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Actieverbond Water
Overweging:
Basisprincipe van het Actieverbond Water is het door alle partners
gemeenschappelijk gehuldigde standpunt over de bescherming van de
wateren en de watervoorziening, met als hoekstenen meer in het
bijzonder:
• Water is geen gewone handelswaar, maar een stuk erfgoed
dat beschermd, verdedigd en dienovereenkomstig behandeld
moet worden (Kaderrichtlijn Water, eerste motivering)
• De preventieve bescherming van de wateren moet resulteren
in wateren van zodanige kwaliteit dat drinkwater kan worden
gewonnen met gebruikmaking van zo natuurlijk mogelijke
zuiveringsmethodes.
• Moeilijk of in het geheel niet afbreekbare stoffen die niet
thuishoren in de natuur mogen niet in het water terechtkomen,
vooral als dit bestemd is voor de bereiding van drinkwater.
• Alle kaarten zetten op de toepassing van „End of Pipe“technologie door het waterleidingbedrijf is geen aanvaardbare
oplossing. Drinkwater is een levensmiddel dat in een zo zuiver
en natuurlijk mogelijke vorm ter beschikking dient te staan.
• In de stroomgebieden van waterzuiveringsinstallaties moet de
drinkwatervoorziening voorrang krijgen boven alle andere
soorten van gebruik.

Uitgaande van de beraadslagingen van 23 januari 2008 in Augsburg, en
op grond van de discussie zoals deze tot dusver hierover gevoerd is
alsmede de reacties van de betrokken deelnemers, richten de voorzitters
bij dezen het Actieverbond Water op en spreken zij voor de invulling
daarvan de volgende basisprincipes af:

1. Alle partners hebben gelijke rechten

2. Elke partner wijst een competente en bevoegde contactpersoon
aan. Waar mogelijk dient dit een hooggeplaatste medewerker van
het desbetreffende orgaan te zijn.

3. Elke partner mag te allen tijde en op eigen initiatief een
vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het thema, meer in het
bijzonder waar dit de bescherming van het water en de kwaliteit
van het drinkwater betreft.

4. De vakinhoudelijke bijdrage dient zoveel mogelijk te komen van de
hier onder lid 2 genoemde contactpersonen. Het zijn deze
contactpersonen die in principe de standpunten en verklaringen
moeten uitwerken.

5. De bijdrage wordt in principe altijd per e-mail doorgezonden aan
alle partners.

6. De vakinhoudelijke discussie vindt als regel virtueel plaats per email, waarbij de partners omwille van de transparantie afspreken
telkens elkaars e-mailadres te plaatsen in het veld voor "copie
conform" ("cc").

7. Elke partner kan zich bij ieder thema van een voorgesteld
standpunt aansluiten, en wel binnen 10 werkdagen (doch is hiertoe
niet verplicht).

8. Bij
iedere
door
het
Actieverbond
Water
afgegeven
standpuntverklaring worden de partners die dit ondersteunen met
naam en logo op het titelblad vermeld.

9. Alle ondersteunende partners staan in principe altijd open voor
vragen; de contactpersonen van de desbetreffende organen zullen
met naam en toenaam worden genoemd, met als eerste degenen
die de vakinhoudelijke bijdrage geleverd c.q. het initiatief genomen
heeft, met daarnaast het secretariaat van de IAWR.

10. Het secretariaat van de IAWR heeft de verantwoordelijkheid voor
de uitwisseling van de bijdragen en coördineert deze, terwijl
hiervandaan ook de gemeenschappelijke standpuntverklaringen
namens het Actieverbond Water worden afgegeven. De voorzitters
van de bij het Actieverbond Water betrokken organen deponeren
hun digitale handtekening bij het secretariaat; de beslissing over
het vrijgeven daarvan ligt bij de contactpersonen van de organen.

11. Voor de verzending dragen de partners voorstellen aan, evenals
voor de verspreiding.

12. De verzending dient bij voorkeur te geschieden via de IAWR;
daarnaast staat het elke partner vrij, met een aangepast
begeleidend schrijven zelf een eigen distributiepunt te bedienen. In
zulke gevallen worden de partners daar per cc over geïnformeerd,
om ervoor te zorgen dat de informatie niet dubbel wordt verstuurd.

13. Het staat elke partner vrij zich uit te laten over deze thema's, ook
zonder de partners van het Actieverbond Water daar direct bij te
betrekken. In dergelijke gevallen wordt het echter wel gewaardeerd
als daarbij wordt gewezen op het Actieverbond Water.

14. Een stellingname geldt als standpunt van het Actieverbond Water,
indien de stellingname de steun heeft van ten minste 7
verenigingen.

15. Wanneer een vereniging zich in een bepaald standpunt niet kan
vinden, verschijnt het logo van deze vereniging niet op het
desbetreffende document.

16. De standpunten worden verkondigd in de Duitse en Engelse taal,
en in voorkomende gevallen ook in het Frans.

17. Eventueel te maken vertaalkosten worden door de ondersteunende
verenigingen gezamenlijk en in evenredigheid gedragen.
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