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Verslag conferentie Unity in Diversity: The Road to Resilience

Op uitnodiging van de stad Florence heeft wethouder Rik van der Linden
deelgenomen aan de internationale conferentie "Unity in Diversity - The Road to
Resilience" (2 - 4 november 2016 te Florence, Italië). Tijdens de conferentie
wisselden bestuurders van grote steden, wetenschappers en NGO's kennis en
ervaring uit op het gebied van Disaster Risk Reduction. (DRR). Deelname aan deze
conferentie is een logisch vervolg op de derde UN World Conference in Sendai,
Japan, waar in maart 2015 tal van steden en ook Dordrecht het eerste
internationale verdrag over Disaster Risk Reduction 2015-2030 tekenden.
Bovendien is DRR een steeds relevanter onderwerp, gezien de toename van het
aantal en de hevigheid van natuurrampen en crises veroorzaakt door menselijke
handelen (klimaatverandering, conflicten en uitputting van natuurlijke bronnen).
Centraal in Florence stond de rol van steden in het voorkomen van rampen en het
vergroten van het weerstandsvermogen van steden om schade en slachtoffers te
beperken en snel te kunnen herstellen van een (natuur)ramp. Thema’s waar
Dordrecht op het gebied van waterveiligheid een koploperspositie inneemt en
samen met inwoners, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en mede-overheden
(Waterschap, Provincie en Rijk) een vernieuwende aanpak ontwikkelt.

Wat heeft Dordrecht gebracht tijdens de conferentie?
Wethouder Van der Linden opende op 2 november het programmaonderdeel
'Urban Dialogues' met een presentatie over de Dordtse aanpak en uitdagingen
rond waterveiligheid (meerlaagsveiligheid). Hij onderstreepte het belang en
succes van een nationale, lange termijn strategie (bescherming – nationaal
Deltaplan, de Deltawerken) in combinatie met regionaal maatwerk op het gebied
van stedelijke planning en waterrobuust bouwen (preventie) en community
resilience building (crisismanagement - toegespitst op het Eiland van Dordt, met
veiligheidsplannen gebaseerd op verticale evacuatie en zelfredzaamheid).
Daarnaast kwamen ook kort onze internationale projecten Educen en het
Interreg-project BEGIN aan bod. Hiermee heeft Dordrecht zich op een
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internationaal podium kunnen profileren als historische stad aan het water, met
een toekomstgerichte strategie op het gebied van waterveiligheid en
klimaatadaptatie.
Welke nieuwe aanknopingspunten biedt de conferentie?
Op het gebied van waterveiligheid/klimaatadaptatie
De contacten die tijdens de conferentie zijn gelegd, bieden mogelijkheden tot
een vervolg op de volgende onderwerpen:
1. Deelname aan een handelsmissie naar Italië (voorlopig) gericht op
de sectoren watermanagement en milieutechniek. Dit is een initiatief van
de Nederlandse ambassade. Voorstel is om dit onder de aandacht te
brengen van de GR Drechtsteden/Economic Board, zodat gepeild kan
worden of ondernemers interesse hebben in een dergelijke missie.
Aanvullend overweegt de ambassade een persreis te organiseren
rondom de thema’s water, milieu en innovatie, waarin de Italiaanse pers
kennis kan maken met ons land én ons bedrijfsleven. Programmering
van de Drechtsteden als te bezoeken regio zou nader verkend kunnen
worden.
2. Samenwerking met andere Europese steden op het gebied van
fondsenwerving. Enkele steden blijken subsidieaanvragen in
voorbereiding te hebben, waarvoor zij nog Europese partners zoeken.
Voorstel is om op korte termijn inhoudelijke experts op het gebied van
water, recreatie en smart city van de betreffende steden met elkaar in
contact te brengen om te onderzoeken of plannen voldoende aansluiten
op reeds geplande projecten van Dordrecht/de Drechtsteden om
inderdaad tot een gezamenlijke subsidieaanvraag (H2020 en Life+) te
komen en zo in aanmerking te komen voor aanvullende middelen.
3. Verdergaande kennisuitwisseling met de stad Florence op het
gebied van waterveiligheid. Het Italiaanse Agentschap voor
Territoriale Cohesie (Agenzia per la Coesione Territoriale) heeft fondsen
om de stad Florence te ondersteunen bij verdere stappen in de
verbetering van de waterveiligheid. Steden die hieraan bij kunnen en
willen dragen kunnen zich melden bij het agentschap, dat vervolgens de
meest relevante partijen selecteert voor een (gesubsidieerd) vervolg in
2017. Voorstel is om bij het agentschap nadere informatie in te winnen
over hun doelstellingen en afhankelijk van een match met onze eigen
plannen nader te verkennen welke mogelijkheden dit biedt voor onze
stad en de partijen waarmee wij samenwerken aan waterveiligheid
(kennispartners en bedrijven).
Op andere thema’s:
De tweede dag van de conferentie stond in het teken van cultureel erfgoed, het
belang hiervan voor onze samenleving en de mogelijkheden om materieel en
immaterieel erfgoed te beschermen tegen (natuur)geweld. De bijdragen van
sprekers liepen uiteen van het belang van wetgeving en strafrecht bij het
schenden van erfgoed, tot het bevorderen van verdraagzaamheid door
internationaal en interreligieus onderwijs en het verwerven van fondsen om
bedreigd erfgoed te beschermen/herstellen. Inspirerend was de samenwerking
tussen een rabbijn, een imam en een monseigneur die pleitten voor “de school
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van de toekomst”, waarin interreligieus onderwijs de nieuwe standaard is en
gezien wordt als de weg naar begrip en verdraagzaamheid. Een dergelijk thema
zou een bouwsteen kunnen zijn in de viering van Dordrecht 800 jaar stad.
Netwerk
Tijdens de conferentie zijn ook contacten gelegd en/of aangehaald met UNISDR
(Brussel), de coördinator internationaal van het Nederlandse Rode Kruis (Den
Haag), NLE’ Architects (bouwen op water), het Nederlands Interuniversitair
Kunstinstituut Florence en de steden Washington (VS, Maryland) en Idrija
(Slovenia). Contacten die een waardevolle aanvulling kunnen vormen op onze
bestaande netwerken op het gebied van watermanagement, klimaatadaptatie,
smart city en cultureel erfgoed.
Media-aandacht

De Nederlandse ambassade in Italië legde in de voorbereiding al contacten met
relevante partijen en journalisten voor de Nederlandse delegatie (naast Dordrecht
nam ook Nijmegen deel aan de conferentie met Ruimte voor de Rivier als centraal
thema). Dit resulteerde o.a. in een artikel in de Volkskrant op vrijdag 4 november
jl. (zie bijlage). Daarnaast communiceerden zowel de ambassade (via
www.facebook.com/olandiamo.in.italia en www.twitter.com/olandiamo) als
gemeente Dordrecht via social media over de deelname van Dordrecht aan de
conferentie.
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