
20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd 
helpen aan schoon, voldoende en veilig water.

MINISTERIES VAN BUZA EN IenW 
& WATERSCHAPPEN
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“Wereldwijd zien we een toename 
van water gerelateerde problemen. 
Er is daarom veel behoefte aan 
kennis en expertise over hoe 
we deze problemen structureel 
en op een duurzame manier 
kunnen oplossen. Ik verwacht 
dat Nederland met de Blue 
Deal effectief bijdraagt aan het 
verbeteren van waterveiligheid 
en waterzekerheid in de wereld. 
Daarnaast zie ik ook kansen voor 
het Nederlandse bedrijfsleven. 
Veel landen benaderen Nederland 
voor onze expertise om problemen 
met water op te lossen. Met 
deze Blue Deal kunnen de 
waterschappen en bedrijven in 
de watersector met hun kennis 
makkelijker de grens over.”

 

“Met de Blue Deal hebben de 
projecten van de ministeries en de 
waterschappen een grotere impact 
in landen die uitdagingen kennen 
op het gebied van waterbeheer. Als 
je bij water begint, kun je daarbij 
veel problemen voorkomen. Water 
en voedselzekerheid horen bij 
elkaar, net als watertekort en 
klimaatvluchtingen.”

“De duurzame ontwikkelings-
doelen hebben een horizon van 
2030. Die lange termijn is nodig 
om de ambitieuze SDG-agenda  
te kunnen realiseren. Voor mij is 
het belangrijk dat de Blue Deal  
diezelfde horizon heeft. Geen 
losse projectjes, maar lange 
termijnpartnerschappen, 
continuïteit. Impact op 20 
miljoen mensen die beter zijn 
beschermd tegen overstromingen, 
toegang hebben tot water - voor 
bijvoorbeeld irrigatie - of waarvan 
het afvalwater beter wordt 
gezuiverd; daar hoop ik op.”
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Twintig miljoen mensen in 40 stroomgebieden toegang geven tot 
voldoende, schoon en veilig water. Dat is de ambitieuze gedachte 
achter de Blue Deal: het nieuwe samenwerkingsverband waarbinnen 
de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat 
en de waterschappen samen internationaal hun krachten bundelen. 


