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"WMDisvoorVitens
interessant,Vitens niet
voorWMD"
MinisterBrinkhorsthoudtdewaterbedrijven voordatzijdebuitenlandsemarktmoetenopzoeken.
Oud-premierKokroeptdewatersectoropomsameneenvuisttemakenenmetdeNederlandse uitvindingenenkennisdemotorvandeEuropesewatertechnologietegaan vormen. Kiwa-directeur
PaulHesselinkstelthetindividualismevandeNederlandsewaterdragersaandekaakalshetop
exportaankomt.MeningendieinH 2 0 nr. 15»van30septemberjl. telezenwaren.WaterleidingmaatschappijDrenthe(WMDjiseenbedrijfdatinzijn buitenlandsecontactenbovenhetniveauvan
twinning uitgestegenisennueenaantalwaterleidingbedrijven inIndonesiërunt.Verslagvaneen
gesprekmetdirecteurKarst-JanHoogsteen,demotorachterdezeactiviteiten.
HoestaathetmetdehulpvandeNederlandse
watersectoraanAtjeh?
"Detsunamivondinmiddels acht
maanden geledenplaats.Hetechtewerk
moetnogbeginnen.Daarhebikhetbest
moeilijk mee,wantikbeniemanddie
meteen aandeslagwil,diewilgaan opknappen,gaan bouwen.Datvoorbereidingzoveel
tijd kost,isinherent aandeNederlandse
manier vanwerken inditsoort projecten.
Hetkost tijd om totgoedesamenwerking te
komen.Maarwezijn nu zover.Defasevan
voorbereiding isafgerond. Inhet bestuur
vandestichtingAtjeh,diealledonaties
coördineert enhet hulpprogramma gaat uitvoeren,zittenTiessengaenVanderKluit
namensdeUnievanWaterschappen enDen
Blanken,SchmitzeniknamensdeVEWIN."
'De waterleidingbedrijven enPartners
voorWaterhebbensameneenbedragvan
5,5miljoen eurobijeengebracht. Deminister
vanOntwikkelingssamenwerking wildit
bedraggaanverdubbelen.Intotaal isduself
miljoen eurobeschikbaar. Inde afgelopen
tijd iseenprogramma vastgesteld,detoetsingdoorhetministerieheeft plaatsgevondenenhetoverlegmerdeIndonesische
ambassade is afgerond."
iklaseenberichtovernoodinstallatiesvanPWN
dienogaltijdnietinbedrijfgenomenwaren?
"Dieinstallaties,deperfectors, werken
inmiddels.Eenaantalstond totvoor kort
inderdaad stil.Datkwamomdat ooknog
vanalleseromheen geregeld moest worden,
zoalsbediening, brandstofvoorziening,
onderhoud en bewaking."
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"Dedirecte noodhulp diewetotdusverregegeven hebben,bestond uit hetzendenvan tankauto's metwaterenvrachtauto'smetgereedschappen,zodatdemensen
aan hetwerk kondenenalvast noodreparatieskonden verrichten.
Wehebben ookde helft
vandesalarissenvande
medewerkers vande
PDAM's,delokale
waterleidingbedrijven,
betaald,omdemensen
aanhetwerkende
organisaties instand tehouden.Aandirecte
noodhulp iséénmiljoen euro uitgegeven."

"Wij richtenonsopviergebieden:Atjeh
UtaraenAtjeh Besar,het buitengebied van
destadBandaAtjeh,deomgevingvanMeulabohaandezuidkanténdeeilandenNias
enSimeulue,beideookaandezuidkant.In
aldiegebiedensamen woneneenkleine
200.000mensen."
"Deopzet isverderdatdeNederlandse
parrnerszichregionaalclusteren enzich
samen methun hulpverlening inhet bijzonderrichten opéénvandezeviergebieden.DeprovincieDrenthe,degemeenten in
deprovincie,donateurs,WMD,PWNende
provincieNoord-Holland brengensamen 1,3
miljoen euroin."
HoegaathetmetjullieactiviteitenmOost-Indié?
"Dielopenerggoed,bijna tegoed.We
kunnen hetsomsnietmeerbijbenen.We
zijn nu eigenaar vanéénvandetwee bedrijveninAmbon-stad.Wehebben 58procent
vandeaandelen inhanden envoorziende
helft vandestad vanwater.Deandere helft
wordtvoorziendoordePDAM. Wehebben
daaronderanderetemaken metdeontbossingvandeintrekgebieden door illegalehuizenbouw.Daardoordrogendebronnen inde
drogetijd op.Het iseendichtbevolkt gebied:
250.000mensen opeen
eilanddateenderdevan
deprovincie Drenthe
omvat.Wezijn ooknog
actiefopWest-Papoea,
hetvroegereNieuw
Guinea.Wehebbende
waterbedrijven van
SorongenBiakovergenomen enzullen binnenkort bij twaalfbedrijven meerderheidsaandeelhouder zijn."

"Buitenlandseactiviteiten,
eenuitdaging

voorjongemensen"

Watgaanjullie nudoen?
"Dehoofdopzet is:pompstations endistributienetten rehabilireren endePDAM's
weeraandegangkrijgen, ook adminisrratief Denota'smoetendedeur uiten het
watergeld moetweergeïnd worden.Maarde
problemen zijn enorm.Deaardbeving,die
detsunami veroorzaakte,waseenheelzware,meteenkrachtvan9,2opdeschaalvan
Richter.Indelen vanAtjeh isdebodem60
cmgezakt.Datbetekent datdehelewaterhuishouding veranderd is,datallesopnieuw
bekeken moetworden,inhetbijzonder de
afvoer vanhet regenwaterendievan het
afvalwater uitdeseptictanks viadeopen
kanalen.Ookzijn veelmensen het slachtoffer geworden.Opleidingvan nieuwe
medewerkers iseenbelangrijk punt.Viade
Wereldbank enhetministerie vanOpenbare
Werken(Bupanas)inJakarta wordtdehulpverleninggecoördineerd en afgestemd."

Hoeztjnjullie inWest-Papoeaterechtgekomen?
"Doordeoorlogkonden weopde
Molukken niets meerdoen.Wekwamen
toenopSulawesi(Celebes)terecht.Wesprakenoverhetdrinkwaterbedrijf vanManado
aandenoordkant vanheteiland.Daareiste
deburgemeester tienprocent vande
opbrengst voorzichzelfop.Wezijn daar toen
nietverderopingegaan.Opverzoekvande
Indonesischeambassadeur inNederland
zijn wetoenopWest-Papoeagaan kijken.
Dezeambassadeur,diezelfvanSumatra
komt,zetzichinhetbijzonder invoorde
onrwikkelingvanOost-Indonesië."
Hoegrootzijndebedrijvendaar?
"Sorongiseenstad tergroottevanAssen
(70.000inwoners)met 10.000aansluitingen.
Dataantal willen welatengroeien tot30.000
aansluitingen.Weleverendaar2,5à3 mil-
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joen kubiekemeterdrinkwater perjaar.
Vanwegehetlekverlies isdeproductie het
dubbele.Datlekverlies moetdusnaarbeneden.Zonder uit tebreiden kunnen weveel
meermensenvanwater voorzien.Biak heeft
nu4.500aansluitingen,Jayapura (Hollandia)
25.000.Daarwillen wegroeien naar90.000
aansluitingen."
"Alsjeinditsoort landen ietswiltveranderen,moetje verdergaandan twinning.We
nemendebedrijven over.Wezorgenervoor
51 procentvandeaandelen inhanden te
krijgen.Wenemen deactivaoverzonderte
betalen.Daarvoor tekenenweeenschuldbekentenis.Na 15jaar kandegemeentede
samenwerkingbeëindigen.Zijheeft dan het
rechtomhetaandeelvanWMDterugte
kopen.Wijbetalendandeschuld uit enverkopendeactivaweertegen boekwaarde in
lokalevaluta.Indetussentijd wordteenzusterbedrijfvan WMD,geleiddoorlokaal
management, aangestuurd door adviseurs
vanuit hetWMD-kantoor inManado.De
lokaledirecteur isdebaas.Omdat wijeigenarenzijn, benoemen wijhemopbasisvan
deskundigheid enniet langer viadepolitiek.
Hetiseen experiment."
BijallediscussieoveractiviteitenvanNederlandse
waterbedrijven inhetbuitenlandisdehoofdvraag:
wiedraagthetfinanciëlerisico?
"WijhebbendeStichtingOost-Indonesiëopgericht,een'revolvingfund', waarin
7,5miljoen eurorisicodragend kapitaalvan
Ontwikkelingssamenwerking isondergebracht.WMDheeft hieraan 3,5miljoen toegevoegdaaneigen vermogen."
"Debedrijven diewijovernemen,moetenpresteren.Zijmoeten meer aansluitingentotstand brengen, hetlekverlies terug-

brengen,hetwatergeld innen, kennis in het
bedrijfhoudenendaar ietsmeedoen.Voor
definanciering kunnen zijdeeerstejaren
eenberoepdoenoponsfonds,nadrie tot
vierjaar moetenzedemarkt op.Ookaanons
moetenzijrenteenaflossing betalen.In
principemoet hetgeleendegeldna 15jaar
terugbetaald zijn aandestichting. Cruciaal
isofhet luktopbasisvanvolledige kostenterugwinning tegaan werken.Detijd zalhet
leren.Eenin testellentoezichthouder zal
hieropgaan toezien.Onsrisicoisnietgroter
danhetgestorte kapitaal."
ikbegrijpderelatietussenDrentheendeMolukken.West-Papoeaisweereenandergebied.
"Deverbondenheid metdeproblematiek
vandeMolukkenwasinderdaad het begin.
Nu willenweookeenbijdrage leverenaan
hetbereikenvandemillenniumdoelen van
deVN,hetterugbrengen vanhet aantal
mensendatverstoken isvaneengoede
drinkwatervoorziening ensanitatie.Maar
hetisookeenincentivevooronzeeigen
mensen,hetisgoedvoorhun persoonlijke
ontwikkelingalszeeensmetdeproblemen
inditsoort landeninaanraking tekomen."
"Wehebben inonzebedrijfstak uitdagingen voorjonge mensennodig,anders
verstoffen we.Indeafzet zitgeengroeimeer,
vandeontwikkeling vannieuwe technieken
isnauwelijks nogsprake.Goedbeheeralleen
trektjongemensen niet."
HoeziejedetoekomstvanWMD?
"InDrenthedaaltdevraaggestaagmet
eenprocentperjaar.Oorzaakisvooralde
renovatievanwoningen,waarbij waterbesparendeapparatuur wordt ingebouwd.
Wehebbeneengoedsamenspel met het

Drentsch Landschap.InhetHunzedaliseen
grootprojectgerealiseerd.Derivier meandert
weer.Wegaannogeenaantalbronnen realloceren.Debronnen inNorgenZuidlaren
wordengesloten.InAnnengaanwedaarentegenmeerwinnen.InAssentenslottegaan
wehetaantalbronnen aandeoostkant verminderen ennieuweaandewestkant ontwikkelenondereenaanteleggen golfbaan."
"Wekijken ookofeenboernaast zijn
groeneookblauwedienstenkanleveren.Op
elkehectarevalt8000kubiekemeterregenper
jaar.Daarvanverdamptdehelft.Kanderesterende4000kubiekemeteralswatergeoogst
worden?Alsweperkubiekemeter 17cent
grondwaterheffing inzettenenrocenteigen
bijdrage,heeft deboerdegewenstenetto
opbrengst.Indeveenkoloniënkomengrote
oppervlakkenlandvrijalsdelandbouwsubsidiesverderwordenafgebouwd. Daar
moetenweietsmee.Ookhet waterschap
heeft daarbelangbij.Hethoeft minderwater
aftevoerenenkanbijzwareregen zijn
buffercapaciteit andersinzetten.Eenidee,
speciaalvoordezandgebieden,voordekleinerestroomgebiedenenbeekdalen."
Blijvenjullie zelfstandig?
"Jazeker,deaandeelhouders(50procent
provincie,50procentgemeenten)willendirectepolitiekeinvloeduitoefenen opwateren
milieu.DatligtinDrentheandersdan bijvoorbeeldinFriesland.Alsweopgaanin
Vitens,ismendieinvloedkwijt.Datwillen
onzebestuurdersniet.HetWMD-tariefisook
lager,dewaterkwaliteitisgoed.Wijzijnvoor
Vitensinteressant,Vitensnietvoorons.Met
WaterbedrijfGroningenhebbenweeen
intensievesamenwerking.Maareenfusiezit
ernietin.DaarvoorverschiltdevolksaardtussenGroningenenDrentheteveel.Iederwil
zijneigenbedrijf Iksluiteenfusie nietuit."
Bestaansamenwerkingsmogelijkheden metDuitse
bedrijven?
"VanuitGroningen wel,vanuit Drenthe
niet.AchterEmmenbegintoverdegrenseen
groteleegte.Wetrekkensamenopmet
Groningen indeontwikkelingvandeEemsDollard-regio.Wegaandeindustriewatermarkt inNoord-Nederland bedienen.Ook
zullen wesamen metWaterschapVelt&
Vechtafvalwater opwerkentot demiwater
voorstoom tenbehoevevanhet heropenen
vanhetolieveld inSchoonebeek."
"Conform deeisendiedenieuweWaterleidingwet gaatstellen,zullenwedezeleveringen welgaanafsplitsen vandedrinkwaterlevering.Maardeechteuitdagingvoor
jongemensen ligt inonze buitenlandse
activiteiten." ^
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