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DDEECCLLAARRAATTIIOONN  

WWee,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  cceerrttiiffyy  tthhaatt  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff,,  tthhiiss  rreeppoorrtt  iiss  ccoorrrreecctt  

aanndd  ggiivveess  tthhee  ttrruuee  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  SSiitteekk  WWaatteerr  PPaann  CCoommmmuunniittyy  PPrroojjeecctt  

ffoorr  DDoommeessttiicc,,  LLiivveessttoocckk  aanndd  MMiiccrroo--IIrrrriiggaattiioonn  UUssee  aatt  GGPPSS  CCoooorrddiinnaatteess  00..993311447788NN;;  

3355..882244116677EE  SSiitteekk  VViillllaaggee,,  KKaappttuurroo  SSuubb  LLooccaattiioonn,,  NNggoorroorraa  LLooccaattiioonn,,  BBaarrttaabbwwaa  WWaarrdd,,  

BBaarriinnggoo  NNoorrtthh  SSuubb  CCoouunnttyy,,  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iittss  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  ssoocciioo--

eeccoonnoommiicc  aanndd  bbiioopphhyyssiiccaall  eennvviirroonnmmeennttss..  TThhee  rreeppoorrtt  wwaass  pprreeppaarreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoooorrddiinnaattiioonn  ((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt  22001155  aanndd  tthhee  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  ((IImmppaacctt,,  AAuuddiitt  aanndd  SSttrraatteeggiicc  AAsssseessssmmeenntt))  RReegguullaattiioonnss  ((22000099))  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  

ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((NNEEMMAA))..  
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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  

BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  wwaatteerr  ssccaarrccee  ccoouunnttiieess  iinn  KKeennyyaa  ffaalllliinngg  uunnddeerr  AArriidd  aanndd  SSeemmii--

AArriidd  LLaanndd  ((AASSAALL))..  WWaatteerr  iiss  ppoooorrllyy  ddiissttrriibbuutteedd  oovveerr  tthhee  yyeeaarr..  BByy  ffaarr  tthhee  mmoosstt  sseevveerree  

eennvviirroonnmmeennttaall  tthhrreeaatt  iiss  ccaauusseedd  bbyy  iinnccrreeaassiinnggllyy  uunnpprreeddiiccttaabbllee  rraaiinnffaallll  ppaatttteerrnnss  tthhaatt  rreessuulltt  ffrroomm  

hhuummaann  iinndduucceedd  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg..  WWaatteerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  ccoonnssttrraaiinntt  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee,,  lliivveessttoocckk  aanndd  

ccrroopp  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  mmaajjoorr  ccaauussee  ooff  ffaammiinnee..  DDuuee  ttoo  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmoorree  uunnpprreeddiiccttaabbllee  rraaiinnss,,  

iinnccrreeaassiinngg  ddeemmaannddss  ffrroomm  aann  iinnccrreeaassiinngg  ppooppuullaattiioonn  ooff  ppeeooppllee  aanndd  lliivveessttoocckk,,  wwaatteerr  rreessoouurrccee  iiss  

bbeeccoommiinngg  ssccaarrccee..    

WWaatteerr  ccoovveerraaggee  iiss  vveerryy  ppoooorr..  TThhee  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess  ssuucchh  aass  sseeaassoonnaall  ssttrreeaammss,,  wwaatteerr  

ppaannss  aanndd  aa  ffeeww  bboorreehhoolleess  aarree  ppoooorrllyy  ddiissttrriibbuutteedd  aanndd  uunnrreelliiaabbllee..  DDuurriinngg  ddrryy  sseeaassoonn  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  lliivveessttoocckk  oobbttaaiinn  wwaatteerr..  TThhee  ddiissttaannccee  ttoo  tthheessee  wwaatteerr  ppooiinnttss  iiss  

eennoorrmmoouuss  aanndd  ppeeooppllee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ssppeenntt  tthhee  wwhhoollee  ddaayy  ttoo  ffeettcchh  wwaatteerr..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssuurrvveeyy  aanndd  ddeessiiggnn  rreeppoorrtt,,  tthhee  wwaatteerr  ppaann  ccaappaacciittyy  iiss  4400,,000000mm33  mmeeaassuurriinngg  111100mm  

lloonngg  bbyy  110000mm  wwiiddee  aanndd  44mm  ddeeeepp..    

TThhee  wwaatteerr  wwiillll  bbee  uusseedd  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  ddoommeessttiicc  uussee  aanndd  wwiillll  bbeenneeffiitt  tthhee  ppeeooppllee  

ooff  SSiitteekk  ccoommmmuunniittyy  aanndd  nneeiigghhbboouurriinngg  ccoommmmuunniittiieess..  

TThhee  pprroojjeecctt  iiss  aa  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnvveessttmmeenntt  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  ddoommeessttiicc  uussee  aanndd  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IIssiioolloo  tthhrroouugghh  DDrroouugghhtt  

RReessiilliieennccee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  LLiivveelliihhoooodd  PPrroojjeecctt  ((DDRRSSLLPP))  aanndd  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  ccoossttKKSShhss..  

1177,,000000,,000000..0000..    

TThhee  mmaaiinn  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddee::  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  wwaatteerr  ppaann  iinnvvoollvviinngg  eexxccaavvaattiioonn  ooff  tthhee  

wwaatteerr  ppaann  rreesseerrvvooiirr;;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ccoolllleeccttiioonn  ttrreenncchheess  ((iinnlleett));;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssppiillll  wwaayy  

((oouuttlleett  ffoorr  eexxcceessss  ssttoorrmm  wwaatteerr));;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aauuxxiilliiaarryy  wwoorrkkss  iinncclluuddiinngg  ssaanniittaarryy  ffaacciilliittyy  

((ttooiilleett  aanndd  bbaatthhrroooomm));;  wwaatteerr  uussee  ppooiinnttss  {{lliivveessttoocckk  wwaatteerr  ttrroouugghh  ((LLWWTT))  aanndd  CCoommmmuunniittyy  

WWaatteerr  PPooiinntt//ssttaanndd  ((CCWWPP))}}  aanndd  rreellaatteedd  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess..    

TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  wwaatteerr  pprroojjeeccttss  iiss  aammoonngg  tthhee  aaccttiivviittiieess  lliisstteedd  uunnddeerr  sscchheedduullee  IIII  ooff  tthhee  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  ((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt,,  22001155  rreeqquuiirriinngg  SSuummmmaarryy  

pprroojjeecctt  RReeppoorrtt  ((SSPPRR))..  TThhee  aapppprrooaacchh  iinnvvoollvveedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ddaattaa  

ccoolllleeccttiioonn..  TThheessee  iinncclluuddeedd  rreevviieeww  ooff  sseeccoonnddaarryy  ddaattaa  oonn  tthhee  llooccaall  aarreeaa,,  rreevviieeww  ooff  rreelleevvaanntt  aaccttss  

aanndd  ppoolliicciieess,,  ddooccuummeennttiinngg  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  nneeiigghhbboouurrss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss..    

TThhiiss  wwaatteerr  pprroojjeecctt  wwiillll  rreessuulltt  ttoo  bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

TThhee  nneeeedd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  rreedduuccee//mmiittiiggaattee  tthhee  nneeggaattiivvee  iiss  eesssseennttiiaall  bbeeffoorree  aa  

pprroojjeecctt  ccaann  wwiinn  ccoommmmuunniittyy  aacccceeppttaabbiilliittyy..  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  eemmbbrraacceedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  hhiigghh  eexxppeeccttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  pprroojjeecctt..  
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TThhee  eexxppeecctteedd  ppoossiittiivvee  iimmppaaccttss  iinncclluuddee::  11))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  

ddoommeessttiicc  uussee  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn;;  22))  rreedduucceedd  ddiissttaannccee  aanndd  ttiimmee  ffoorr  ffeettcchhiinngg  

wwaatteerr  tthheerreeffoorree  mmoorree  ttiimmee  ffoorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess;;  33))  rreedduucceedd  nnoommaaddiissmm  ((mmiiggrraattiioonn  ffrroomm  oonnee  

ppllaaccee  ttoo  aannootthheerr  iinn  ssuucchh  ooff  wwaatteerr  aanndd  ppaassttuurree));;  44))  eeffffiicciieenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  

aavvaaiillaabbllee  ppaassttuurree;;  55))  iimmpprroovveedd  lliivveessttoocckk  pprroodduuccttiioonn//hheeaalltthh  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  lliivveessttoocckk  

mmoorrttaalliittyy;;  66))  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ppuuppiillss//ssttuuddeennttss  iinn  sscchhoooollss;;  77))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  

wwiillddlliiffee;;  88))  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess;;  99))  IImmpprroovveedd  hhyyggiieennee,,  rreedduucceedd  

wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess  tthhuuss  iimmpprroovveedd  hheeaalltthh;;  1100))  ccrreeaattiioonn  ooff  rruurraall  eemmppllooyymmeenntt;;  1111))  rruurraall  

eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt;;  1122))  iimmpprroovveedd  rruurraall  ssoocciiaall  aammeenniittiieess;;  1133))  iimmpprroovveedd  

ccoommmmuunniittyy  lliivveelliihhoooodd  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  rruurraall  ppoovveerrttyy;;  1144))  iimmpprroovveedd  aaeesstthheettiiccss  ooff  rruurraall  

eennvviirroonnmmeenntt;;  1155))  iinnccrreeaasseedd  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess;;  1166))  pprroovviissiioonn  ooff  mmaarrkkeett  ffoorr  

ssuuppppllyy  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss,,  ffuueellss  aanndd  ootthheerr  rreellaatteedd  sseerrvviicceess;;  aanndd  1177))  iinnccrreeaasseedd  

ggeenneerraattiioonn  ooff  rreevveennuuee  ttoo  tthhee  ccoouunnttyy  aanndd  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

DDuurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteemmppoorraall  nneeggaattiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  aarree  

aannttiicciippaatteedd::  11))  lloossss  ooff  vveeggeettaattiioonn  ccoovveerr;;  22))  wwoorrkkeerrss  aacccciiddeennttss  aanndd  hhaazzaarrddss;;  33))  lloossss  ooff  mmaann--

hhoouurrss  bbyy  ccuurriioouuss  oonnllooookkeerrss  wwhhoo  eevveennttuuaallllyy  wwaassttee  ttiimmee..  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn,,  tthhee  wwaatteerr  ppaann  wwiillll  

bbee  ccoommmmiissssiioonneedd  ffoorr  uussee..  DDuurriinngg  ooppeerraattiioonn  pphhaassee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  aarree  

aannttiicciippaatteedd::  11))  oovveerrggrraazziinngg  aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  ppaann;;  22))  wwaatteerr  ppoolllluuttiioonn  bbyy  lliivveessttoocckk,,  hhuummaann  aanndd  

wwiillddlliiffee  wwaasstteess  dduuee  ttoo  ddiirreecctt  aabbssttrraaccttiioonn  33))  llaanndd  ddeeggrraaddaattiioonn  lleeaaddiinngg  ttoo  iinnccrreeaasseedd  ssooiill  eerroossiioonn  

aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  ppoolllluuttiioonn  aarroouunndd,,  ppaatthh  wwaayyss  aanndd  ccoorrrriiddoorrss  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  wwaatteerr  ppaann;;  44))  

ddrroowwnniinngg  ooff  cchhiillddrreenn,,  lliivveessttoocckk  aanndd  wwiillddlliiffee;;  55))  iinnccrreeaasseedd  mmaallaarriiaa  dduuee  eennhhaanncceedd  mmoossqquuiittoo  

bbrreeeeddiinngg;;  66))  WWaatteerr  aanndd  ppaassttuurree  ccoonnfflliiccttss  aammoonngg  nneeiigghhbboouurriinngg  vviillllaaggeess  aammoonngg  ootthheerr  tteemmppoorraall,,  

ooccccaassiioonnaall,,  sshhoorrtt//MMeeddiiuumm//lloonngg  tteerrmm  iimmppaaccttss..  

TThheessee  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  aarree  eexxppeecctteedd  dduurriinngg  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  ooppeerraattiioonn  aanndd  

ddeeccoommmmiissssiioonniinngg..  MMiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ttoo  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ssuuggggeesstteedd  aanndd  wwiillll  bbee  

uusseedd  bbyy  tthhee  pprrooppoonneenntt  dduurriinngg  pprroojjeecctt  ccyyccllee..  TThheessee  iinncclluuddee::  11))  ffeenncciinngg  ooff  tthhee  wwaatteerr  ppaann  ttoo  

lliimmiitt  ddiirreecctt  aacccceessss  pprreevveennttiinngg  ddrroowwnniinngg  ooff  cchhiillddrreenn,,  lliivveessttoocckk  aanndd  wwiillddlliiffee;;  22))  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

lliivveessttoocckk  wwaatteerr  ttrroouugghh,,  ccoommmmuunniittyy  wwaatteerr  ppooiinntt  ttoo  aavvooiidd  ddiirreecctt  aabbssttrraaccttiioonn  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  wwaatteerr  

ppoolllluuttiioonn  bbyy  hhuummaannss,,  lliivveessttoocckk  aanndd  wwiillddlliiffee;;  33))  FFoorrmmaattiioonn  ooff  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeeess  

aanndd  ssuubb  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  rreegguullaattee  wwaatteerr  uussee  aanndd  rreessoollvvee  ccoonnfflliiccttss  iinncclluuddiinngg  wwaatteerr,,  ppaassttuurree,,  

bboouunnddaarryy,,  wwiillddlliiffee  aammoonngg  ootthheerrss..  NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

tthhiiss  pprroojjeecctt  iiss  aannttiicciippaatteedd  hhoowweevveerr,,  aallll  eemmeerrggeenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  sshhoouulldd  bbee  rreessppoonnddeedd  aass  

tthheeyy  aarriissee..  
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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

WWaatteerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  ccoonnssttrraaiinntt  ffoorr  hhuummaann,,  lliivveessttoocckk  aanndd  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  mmaajjoorr  ccaauussee  ooff  

ffaammiinnee  iinn  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iinn  ggeenneerraall..  DDuuee  ttoo  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmoorree  uunnpprreeddiiccttaabbllee  rraaiinnss,,  iinnccrreeaassiinngg  

ddeemmaannddss  ffrroomm  aann  iinnccrreeaassiinngg  ppooppuullaattiioonn,,  wwaatteerr  rreessoouurrccee  iiss  bbeeccoommiinngg  ssccaarrccee..  AAlltthhoouugghh  rraaiinnffaallll  

ooccccuurrss  iinn  ttwwoo  ppeerriiooddss//sseeaassoonnss  iinn  aa  yyeeaarr,,  iitt  iiss  ssccaannttyy  aanndd  ppoooorrllyy  ddiissttrriibbuutteedd  aanndd  tthheerreeffoorree  mmaannyy  

ppeeooppllee  ddoo  nnoott  bbeenneeffiitt..  MMaannyy  ppeeooppllee  eessppeecciiaallllyy  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  ssppeenndd  aa  

llaarrggee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthheeiirr  ddaaiillyy  ccaalloorriieess  aanndd  ttiimmee  ccaarrrryyiinngg  wwaatteerr  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee..  OOfftteenn  tthhee  wwaatteerr  

tthheeyy  ffeettcchh  iiss  ppoolllluutteedd  ccaauussiinngg  wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess,,  yyeett  iitt  iiss  tthhee  oonnllyy  ssoouurrccee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm..  OOnn  

tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  lliivveessttoocckk  ttrraavveell  ffoorr  lloonngg  ddiissttaanncceess  iinn  ssuucchh  ooff  wwaatteerr  aanndd  mmiiggrraattee  ffrroomm  oonnee  ppllaaccee  ttoo  

aannootthheerr  iinn  ssuucchh  ooff  ppaassttuurree..  TThheerree  aarree  nnoo  ppeerrmmaanneenntt  ssoouurrcceess  ooff  wwaatteerr  aanndd  dduurriinngg  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  ttrraavveell  lloonngg  ddiissttaanncceess  ttoo  wwaatteerr  ppooiinnttss..    

IInn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  NNaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  LLiivveessttoocckk  aanndd  

FFiisshheerriieess  tthhrroouugghh  DDrroouugghhtt  RReessiilliieennccee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  LLiivveelliihhooooddss  PPrrooggrraammmmee  ((DDRRSSLLPP))  iinntteennddss  

ttoo  iinnccrreeaassee  ccoommmmuunniittyy  aacccceessssiibbiilliittyy  ttoo  ppoottaabbllee  wwaatteerr  bbyy  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  SSiitteekk  wwaatteerr  ppaann..  TThhiiss  

pprroojjeecctt  iiss  aa  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinniittiiaattiivvee  ttoo  pprroovviiddee  wwaatteerr  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  ddoommeessttiicc  aatt  

cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  bbeenneeffiittiinngg  ccoommmmuunniittyy..    

TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  iiss  aammoonngg  pprroojjeeccttss  lliisstteedd  uunnddeerr  sscchheedduullee  IIII  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  ((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt,,  22001155  rreeqquuiirriinngg  SSuummmmaarryy  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  

((SSPPRR))..  TThhee  pprrooppoonneenntt  hhaass  tthheerreeffoorree  uunnddeerrttaakkeenn  SSPPRR  ttoo  eessttaabblliisshh  ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  

pprrooppoosseedd  wwaatteerr  pprroojjeecctt  oonn  tthhee  nnaattuurraall  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aarreeaa  aanndd  iittss  

eennvviirroonnss..  
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22..  NNAATTUURREE//PPUURRPPOOSSEE  OOFF  TTHHEE  PPRROOPPOOSSEEDD  PPRROOJJEECCTT  

TThhee  wwaatteerr  ppaann  pprroojjeecctt  iiss  aa  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnvveessttmmeenntt  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  ddoommeessttiicc  

uussee  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IIssiioolloo  tthhrroouugghh  DDrroouugghhtt  

RReessiilliieennccee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  LLiivveelliihhoooodd  PPrroojjeecctt  ((DDRRSSLLPP))..  TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  iiss  aa  wwaatteerr  ppaann  wwiitthh  aa  

ccaappaacciittyy  iiss  4400,,000000mm33  mmeeaassuurriinngg  111100mm  lloonngg  bbyy  110000mm  wwiiddee  aanndd  44mmddeeeepp  ((DDrraawwiinnggss  aattttaacchheedd))..  

TThhee  wwaatteerr  wwiillll  bbee  uusseedd  mmaaiinnllyy  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  ddoommeessttiicc  uussee  aanndd  wwiillll  bbeenneeffiitt  SSiitteekk  vviillllaaggee  aanndd  

nneeiigghhbboouurriinngg  ccoommmmuunniittiieess..  

TThhee  mmaaiinn  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddee::  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  wwaatteerr  ppaann  iinnvvoollvviinngg  eexxccaavvaattiioonn  ooff  tthhee  

wwaatteerr  ppaann  rreesseerrvvooiirr  ((4400,,000000mm33));;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ccoolllleeccttiioonn  ttrreenncchheess  ((iinnlleett));;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssppiillll  

wwaayy  ((oouuttlleett  ffoorr  eexxcceessss  ssttoorrmm  wwaatteerr));;  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aauuxxiilliiaarryy  wwoorrkkss  iinncclluuddiinngg  ssaanniittaarryy  ffaacciilliittyy  

((ttooiilleett  aanndd  bbaatthhrroooomm));;  wwaatteerr  uussee  ppooiinnttss  {{lliivveessttoocckk  wwaatteerr  ttrroouugghh  ((LLWWTT))  aanndd  CCoommmmuunniittyy  WWaatteerr  

PPooiinntt//ssttaanndd  ((CCWWPP))}}  aanndd  rreellaatteedd  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess..    

TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  cclleeaann//ppoottaabbllee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  ttoo  aauuggmmeenntt  tthhee  

eexxiissttiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess  wwhhiicchh  aarree  uussuuaallllyy  sseeaassoonnaall  aanndd  uunnssaaffee  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn..  IInn  

aaddddiittiioonn  iitt  pprroovviiddeess  wwaatteerr  ffoorr  lliivveessttoocckk  aanndd  wwiillddlliiffee..  IItt  aallssoo  aaiimmss  aatt  rreedduucciinngg  tthhee  ddiissttaannccee  ttrraavveelleedd  

bbyy  lliivveessttoocckk,,  ppuuppiillss//ssttuuddeennttss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  iinn  sseeaarrcchh  ooff  tthhiiss  pprreecciioouuss  rreessoouurrccee;;  rreedduuccee  

tthhee  sspprreeaadd  ooff  wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess;;  rreelliieevvee  tthhee  bbuurrddeenn  oonn  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  iinn  wwaatteerr  ccoolllleeccttiioonn  

aanndd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  wwiillll  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  

sscchhoooollss..  IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  pprroojjeecctt  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  aacccceessssiibbiilliittyy  SSiitteekk  VViillllaaggee,,  

KKaappttuurroo  SSuubb  LLooccaattiioonn,,  NNggoorroorraa  LLooccaattiioonn,,  BBaarrttaabbwwaa  WWaarrdd,,  BBaarriinnggoo  NNoorrtthh  SSuubb  CCoouunnttyy  aanndd  

BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  iinn  ggeenneerraall..  
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33..  PPRROOJJEECCTT  LLOOCCAATTIIOONN  

SSiitteekk  WWaatteerr  PPaann  iiss  llooccaatteedd  oonn  ccoommmmuunniittyy  llaanndd  aatt  GGPPSS  CCoooorrddiinnaatteess  00..993311447788NN;;  3355..882244116677EE  

SSiitteekk  VViillllaaggee,,  KKaappttuurroo  SSuubb  LLooccaattiioonn,,  NNggoorroorraa  LLooccaattiioonn,,  BBaarrttaabbwwaa  WWaarrdd,,  BBaarriinnggoo  NNoorrtthh  SSuubb  

CCoouunnttyy,,  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  ((LLaanndd  RReessoolluuttiioonn  aaggrreeeemmeenntt  aattttaacchheedd))..  TThhee  pprrooppoosseedd  wwaatteerr  iiss  NNOOTT  

llooccaatteedd  oonn  ggaazzeetttteedd  pprrootteecctteedd  oorr  zzoonneedd  aarreeaa  aanndd  iiss  NNOOTT  oouutt  ooff  cchhaarraacctteerr  wwiitthh  iittss  iimmmmeeddiiaattee  

eennvviirroonnmmeenntt..  

  

FFiigguurree  11::  SSaatteelllliittee  MMaapp  SShhoowwiinngg  tthhee  LLooccaattiioonn  ooff  PPrrooppoosseedd  SSiitteekk  WWaatteerr  PPaann  SSiittee  
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44..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY//AAPPPPRROOAACCHH;;  PPUUBBLLIICC//SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN    

44..11..  GGeenneerraall  OOvveerrvviieeww  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  SSPPRR  rreeppoorrtt,,  vvaarriioouuss  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  wweerree  uusseedd  ffoorr  ddaattaa  

ccoolllleeccttiioonn..  TThheessee  iinncclluuddeedd  rreevviieeww  ooff  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ddaattaa  aabboouutt  aarreeaa,,  rreevviieeww  ooff  rreelleevvaanntt  

lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ppoolliicciieess,,  ddooccuummeennttiinngg  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  nneeiigghhbboouurrss  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  SSeepptteemmbbeerr  

22002211..  TThhee  uussee  ooff  tthheessee  vvaarriioouuss  ttoooollss  wwaass  aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  bbiiaasseess,,  oobbttaaiinniinngg  tthhee  ttrruuee  ffaaccttss  oonn  tthhee  

ggrroouunndd  aanndd  sseeeekkiinngg  ooppiinniioonnss  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  

aass  mmuucchh  aanndd  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee..  

44..22..  PPllaannnniinngg    

TThhee  EEIIAA  TTeeaamm  EExxppeerrtt  ccoonndduucctteedd  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  SSiitteekk  WWaatteerr  PPaann..  TThhiiss  wwaass  mmeeaanntt  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee::  aa))  tthhee  rraannggee  ooff  iissssuueess  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  SSuummmmaarryy  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ((SSPPRR));;  bb))  

ssiiggnniiffiiccaanntt  iissssuueess  tthhaatt  wwoouulldd  nneeeedd  ddeettaaiilleedd  aasssseessssmmeenntt  aanndd  rreeaassoonnss;;  cc))  iissssuueess  tthhaatt  aarree  nnoott  

ssiiggnniiffiiccaanntt,,  vveerryy  wweellll  uunnddeerrssttoooodd;;  dd))  tthhee  bboouunnddaarriieess  ffoorr  tthhee  SSPPRR  iinn  tteerrmmss  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  eexxtteenntt,,  

ttiimmiinngg  aanndd  iissssuueess  ttoo  bbee  aasssseesssseedd;;  ee))  hhooww  tthhee  SSPPRR  wwaass  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd,,  tthhee  ppeeooppllee  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  

aanndd  tthhee  ttiimmiinnggss;;  ff))  tthhee  mmaaiinn  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwhhoo  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssuulltteedd  dduurriinngg  SSPPRR,,  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss,,  

ooppiinniioonnss  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss;;  gg))  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bbaasseelliinnee  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn;;  aanndd  hh))  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  SSPPRR  aapppprrooaacchh//ppllaann  aanndd  mmoobbiilliizzaattiioonn..    

44..33..  NNeeiigghhbboouurr//SSttaakkeehhoollddeerr  IInnvvoollvveemmeenntt  aanndd  PPaarrttiicciippaattiioonn    

TThhee  nneeiigghhbboouurrss//rreessiiddeennttss//ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  iinnvvoollvveedd  aanndd  ppaarrttiicciippaatteedd  dduurriinngg  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

tthhiiss  rreeppoorrtt..  AA  ppuubblliicc//ssttaakkeehhoollddeerrss  bbaarraazzaa  wwaass  hheelldd  ((MMiinnuutteess  aanndd  lliisstt  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  aattttaacchheedd))..  

TThhiiss  wwaass  mmeeaanntt  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ssoocciiaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  oobbttaaiinniinngg  tthhee  

nneeiigghhbboouurrss  ((rreessiiddeennttss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss))  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  SSiitteekk  WWaatteerr  PPaann..    

TThhee  nneeiigghhbboouurrss  wweerree  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  SSuummmmaarryy  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ((SSPPRR))  aass  pprroovviiddeedd  iinn  EEMMCCAA  

((AAmmeennddmmeenntt))  22001155  aanndd  tthhaatt  tthhee  aacctt  ggiivveess  eevveerryy  ppeerrssoonn  aa  rriigghhtt  ttoo  cclleeaann  aanndd  hheeaalltthh  eennvviirroonnmmeenntt  

aanndd  ccoonnffeerrss  uuppoonn  eevveerryy  ppeerrssoonn,,  tthhee  dduuttyy  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

TThheeyy  wweerree  iinnffoorrmmeedd  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ccoonndduuccttiinngg  SSPPRR  aanndd  tthhaatt  tthhee  ffooccuuss  

oonn  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivvee  iiss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  eeccoonnoommiicc  wweellll--bbeeiinngg  ooff  aann  aarreeaa..  IInn  tthhee  ssaammee  lliinnee  

tthheessee  ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  aallwwaayyss  ccoonnssiiddeerr  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  

ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ttoo  ccoommee  aanndd  tthhuuss  aa  bbaallaannccee  iiss  aattttaaiinneedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  hheennccee  

tteerrmmeedd  aass  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt..  
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TThhee  ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  eennlliigghhtteenneedd  aabboouutt  tthhee  SSPPRR;;  iittss  ppuurrppoossee//oobbjjeeccttiivveess;;  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  

iinncclluuddiinngg  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ppoolliicciieess  ggoovveerrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt;;  tthhee  rriigghhttss  aanndd  rroollee  ooff  ccoommmmuunniittyy  

ttoowwaarrddss  eennvviirroonnmmeenntt  pprrootteeccttiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..  TThheeyy  wweerree  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  eennvviirroonnmmeenntt  

ppoolliicciieess,,  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iinncclluuddiinngg::  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  KKeennyyaa  22001100;;  LLaanndd  AAcctt  22001122;;  LLaanndd  

RReeggiissttrraattiioonn  AAcctt  22001122;;  NNaattiioonnaall  LLaanndd  CCoommmmiissssiioonn  AAcctt  22001166;;  CCoommmmuunniittyy  LLaanndd  AAcctt  22001166;;  FFoorreesstt  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22001166;;  WWaatteerr  AAcctt  22001166;;  EEMMCCAA  ((AAmmeennddmmeenntt))  22001155;;  WWiilldd  lliiffee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22001133;;  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  AAcctt  CCAAPP  224422  aammoonngg  ootthheerrss..    

TThheeyy  wweerree  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  iinn  KKeennyyaa,,  iitt  iiss  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  eevveerryy  pprroojjeecctt  hhaass  ttoo  bbee  

eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy..  SSeeccttiioonn  5588  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoooorrddiinnaattiioonn  

((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt  ((EEMMCCAA)),,  22001155  aanndd  RReegguullaattiioonn  44  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  

CCoooorrddiinnaattiioonn  ((SSttrraatteeggiicc  AAsssseessssmmeenntt,,  IInntteeggrraatteedd  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  AAuuddiitt))  RReegguullaattiioonnss,,  

22001188,,  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  nnoo  pprrooppoonneenntt  sshhaallll  iimmpplleemmeenntt  aa  pprroojjeecctt  tthhaatt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  aa  nneeggaattiivvee  

eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt;;  oorr  ffoorr  wwhhiicchh  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  

AAcctt  oorr  tthheessee  RReegguullaattiioonnss;;  uunnlleessss  aann  SSPPRR  hhaass  bbeeeenn  ccoonncclluuddeedd  aanndd  aapppprroovveedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthheessee  RReegguullaattiioonnss..  

44..44..  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  ooff  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  

PPrriioorr  ttoo  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess,,  tthhee  rreessiiddeennttss  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  ttaakkeenn  tthhrroouugghh  tthhee  

qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  SSiitteekk  WWaatteerr  PPaann  aass  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  hhooww  

ttoo  ffiillll  tthheemm..  TThheeyy  wweerree  ttoolldd  ttoo  ffrreeeellyy  ffiillll  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  ggiivvee  aa  cclleeaarr  ppiiccttuurree  

ooff  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  rreessppoonnddeennttss  aarree  nneeiigghhbboouurrss,,  bbeenneeffiicciiaarriieess  

aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  WWaatteerr  PPaann..  TThhee  ssuummmmaarriieess  ooff  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aarree  ggiivveenn  bbeellooww..    

 

Photo #1: Community Members during public consultation/meeting (Take by Jonathan Cheruiyot) 
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Figure 1: Percentage of respondents’ years as residents 

 

 

Figure 2: Percentage of respondents on awareness 
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Figure 3: Percentage of respondents on project benefits 

 

 

Figure 4: Percentage of respondents on negative impacts 

 

 



8 

 

 

Figure 5: Percentage of respondents on mitigation measures 

  

OOnn  wwhheetthheerr  tthheeyy  aannttiicciippaattee  aannyy  pprroobblleemm,,  ccoommppllaaiinn  oorr  ccoonnfflliicctt  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  

llaanndd,,  wwaatteerr  ccoommppllaaiinn//ccoonnfflliicctt  wwaatteerr,,  ppuubblliicc  hheeaalltthh//ssaaffeettyy,,  lloossss  ooff  lliivveelliihhoooodd  aanndd  ootthheerrss,,  tthhee  

rreessppoonnddeennttss  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  WWaatteerr  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  nneeiigghhbboouurriinngg  llooccaallccoommmmuunniittiieess  aanndd  ccoommppeettiinngg  uusseess  

  DDrroowwnniinngg  ooff  cchhiillddrreenn  iinnttoo  tthhee  wwaatteerr  ppaann  

  WWaatteerr  ppoolllluuttiioonn  bbyy  ddiirreecctt  aabbssttrraaccttiioonn  aanndd  wwaasstteess  ffrroomm  lliivveessttoocckk,,  hhuummaann  aanndd  wwiillddlliiffee..  

WWhheenn  aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  wwaayyss  ooff  rreessoollvviinngg  tthhee  aabboovvee  ccoommppllaaiinnss//ccoonnfflliiccttss  tthhee  rreessppoonnddeennttss  iiddeennttiiffiieedd  

tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  FFeenncciinngg  ooff  wwaatteerr  ppaann  

  EEssttaabblliisshh  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ttoo  rreegguullaattee  wwaatteerr  uussee  aanndd  rreessoollvvee  wwaatteerr  aanndd  

ppaassttuurree  ccoonnfflliiccttss  

  PPrroovviiddee  ssaanniittaarryy  ffaacciilliittyy  ((ttooiilleett  aanndd  bbaatthhrroooomm))  

  

NNoottee::  TThhee  ssaammppllee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aarree  aattttaacchheedd//aappppeennddeedd//aannnneexxeedd..  
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55..  PPOOTTEENNTTIIAALL  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  IIMMPPAACCTTSS  

55..11  PPoossiittiivvee  iimmppaaccttss  

11..  WWaatteerr  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  lliivveessttoocckk  tthheerreebbyy  rreedduucciinngg  lliivveessttoocckk  lloossss..  TThhiiss  iimmpprroovveess  

lliivveessttoocckk  pprroodduuccttiioonn..  LLiivveessttoocckk  hheeaalltthh  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  iimmpprroovvee  lleeaaddiinngg  ttoo  iinnccrreeaasseedd  mmiillkk  

aanndd  mmeeaatt  pprroodduuccttiioonn..  

22..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee..    

33..  TThhee  wwaatteerr  iiss  ccoommppaarraattiivveellyy  cclleeaann  hheennccee  rreedduucceedd  wwaatteerr  bboorrnnee  ddiisseeaasseess  aanndd  iimmpprroovveess  

hhuummaann  aanndd  lliivveessttoocckk  hheeaalltthh..  

44..  WWaatteerr  ffoorr  wwiillddlliiffee..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  wwiillll  pprroovviiddee  wwaatteerr  ffoorr  wwiillddlliiffee  

tthhrroouugghh  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  wwiillddlliiffee  wwaatteerr  ttrroouugghh..  

55..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  bbrriinngg  wwaatteerr  cclloossee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  

tthhrreeee  wwaatteerr  kkiioosskkss//ssttaannddss  wwiillll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  ffoorr  ccoommmmuunniittyy..  TThhiiss  rreedduucceess  tthhee  ddiissttaannccee  ttoo  

wwaatteerr  ppooiinnttss  bbyy  lliivveessttoocckk  aanndd  ppeeooppllee..  WWoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  wwiillll  ssppeenndd  

lleessss  ttiimmee  wwhhiillee  ffeettcchhiinngg  wwaatteerr..  WWoommeenn  wwiillll  hhaavvee  ttiimmee  ffoorr  hhoouussee  cchhoorreess  aanndd  ootthheerr  

eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  wwhhiillee  cchhiillddrreenn  ((ppuuppiillss//ssttuuddeennttss))  wwiillll  hhaavvee  ttiimmee  ffoorr  ssttuuddiieess..  OOvveerraallll,,  

tthhiiss  wwiillll  iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ssttaattuuss  ooff  tthhee  bbeenneeffiittiinngg  

ccoommmmuunniittyy..    

66..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  wwiillll  eennaabbllee  lliivveessttoocckk  ttoo  bbee  cclloosseerr  ttoo  ppaassttuurree  lleeaaddiinngg  ttoo  bbeetttteerr  

uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ppaassttuurree..  

77..  TThhee  pprroojjeecctt  bbrriinnggss  mmoorree  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ssuucchh  aass  rreessttaauurraannttss,,  aacccceessss  rrooaaddss,,  

eelleeccttrriicciittyy  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  aammeenniittiieess  ssuucchh  aass  ddiissppeennssaarriieess  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess..  

88..  TThhee  pprroojjeecctt  wwiillll  rreedduuccee  wwaatteerr  sshhoorrttaaggee  iinnSSiitteekk  aanndd  nneeiigghhbboouurriinngg  vviillllaaggeess  ccuurrrreennttllyy  

eexxppeerriieenncciinngg  wwaatteerr  ssccaarrcciittyy..    

99..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tteemmppoorraarryy  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  dduurriinngg  tthhee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ffoorr  ccaassuuaallss  aanndd  wwaattcchh  mmeenn..    

1100..  IInn  ggeenneerraall  iitt  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  aacccceessssiibbiilliittyy  iinn  SSiitteekk  aanndd  nneeiigghhbboouurriinngg  

vviillllaaggeess;;  BBaarriinnggoo  CCoouunnttyy  aanndd  NNaattiioonn  iinn  ggeenneerraall  aanndd  rreedduucceess  rruurraall  ppoovveerrttyy..  
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55..22  NNeeggaattiivvee  IImmppaaccttss    

11..  WWaatteerr  ccoonnttaammiinnaattiioonn  bbyy  mmaacchhiinneerryy11..  TThhee  mmaacchhiinneerryy  rruunnss  oonn  ffuueell  aanndd  lluubbrriiccaannttss  iinncclluuddiinngg  

ppeettrrooll,,  ddiieesseell,,  ooiill  aanndd  ggrreeaassee..  AAnnyy  lleeaakkaaggee  wwiillll  ccoonnttaammiinnaattee  tthhee  wwaatteerr..  

22..  DDuurriinngg  eexxccaavvaattiioonn  ooff  wwaatteerr  ppaann  aanndd  ootthheerr  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  tthheerree  iiss  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  lloossss  ooff  

mmaann--hhoouurrss22  bbyy  ccuurriioouuss  oonnllooookkeerrss  aanndd  tthhaatt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  dduuee  ttoo  iinntteerrffeerreennccee..    

33..  TThheerree  iiss  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  iinnccrreeaasseedd  cchhaanncceess  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss  

aanndd  ssaaffeettyy  ((OOHHSS))..  AAcccciiddeennttss33  mmaayy  ooccccuurr  dduurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  dduurriinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  

pphhaassee..  SSoommee  ooff  tthhee  OOHHSS  ccoonncceerrnnss  iinncclluuddee  eerrggoonnoommiicc  rreellaatteedd  pprroobblleemmss..  AAnn  eeffffeeccttiivvee  uussee  

ooff  pprrootteeccttiivvee  ggeeaarr  aanndd  aaddhheerreennccee  ttoo  ppllaaccee  ooff  wwoorrkk  rreegguullaattiioonn  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..  

44..  LLoossss  ooff  lliiffee  dduuee  ttoo  ddrroowwnniinngg  ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  iinnccrreeaasseedd  ccaasseess  ooff  ssnnaakkee  bbiitteess44..  TThheerree  iiss  

tthheerreeffoorree  tthhee  nneeeedd  ttoo  ffeennccee  tthhee  wwaatteerr  aanndd  pprroovviiddee  ssaaffee  wwaatteerr  ddiissppeennssiinngg  uunniitt  iinncclluuddiinngg  

LLiivveessttoocckk  wwaatteerr  ttrroouugghh  aanndd  wwaatteerr  ssttaanndd  ffoorr  ddoommeessttiicc  uussee  

55..  TThheerree  iiss  aallssoo  cchhaannggee  iinn  llaanndd  uussee  aatt  wwaatteerr  ppooiinnttss..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  llaanndd  ddeeggrraaddaattiioonn55  aarroouunndd  

tthhee  wwaatteerr  ppooiinntt  aanndd  ppaatthhss  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ((ssooiill  eerroossiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  ppoolllluuttiioonn))..  

66..  TThhee  wwaatteerr  ppaann  wwiillll  eennccoouurraaggee  rraappiidd  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ooff  mmoossqquuiittooeess  tthhaatt  ccaauusseess  mmaallaarriiaa66..  IItt  

iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  mmaallaarriiaa  pprreevvaalleennccee  wwiillll  iinnccrreeaassee..        

77..  DDuurriinngg  ddrryy  sseeaassoonn,,  tthheerree  iiss  aa  lliikkeelliihhoooodd  ooff  wwaatteerr  ccoonnfflliicctt77  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  wwhhoo  

aarree  aaggrroo--ppaassttoorraalliissttss..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  iinnsseeccuurriittyy  aanndd  eevveenn  lloossss  ooff  lliiffee88..  TThheerree  iiss  tthheerreeffoorree  tthhee  

nneeeedd  ttoo  ffoorrmm  wwaatteerr  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  uussee  ooff  wwaatteerr  aanndd  ttoo  

aammiiccaabbllyy  rreessoollvvee  ccoonnfflliiccttss  tthhrroouugghh  ddiiaalloogguuee..  IInn  aaddddiittiioonn  ccoouunnttyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  pprroovviiddee  

sseeccuurriittyy  aanndd  rreessttrriicctt  iinnfflluuxx  ooff  lliivveessttoocckk  ffrroomm  ootthheerr  aarreeaass..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheerree  iiss  tthhee  nneeeedd  ttoo  

ppuutt  iinn  ppllaaccee  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aanndd  rreessppoonnssee  ssyysstteemmss  iinn  ppllaaccee..  

88..  TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  wwiillll  eennccoouurraaggee  tthhee  iinnfflluuxx99  ooff  lliivveessttoocckk,,  ppeeooppllee  aanndd  wwiillddlliiffee  iinnttoo  tthhee  ssiittee..  

TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  HHuummaann--WWiillddlliiffee  ccoonnfflliicctt1100,,  LLiivveessttoocckk--wwiillddlliiffee  ccoonnfflliicctt1111  lleeaaddiinngg  ttoo  

ooccccaassiioonnaall  lloossss  ooff  lliivveessttoocckk  aanndd  hhuummaann  lliiffee1122..  

99..  TThhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  eennccoouurraaggeess  oovveerrggrraazziinngg  ((oovveerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ppaassttuurree))  1133  aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  

ppooiinntt..  

1100..  CCoonncceennttrraattiioonn  ooff  lliivveessttoocckk  aarroouunndd  tthhee  wwaatteerr  ppooiinntt  lleeaaddss  ttoo  sspprreeaadd  ooff  lliivveessttoocckk  

ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess1144..  IItt  aallssoo  eennccoouurraaggeess  ppooaacchhiinngg1155  ssiinnccee  wwiillddlliiffee  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aatt  

tthhee  wwaatteerr  ppooiinntt  dduurriinngg  tthhee  nniigghhtt..    

1111..  IInn  tthhee  uunnlliikkeellyy  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthheerree  wwiillll  bbee  ffiinnaall  ddiissppoossaall  ooff  mmaatteerriiaallss  aatt  

tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  lliiffeessppaann..  HHoowweevveerr,,  iiff  tthheerree  iiss  cchhaannggee  ooff  ssiittee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  

ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  aa  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

AAbbaannddoonniinngg  tthhee  wwaatteerr  pprroojjeecctt  aanndd  aassssoocciiaatteedd  aaccttiivviittiieess  lleeaaddss  ttoo  wwaassttee  ooff  pprreecciioouuss  llaanndd1166..  

TThheerree  iiss  tthheerreeffoorree  tthhee  nneeeedd  ffoorr  llaannddssccaappee  rreessttoorraattiioonn  ttoo  iittss  oorriiggiinnaall  ssttaattee  bbeeffoorree  

ddiissttuurrbbaannccee..    
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66..  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPRROOGGRRAAMMMMEE    

66..11  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  OOppeerraattiioonnaall  PPhhaassee    

TThhiiss  iiss  tthhee  lloonnggeesstt  ssttaaggee  ooff  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess..  IItt  iiss  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  tthhaatt  tthhee  iinntteennddeedd  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  aarree  aaccccoommpplliisshheedd..  DDuurriinngg  tthhiiss  pphhaassee  aa  

lloott  ooff  ccaarree  aanndd  ccoonncceerrnnss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  iimmppaaccttss..  

  

TTaabbllee  11::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ffoorr  tthhee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  OOppeerraattiioonnaall  PPhhaassee    

IImmppaacctt    AAccttiioonn  RReeqquuiirreedd//MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurree  RReessppoonnssiibbiilliittyy    TTiimmee  ffrraammee    CCoosstt  ((KKSShhss))  

Water contamination by 

machinery  

The contractor to minimize water 

contamination by servicing machinery to 

prevent leakages and spillage of fuel and 

lubricants. Equipment, oil and fuel storage will 

be monitored and maintained on a regular 

basis. Any indication of leaks, discharge to the 

ground will be addressed immediately. 

Equipment maintenance on site will be minimal 

and monitored. In an event of oil/fuel spill, the 

affected soils will be scooped and disposed 

away from water course and terrestrial and 

aquatic life.  

CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  

pprrooppoonneenntt  
DDuurriinngg  

ccoonnssttrruuccttiioonn  
PPaarrtt  ooff  pprroojjeecctt  

ccoosstt  

Loss of man-hours by 

curious onlookers and 

that of workers due to 

interference 

Keep away idlers and livestock by putting 

warning signs at strategic places and informing 

the residents. 

Proponent, 

contractor 

1 Week Negligible 

Site accidents  Contract qualified and experienced 

manpower 

Proponent 1 month Tender 

procedure 

 Provide written instructions on how to 

avoid and respond to accidents. Safety gears 

should be given as necessary. 

Engineer/supervisor 

and contractor 

Once Negligible 

 Leaving the site as clean as possible. Contractor. Always Routine 
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 Provide a well-stocked onsite first aid box Contractor. Once Incorporated in 

project cost 

 Provide a list of contact persons and 

ambulance to be contacted during accidents 

Proponent Once Incorporated in 

project cost 

Drowning of children 

and snake bites 

 Have a perimeter for the water pan and 

restrict children from the site.  

 Equip the dispensaries with drugs to treat 

snake bites 

 Water management 

committee 

 County 

 PH 

During Construction 

and operation phase 
 Project cost 

 Routine 

Land degradation/Soil 

Erosion  

There is the need for rehabilitation through 

planting of grass and trees; land scaping and 

general environment greening to restore flora 

and fauna habitat. 

 County 

 Community 
Continuous In kind 

Increased Malaria due 

breeding of Mosquitoes 

 Use mosquito nets and clear unnecessary 

bushes and grass around Manyatta established 

around the water pan 

 Equip the dispensaries with drugs to treat 

snake bites 

 Water management 

committee 

 County   

 PH 

During 

operation phase 

Mainstreamed 

Water Conflict, 

Increased Insecurity and 

loss of life 

 Form project management committee to 

regulate the use of water and pasture and to 

amicably resolve conflicts.  

 County administration to provide security and 

restrict influx of livestock from other areas.  

 Put in place early warning and response 

systems in place. 

 Water management 

committee 

 WRUA 

 WRA 

 County 

 National 

Government 

During 

operation Phase 

 Project Cost 

 Routine 

Influx of livestock, 

people and wildlife into 

the site; Human-Wildlife 

Conflict; Livestock-

wildlife conflict; Loss of 

livestock and human life 

 Develop more water projects (water pans 

and boreholes) 

  

DDRRSSLLPP  

CCoouunnttyy  
CCoonnttiinnuuoouuss  TToo  bbee  

iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  

aannnnuuaall  bbuuddggeettss  

Overgrazing (over 

utilization of pasture) 

 Discourage grazing of Livestock around the 

water project 

 Develop more water projects 

  Water  aanndd  PPaassttuurree  

ccoommmmiitttteeeess  

  CCoouunnttyy  

RRoouuttiinnee  

CCoonnttiinnuuoouuss  

 Mainstreamed 

  Annual budget  
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Spread of livestock 

communicable diseases 

 County department of veterinary services to 

vaccinate livestock 

 CCoouunnttyy RRoouuttiinnee  

CCoonnttiinnuuoouuss  

 Mainstreamed 

  Annual budget  

Poaching  Promote community Policing  

 Promote intercommunity meetings 

 Establish water and pasture 

management committees 

 Mainstream pease building and conflict 

resolution   

  CCoouunnttyy  

  NNaattiioonnaall  

GGoovveerrnnmmeenntt  

  KKWWSS  

  CCoommmmuunniittyy  

CCoonnttiinnuuoouuss   Mainstreamed 

  

66..22  WWiinnddiinngg  uupp  pphhaassee    

TThhiiss  pphhaassee  iiss  mmoorree  hhyyppootthheettiiccaall  tthhaann  rreeaall,,  bbaassiicc  rreehhaabbiilliittaattiioonn  mmeeaassuurreess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  oonnccee  aallll  ooppeerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

ssttooppppeedd..  TThhee  aaccttiivviittiieess,,  aaccttiioonnss,,  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  ssaammee  aanndd  ttiimmee  ssppaann  ffoorr  ddooiinngg  tthh  iiss  iiddeennttiiffiieedd..  

  

TTaabbllee  22::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  tthhee  DDeeccoommmmiissssiioonniinngg  aanndd  CClloossuurree  PPhhaassee  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt    

IImmppaacctt//aaccttiivviittyy    AAccttiioonn  rreeqquuiirreedd//mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess    RReessppoonnssiibbiilliittyy    TTiimmee  ffrraammee    CCoossttss  ((KKSShhss))  

WWaassttee  llaanndd  dduuee  ttoo  

pprroojjeecctt  

aabbaannddoonnmmeenntt  

DDeemmoolliittiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ssttrruuccttuurreess,,  llaannddssccaappee  

rreessttoorraattiioonn  bbyy  rreemmoovviinngg  ppiippeelliinnee,,  ffiilllliinngg  

ddeepprreessssiioonnss,,  rreemmoovviinngg  uunnuusseedd  eeqquuiippmmeenntt,,  

ssttrruuccttuurreess  aanndd  ffaacciilliittiieess  ttoo  ggiivvee  rroooomm  ffoorr  nneeww  

aaccttiivviittiieess..  

PPrrooppoonneenntt  11  MMoonntthh  CCoommmmuunniittyy  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  

((IInn  kkiinndd))  
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ANNEX A1: PROJECT LOCATION 
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ANNEX A2: PROJECT ACCESSIBILITY 
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ANNEX A3: LIST OF PARTICIPANTS 
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AANNNNEEXX  AA44::  SSAAMMPPLLEE  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS;;  MMIINNUUTTEESS;;  LLAANNDD  AANNDD  OOTTHHEERR  DDOOCCUUMMEENNTTSS  
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