnodiging van de Europese Unie
besloten een projectvoorstel in te dienen gericht op de ondersteuning van de jonge waterschappen in
Burkina Faso. Het (Franstalige) projectvoorstel is ter informatie bijgevoegd.
Toelichting
In 2011 is ons waterschap gestart met een partnerschap van circa 6 jaar met het waterschap Nakanbé
in Burkina Faso. Dit project is nu beëindigd op de administratieve en financiële afronding na. Op
verzoek van de minister van Water van Burkina Faso zijn voor de overige 4 waterschappen in dat land
ook Nederlandse waterschappen gevonden en deze werken nu in DWA (Dutch Water Authorities)
verband samen in het project Faso Koom. Op dit moment werken naast ons waterschap ook de
waterschappen Hunze en Aas, Aa en Maas en Wereld Waternet in Faso Koom.
De indiening van dit projectvoorstel betekent voor WDODelta geen toename van de inzet, zowel voor
inhoudelijke bijdrages als de ondersteunende bijdrage. Het is in lijn met uw besluiten over onze
internationale samenwerking van 25 oktober 2016, zowel beleidsmatig als budgettair.
De uitnodiging van de Europese Unie betekent dat ons beleid en onze aanpak positief worden
gewaardeerd door onze partners en dat Europa bereid is hieraan bij te dragen.
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