
Sessie 4: Een blik over de grenzen

Het Humber estuarium aan de oostkust is één van de grootste
van het land en behelst 1/5 van de landoppervlakte van Enge-
land. Het is één van de meest ontwikkelde estuaria met natio-
naal belangrijke industrie, havens en landbouw. Haar economi-
sche ontwikkeling is essentieel voor de 500.000 mensen die
wonen in het risicogebied voor overstromingen. Bovendien is
het gebied van wereldbelang voor haar waardevolle natuur omdat
het ligt op de migratieroute van grote aantallen waadvogels en
ander wild gevogelte.
Het Milieuagentschap heeft belangrijke verantwoordelijkheden
bij het beheer van het estuarium die gaan van de strijd tegen
overstromingen tot waterkwaliteit, natuurbehoud en afvalbeheer.
De grootte van deze verantwoordelijkheden is enorm en is in de
loop der tijd uitgegroeid tot werk voor meerdere kantoren.
De afgelopen jaren is meer aandacht geschonken aan de plan-
ning en uitvoering van maatregelen ten behoeve van de strijd
tegen overstromingen, het natuurbehoud en het waterkwaliteits-
beheer in het Humber estuarium. Deze aandacht kan samenge-
vat worden in een aantal catagorieën:
strijd tegen overstromingen; of deze snel en hoog genoeg ge-
bouwd wordt om de mensen te beschermen tegen overstro-
mingen
milieu; wordt het milieu aangetast ten bate van economische
ontwikkeling en door de bescherming tegen overstromingen?
inconsistenties; acteren de openbare instellingen, zoals het
Milieuagentschap, wel op een consistente manier?
verschillende verwachtingen en doelstellingen; worden de
behoefte en de hoop van de verschillende gebruikers wel ge-
noeg erkend en opgelost door het ontwerp en de planning van
het werk?
Al deze bovenstaande factoren moeten ten overstaan van de
algemene behoefte tegen elkaar worden afgewogen zodat het
estuarium op een duurzame basis beheerd wordt, waarbij zo-
wel economische en milieubehoeften aan bod komen.
Men is er bovendien van overtuigd geraakt dat, om succesvol
te kunnen zijn, men het werk integraal moet aanpakken omdat
elke afzonderlijke handeling effecten kan veroorzaken op het
hele estuarium.

Om dit op te lossen, heeft het Milieuagentschap een inter-
regionale beheersgroep opgericht die moet verzekeren dat het
estuarium als één geheel behandeld wordt. Vervolgens zijn er
verschillende actiepunten opgesteld die uitgaan van deze inte-
grale aanpak.
Deze omvatten:

- gemeenschappelijke doelstellingen tussen het Milieu-
agentschap, de MAFF, English Nature en andere instellingen,
inclusief de bestrijding van de overstromingen

- identificering van de korte en lange termijnbehoeften door
middel van partnerschappen tussen de hoofdbeheerders en
het opstellen van een estuarium beheersplan

- lange termijn strategie voor de strijd tegen overstromingen,
gebaseerd op het Estuarium Kustlijn Beheersplan en uitge-
breide geomorfologische studies

- consistente en open procedures voor het tot stand brengen
van essentiële en dringende dijkverstevigingen. Deze mag ech-
ter de ontwikkeling of invoering van een duurzame aanpak
niet in de weg staan

- team building tussen alle stafleden die verantwoordelijkhe-
den hebben binnen het Humber estuarium

- formele en informele consultatiekanalen die de mogelijkheid
van betrokkenheid en medewerking en informatie deling in-
houden.

Het succes van deze acties tot nu toe laat zich vertalen in een
toenemend vertrouwen, een verbreden van verantwoordelijk-
heid voor zaken als overstromingen en waterkwaliteit en het ter
beschikking hebben van meer geld en bovendien de verzeke-
ring dat de enorme waarde van het milieu van het estuarium
niet aangetast wordt.
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