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onderwerp  Project Ecosan II, Benin  

In 2015 heeft het toenmalige waterschap Reest en Wieden  € 40.000 beschikbaar gesteld om een 
aantal duurzame “Ecosan” toiletten te bouwen bij scholen in het  zuiden van Benin (West Afrika). Als 
vervolg op dit project heeft de NGO Plan FutureBenin begin 2017 een eerste aanvraag ingediend voor 
een bijdrage aan het project Ecosan II. Ecosan II komt in hoofdlijnen neer op het realiseren van vier  
toiletgebouwen met ieder vier Ecosan toiletten. De ingezamelde en behandelde menselijke 
excrementen worden nuttig toegepast in door het project aan te leggen tuinen waar groenten 
verbouwd wordt voor de gemeenschap, dus een voorbeeld van hergebruik en circulariteit. Ook wordt 
er in het kader van het project voorlichting gegeven over sanitatie en hygiëne en is er aandacht voor 
institutionele verankering van de projectresultaten. De eerste overleggen over Ecosan II hebben 
plaatsgevonden in de periode dat het beleid van het toenmalige waterschap Reest en Wieden van 
kracht was. 
 
Op 25 oktober 2016 heeft u het beleid “Internationaal Beleid 2017 - 2020“ vastgesteld. Omdat Ecosan 
II zich niet afspeelt in één van de focuslanden van ons Waterschap en het voornamelijk gaat om 
financieel bijdragen aan het realiseren van fysieke infrastructuur, past het niet meer binnen dit beleid.  
 
De onderstaande overwegingen geven aan waarom we in dit unieke geval besloten hebben om 
éénmalig af te wijken van het beleid:  
• Voorkomen van kapitaalvernietiging; Het project Ecosan II biedt de kans om aantal activiteiten van 

Ecosan I compleet af te ronden waardoor de investering in dit project waardevol blijft.  
• Inhoudelijk goed voorstel; Het definitieve voorstel Ecosan II is inhoudelijk verbeterd t.o.v. het 

concept voorstel met de verwerking van de technisch inhoudelijke opmerkingen, de institutionele 
verankering en de samenwerking met kennisinstituten. 

• Waterschap als betrouwbaar partner; In het voorbereidingstraject van de aanvraag heeft het 
waterschap intensief meegedacht met de indiener waardoor er bij de indiener verwachtingen zijn 
gewekt.  

 
De gevraagde bijdrage van  € 40.000 wordt in mindering gebracht op het in de begroting opgenomen 
bedrag.   
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