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Berkelkonferenz 14 februari 2013 

 

 

Opzet toespraak Hein Pieper (Grußworte; 10 min) 

 

Hartelijk welkom; voor mij de 1e Berkelconferentie; dit is een mooie traditie en een goed 

moment om alle betrokkenen bij de Berkel waaronder naburige Duitse collega’s weer te 

ontmoeten.  

Ik ontmoet enkelen van u, Duitse collega’s, tegenwoordig vaker, en wel in het Platform voor 

grensoverschrijdend regionaal waterbeheer, waarin de 3 oostelijke grenswaterschappen, 

Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim elkaar sinds vorig jaar met regelmaat 

spreken. Doel is het uitwisselen van informatie en zoeken naar afstemming en regionale 

samenwerking bij de uitvoering van de KRW en ROR-wetgeving. 

We laten deze samenwerking ondersteunen door een gezamenlijk coördinatiebureau, 

bestaande uit Nadja Poser en Tobias Renner. Zij leggen een stevige basis onder onze 

activiteiten en werken aan de uitbouw daarvan. Ik wens ze daarbij ook vanaf deze plek veel 

succes. 

De vorige spreker (Gedeputeerde Markink) heeft al diverse waterthema’s in relatie tot de 

Berkel benoemd; ik wil er nog enkele aan toevoegen. 

Zoals u wellicht weet is er door een (tijdelijke) werkgroep van Kreis Borken, Bez.Reg. 

Münster, WRD en WRIJ in 2011 een rapport opgesteld over grensoverschrijdende, regionale 

hoogwaterbescherming, naar aanleiding van het regionale hoogwater in 2010, het thema van 

de vorige Berkelkonferenz. Dit rapport is in maart vorig jaar aan CdK Bijleveld en RP Klenke 

gepresenteerd.  

- Aansluitend zinnetje/reactie op toespraak RP Klenke? 

De aanbevelingen uit het rapport brengen we nu in praktijk, waaronder komend voorjaar een 

netwerkdag voor Duitse en Nederlandse medewerkers in de calamiteitenzorg, mede 

georganiseerd door ons coördinatiebureau. Voor het stroomgebied van de Berkel betekent 

dit dus ook een grensoverschrijdende stap vooruit. 

Samen met u, gemeenten en de provincie denken we ook aan andere effecten die de 

klimaatverandering zal laten zien, waaronder extreme droogte. Gelukkig zijn er al diverse 

initiatieven op dit gebied, die ook vertaald kunnen worden naar het stroomgebied van de 

Berkel. Ik denk aan de studies in het kader van het (landelijke) Deltaprogramma voor 

Zoetwater, en aan de uitkomsten van de conferentie OASE, die wij als waterschap vorig jaar 

organiseerden. Maar ook aan de Rijnconferentie in Kleve, waar de provincie Gelderland het 

initiatief voor genomen heeft. De vertaling van klimaatverandering naar toekomstig 

waterbeheer zult u dit jaar ook terug kunnen zien in de Watervisie 2030 van het waterschap, 

waar we dit voorjaar de laatste hand aan leggen. 

Wat mij betreft wordt de uitdaging voor de komende, laten we zeggen, 2 jaar om de inzichten 

uit bestaande initiatieven en conferenties, bij ons en over de grens – waaronder die uit de 

Regionale 2016 waarover mevrouw Schneider nog zal berichten - te bundelen en op 

toepasbaarheid voor het mooie Berkeldal te toetsen en verder te ontwikkelen. Daarbij blijft 

onze inzet uiteraard om samen met u, de mensen van de 3e Berkelcompagnie en alle 

andere watercollega’s, aan die opgaven te werken. Laten we over 2 jaar de resultaten 

samen op tafel leggen. 
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