Verslag Filipijnen bijeenkomst DRR-Team
Dinsdag 11 nov 2014 van 10u tot 12u bij NWP

Aanwezig:
Anne te Molder en Nok van de Langenberg (Care Nederland), Babette Graber (Min I&M), Bas ten
Dam (SEFA, study association for economics and business, University of Amsterdam), Gregor
van Essen (Holland Water Challenge), Harma Rademaker (Cordaid), Maartje Hilterman en Henri
Roggeri (IUCN), Jos de Sonneville (Waterwys), Koen Overkamp (NWP), Leo Verstappen
(VEConsultancy), Margot Steenbergen (Rode Kruis), Merijn van Leeuwen (Wetlands
International), Michael vd Wateringen (RHDHV), Rutger Perdon (Arcadis), Sandra Cats (RVO),
Stephan van der Biezen (WitteveenBos), Tjitte Nauta (Deltares), Lisanne van Beek (RVO)

Agenda:
1. Opening; doelstelling vd meeting en agenda door Koen Overkamp (NWP)
2. Korte Intro over opzet en werkwijze DRR-Team door Sandra Cats (RVO)
3. Introductieronde: wie zit er aan tafel?
4. Presentatie bevindingen DRR-Team door Michael vd Wateringen (RHDHV) en Tjitte
Nauta (Deltares)
5. Vragen vanuit de sector
6. Vervolgstappen
7. Afsluiting
In aanvulling op de powerpoint presentatie (zie bijlage) zijn de volgende
opmerkingen geplaatst
 Arcadis was nauw betrokken bij het ontwikkelen van het citymasterplan voor
Tacloban ism UN-Habitat.


De aanvrager destijds in maart 2014 was de PRA (Philippine Reclamation Authority).
De PRA is niet altijd even populair bij het volk en probeert daarom nu
landaanwinningsprojecten sociaal en technisch beter in te bedden. Er is in de
Filipijnen niet echt een organisatie die volledig verantwoordelijk is voor
kustontwikkeling. Landaanwinningen en kustverdediging strategieën dienen in een
beter daglicht gebracht te worden in de Filipijnen. Het DRR-Team adviseert om op
korte termijn een conferentie over dit onderwerp te organiseren.



De kustlijn bij Tacloban is zwaar beschadigd. Het DRR-Team heeft het getroffen
gebied in zones verdeeld en per zone zijn er aanbevelingen gedaan voor herstel en
ontwikkeling van de kustzone al dan niet in combinatie met
landaanwinningsprojecten. Ondanks dat lokale inwoners geadviseerd worden om
zich niet meer dicht bij de kust te vestigen trekken mensen (vissers) toch weer naar
de kustgebieden. Het blijkt telkens weer dat lokale inwoners niet zomaar hun
livelihood aanpassen.



In de Filipijnen is men goed bekend met PPP-constructies en daar kunnen we als NL
sector gebruik van maken. Er zijn veel middelen beschikbaar vanuit de
wederopbouwfondsen maar dat zal niet voldoende zijn. Grote geldstromen zijn
lokaal nog maar weinig beschikbaar. Plannen moeten goed aansluiten op de huidige
wederopbouwontwikkelingen. Het is zaak om snel plannen in te dienen bij het multi-

donor trustfund. Het DRR-Team heeft uitgebreid gesproken met de beheerders van
het multi-donor trustfund (WB, ADB en JICA).


In de Filipijnen lopen zaken stroef en langzaam. Met NLse input zouden een aantal
zaken en plannen tav kustbeheer misschien sneller ontwikkeld kunnen worden. Het
is zaak om ‘harde en zachte maatregelen’ goed te combineren en met de juiste
ministeries te schakelen. Op korte termijn zijn er vooral kansen om veel zachte
maatregelen in te voeren.

Vervolgstappen:
Het DRR-Team stelt voor om in fase 2 de activiteiten uit te voeren die in het blauwe
gedeelte van onderstaand figuur worden samengevat. Deze activiteiten worden
gebundeld in 1 aanbesteding voor de masterplanningsfase die met DRR-Team middelen
gefinancierd zal worden. De komende weken wordt de ToR voorbereid. Gedurende de
voorbereiding van de masterplanningsfase wordt in de overbruggingsfase een
kwartiermaker aangesteld die contacten warm kan houden, nieuwe ontwikkelingen kan
gaan volgen en voorbereidingen zal treffen voor de masterplanningsfase. Het streven is
om de masterplanningsaanbesteding binnen 5 maanden af te ronden.

Aanbevelingen gedaan door de aanwezigen:
 Rol van bijdrage van NGO’s goed inbedden in de masterplanning fase en dus ook
opnemen in TOR van de masterplanningsfase.
 Kijk ook naar scenario’s zonder landaanwinningsprojecten en bouw voldoende tijd
en resources in voor het doen van MER studies.










IUCN beveelt aan om lokale NGO’s goed betrekken bij vervolgstappen. Veel NL based
NGO’s hebben al wel goede contacten met lokale NGO’s.
Om het vuur warm te houden is het verstandiger om het ‘Coastal Development
seminar’ in Manilla alvast in de overbruggingsfase te organiseren en niet wachten op
het masterplanningsproject
Er wordt gesuggereerd om de aanpak in Colombia als voorbeeld te nemen. Lange
termijn insteek, veel aandacht voor governance aspecten en tegelijkertijd pilots
inbouwen. Vooralsnog lijkt het erop dat de zachte maatregelen nu niet zo goed
benoemd worden in het rapport van het DRR-team.
De uitdaging is om de integrale aanpak op elk niveau door te voeren. Kijk ook naar
integrale oplossingen op lokaal (en zelfs zone) niveau. Zorg dat er een goede
integratie is van kustplannen en stedenbouwplannen. Het plan aan de ‘buitenkant’
moet naadloos aansluiten op wat er aan de ‘binnenkant’ gebeurd. Afstemming met
lokale overheden is essentieel.
Naast een seminar organiseren in de Filipijnen ook overwegen om een vergelijkbaar
evenement in NL te organiseren om input vanuit de sector op te halen.
Blijf investeren en aandacht besteden aan werkwijze van PRA want ze heeft nog geen
goede naam in de Filipijnen. PRA projecten worden vaak met veel argwaan door
lokale bevolking ontvangen. Goede wisselwerking met andere betrokken ministeries
verdient de aandacht.

