DRR Team:
Rampen voorkomen en helpen
met wederopbouw
Het DRR-Team (Dutch Risk Reduction Team) staat voor de
beste Nederlandse waterexpertise die snel ingezet kan worden
op verzoek van buitenlandse overheden bij het voorkomen of
het beperken van water-gerelateerde rampen in het buitencXe[%?\kY\ki\ɛ^\\eeff[_lcg#dXXib\ee`j\e\og\ik`j\fg
^\Y`\[mXenXk\iY\_\\i#nXk\im\`c`^_\`[\enXk\imffiq`\e`e^
ter ondersteuning van wederopbouw en preventie. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu roepen samen met de brede
Nederlandse Watersector dit Dutch Risk Reduction Team in
het leven.
Nederland staat bekend om haar waterexpertise. Regelmatig komen bij
de Nederlandse overheid verzoeken binnen om te adviseren bij
waterproblemen. Om daar snel op in te kunnen spelen, is het Dutch
Risk Reduction Team opgericht. Dankzij deze unieke samenwerking
tussen overheid en watersector kunnen de juiste Nederlandse experts
snel ter plekke zijn. Zo worden urgente waterproblemen snel opgepakt
\e_\\ɜ[\E\[\icXe[j\nXk\ij\Zkfi\\e^f\[\l`k^Xe^jgfj`k`\Y`a_\k
verwerven van de vervolgwerkzaamheden.

Hoe werkt het?
Het DRR Team wordt alleen ingezet voor verzoeken van buitenlandse overheden. Verzoeken worden in principe via de Nederlandse
ambassade ter plekke ingediend en vervolgens getoetst aan de hand
van een aantal criteria. Dan wordt tot inzet overgegaan. Er wordt
een database van experts ontwikkeld zodat we op korte termijn
Nederlandse experts ter plekke kunnen hebben. Dat is een pool van
missieleiders (ofwel Dutch Water Representatives) die beschikken
over brede expertise en die Nederland goed kunnen vertegenwoordigen op het hoogste niveau. Zij kunnen ministers en leiders
adviseren die geconfronteerd worden met een naderende waterramp of die zich zo snel mogelijk hiervan willen herstellen. De
missieleider zal worden ondersteund door een team van experts die
giXbk`jZ_XXe[\jcX^^XXe\ejg\Z`Ó\b\cXe[\eb\ee`j_\YY\e%
Door waterissues adequaat aan te pakken creëren we ook kansen
voor de Nederlandse watersector.

Het DRR-Team wordt gefaciliteerd door RVO.NL (voorheen
Agentschap.nl) in samenwerking met het NWP. De adviserende
d`jj`\jnfi[\e^ifk\e[\\cj[ffi[\fm\i_\`[^\ÓeXeZ`\i[
Deelnemende partijen uit de watersector dragen eenvijfde deel bij,
voornamelijk door inzet middels gereduceerde tarieven, RVO.NL
maakt hierover afspraken met de deelnemende partijen.

De missie
Wanneer een verzoek wordt gehonoreerd wordt er zo snel mogelijk
een team van experts uitgezonden. Samen met de locale overheid en
experts analyseert het team de situatie en levert een eerste rapport
met aanbevelingen op. Daarna kan eventueel een tweede missie
volgen om de vervolgstappen uit te werken. De adviezen kunnen
mXi`i\emXek\Z_e`jZ_\dXXki\^\c\ekfk^fm\ieXeZ\\eÓeXeZ`\ringsmogelijkheden, van snelle interventies tot lange termijn
oplossingen. Het DRR team stelt een overheid in staat om de juiste
maatregelen te nemen op basis van solide advies.

The Netherlands is your international partner for water solutions.
Contact your local embassy for more information.

Meer informatie over het DRR team kunt u vinden op www.dutchwatersector.com/drr,
of neem contact op met sandra.cats@rvo.nl

