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Krijgendearmenin
Ghanameerenbeter
drinkwaterdoorPPS?
HetNetherlandsWaterPartnershipenenkelenon-gouvernementeleorganisatieshebbeneenstudie
verrichtnaardehaalbaarheidvanpubliek-privatesamenwerking oprietgebiedvandewatervoorzieningvoormetnamedearmebevolkinginenkelestedeninhetnoordenvanGhana.Hoewelzeoptermijndehelewaterketengaan bekijken,iservooralsnogvoorgekozenomtebeginnenmetdedrinkwatervoorzieningvoordearmenindesteden.Duurzameontwikkelingvanwaterbronnenen
verwijdering enzuiveringvanafvalwatermakendeel uitvanhetplan.DekeuzevoorGhana isgebaseerdopdebetrokkenheidvanverschillendeNederlandseNGO'smetdatland.
Demissiebestonduitvertegenwoordigers
vanSimavi,BothENDSenhetIRCéndeskundigenuitGhanavanWaterAid,TREND(NGO
ophetgebiedvantrainingenonderzoek)en
vandeprivatesector(consultantmeteen
waterbedrijf). OpTamale,degrootstestadin
hetnoordenvanGhanametzo'n600.000mensen,richttedeaandachtzichvoorhetgrootstedelijkeonderzoek.Driekleinestadjesin
dezelfderegiometeeninwoneraantalrondde
25.000leverdendegegevensvoorhetonderzoekomtrentdeomstandighedeninkleine
steden.Gesprokenismetgroepenmensen,
variërendvanvertegenwoordigersvanministeriesviaregionaleengemeentelijkeoverhedentotbewonersinarmewijken,deuiteindelijkedoelgroep.Dezebezoekenengesprekken
leverdenveelgegevensenwaarnemingenop
diewerdengeanalyseerdopdekernvraag:'Is

Publiekedrinkwatertappunten(foto:DanielleHirsch).
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publiek-privatesamenwerkingeenhaalbare
enaanbevelenswaardigeoptievoorwatervoorzieningaandestedelijkearmen?'De
watervoorzieningindekleinestedeninhet
noordenvanGhanaismatigtotslecht.Dit
beeldkanwaarschijnlijk metwat plaatselijke
variatiesdoorgetrokkenwordennaaralle70
grotestedenen278kleinerestadjes.Dewaterproductiecapaciteit isonvoldoende,de infrastructuurmatigenhetdistributienet bereikt
vaakjuist nietdearmen.Opditmoment
wordtdedrinkwatervoorzieninggeleiddoor
publiekeorganisaties:indegrotestedendoor
eencentraalgeleidwaterbedrijf(GhanaWater
Company)enindekleinestedendooreen
WaterBoarddiedoordelokaleoverheidwordt
gestuurd,gecontroleerdengereguleerd;dus
allekaartenzijninéénhand!Opditmoment
wordenslechtszeswatersysremeninkleine

stedenbeheerdviaeengecombineerde
publiek-privateorganisatie.Deervaringen
zijnnogpril;tweesystemendraaiennur8
maandenmetditmodel.
DeGhaneseregeringendeWereldbank
hooptendatgroteinternationalewaterbedrijvenintetessezoudentonenomdeleidingvan
tweeclustersvangrotestedenopzichte
nemen,maardatbleekeenverkeerdeinschatting.Bijnavoorallestedelijke watersystemen
-gelukkigmeteenaantalpositieveuitzonderingen-geldtdathetmanagementmatigtot
slecht,deprofessionaliteit inbestuur,
managementenoperationeletakenonvoldoendeendefinanciëledekkingvandeoperationelekostenmatigtotslechtis.Vaakkunnennetdesalarissenenbrandstof-of
elektriciteitsrekeningen wordenbetaald.In
eenaantalgevallenwordeninkomsrenook
welaangewendvoordoeleindendienietsmet
watertemakenhebben.
Bestaatmomenteelvraagnaarsamenwerkingtussendeoverheidenprivatebedrijven?
Dearmebevolkingindestedenlijdthet
meestonderhetfalenvanhetbestuuren
management.Velenhebbennooitwateruit
dekraanzienkomen.Zijhalenhunwaterbij
eendam.Publiek-privatesamenwerkingzegt
henweinig.Veelverrrouweninhetpublieke
ofprivatemanagement iserniet.Debevolkingvreesthogerewaterprijzen.DeNGO's
kennendewaterproblemenwel.Opdir
moment liggenhunervaringenvooralophet
plattelandwaarzeveelsucceshebbenmet
watersysteemmanagement datuitgevoerd
en/ofdirectgecontroleerdwordtdoorde
watetgebruikers.
Maarinstedenligtdesituatieanders.De
Warersystemenzijngecompliceerder,het
managementvraagtmeerprofessionaliteit en
degebruikersgroepen vertonenminder
samenhangenzijnheterogener.InGhana
bestaateenergacrieveensuccesvollemaatschappelijke beweging,onderaansturingvan
eengroepNGO's,dietegeninternationale,
grootschaligeprivatisetingisvanstedelijke
watervoorziening.
AandeanderekanrrealiserenverschillendeNGO'szichweldatconstructiefmeegedachtmoetwordenaanheroplossenvande
crisisindestedelijkewatervoorziening.Hierbijmoerwordengekekennaarallemogelijke
opties,variërendvanpubliek-publieke
samenwerkingtotvolledigdoordegebruikers
beheerdesystemenenvanpubliek-privatetot
rri-partiete(publiek-privaat-NGO)samenwerking.OverhetalgemeenhebbenNGO'sin
Ghanaeenpositievehoudingombetrokkente

Samenwerking NWP en NGO's
Samenkunjemeerdoendaniederafzonderlijk. VanuitdezegedachtezochthetNetherlands
WaterPartnership(NWP)mediovorigjaarcontactmetdenon-gouvernementeleorganisaties
(NGO's)onderhaarledenomtebekijkenofenhoezijelkaarnogbeterzoudenkunnenondersteunenbijhunwerkinontwikkelingslanden.HetNWP,inhetlevengeroepenomdeinternationale
positievandeNederlandsewatersectorteverbeteren,wildekrachtenbundelenenzogebruik
makenvaneikaarskennis,vaardighedenennetwerken.OpdezemanierhooptNWPeeneffectieve
bijdrageteleverenaanhetbehalenvandeMilleniumDevelopmentGoals,zoalsvastgelegd tijdens
deWereldtopvoorDuurzameOntwikkelinginJohannesburgin2002.Eénvandiedoelstellingen
isdathetaantalmensenzondertoegangtotschoondrinkwaterensanitairevoorzieningenin2015
moetzijngehalveerd."Wijhebbenhetgevoeldatinsamenwerkingveelwinsttebehalenvalt",
aldusErikKeminkvanNWP."VeelNGO'sopererenalafzonderlijk inverschillendeontwikkelingslanden,zoalsGhana.ZoheeftSimaviinditlandveelcontactenmetlokaleorganisaties,heeft
BothENDSpartnersdiesterkbetrokkenzijnbijdediscussieoverprivatiseringvandewatersector
opbeleidsniveauenwerkthetIRCsamenmetlokalepartnersinhetontwikkelenenverspreiden
vankenniseninformatieuitdewatersector.Geziendehuidigewatercrisisishetbelangrijkals
dezeorganisatiesmethunpartnersterplaatsegezamenlijkopereren,zodatweopeenduurzame
manierhulpkunnenbieden."DestudieinGhanarichtzichineersteinstantieopdrinkwater.Vervolgenszullennaarverwachtingookanderezakenaanbodkomen,zoalssanitatie,irrigatie,waterenwetlandbeheer.ErikKemink:"Onzeervaringis,datwanneerjeergenseenprobleemoplost,je
erergensanderse'éncreëert.Wemoetendusdeambitiehebbensamennaareengeïntegreerde
oplossingtezoeken."AlshetprojectinGhanagoedverloopt,wordeninanderelanden,waaronder
vermoedelijkBurkinaFaso,TanzaniaenMozambique,gelijksoortigeprojectengesrart.

zijn bijhettestenenintroducerenvannieuwe
bestuurs-enmanagementopties.Derelatief
kleineprivateondernemersstaan uiteraard
positieftegenoversamenwerkingmetdeoverheid.ZijhebbenzichverenigdindeAssociationofPrivateWaterOperators.Maar hun
ervaringenenhun kenniszijnnogbeperkt.
Hoewelopditmoment hunwinstmarge'swel
heelkleinofzelfsnegatiefzijn,gaanzedoor
omdatvolgenshendetoekomstgloort.Voor
stadjes met5.000tot15.000mensenzalde
financiëlehaalbaarheidaltijdgeringblijven
vanwegehetgeringewaterverbruik vandeoverhetalgemeenarme-bevolking.Hetbundelenvanhetdrinkwatermanagement van
verschillendestadjeszouéénvandeoplossingenkunnenzijn.Denationale,regionaleen
gemeentelijk overhedenziendezwakkepuntenvandepubliekestructurenenzijndirect
betrokkenbijhetversterkenvandebestaande
structuren.Ondanksdegeringeervaringin
hetlandmetpubliek-private samenwerking
zijn hunverwachtingen hiervan hooggespannen.Delokalepolitiekisambivalentinzijn
analyse.Terwijldeeigenbeperkingenworden
erkend,twijfelen sommigenaandecapaciteit
vandepubliekesectoromvoldoendetegenwichtaaneenprivateondernemer tebieden.

Zwakke organisatie
Voorhetklein-stedelijkezijn doorde
Nederlandsemissiezesbestuurs/managementoptiesgeanalyseerdenvoordearme wijkenindegrotestedenvier.Deconclusieszijn
helder.Geenvandeoptiesleidttotveelaandachtvoordewatervoorzieningaandearmen.
Deinstitutionelestructuur isgoed,maarde

organisatiezwak.Hetisduidelijkdatonvoldoendecapaciteitbestaatvooreengedegen
planning,goedtechnischenfinancieel beheer
eneengoedecommunicatiemetdegebruikers.Ditresulteertondermeerineengebrekkigefinanciële verantwoording.Dewaterregelgevingindekleinestedenencontrole
daaropligtinhandenvandelokaleoverheid
dieookhetwaterbestuur enhet management
aanstuurt.Zo'nverstrengelingvanverantwoordelijkheden vraagtom moeilijkheden.
DeinvloedvandelokalepolitiekopdeWater
Boards(inkleinestadjes) isdusgroot.Waarde
watergebruikerszichhebbengeorganiseerdin
gebruikersgroepen,vormendieeengoed
tegenwichtenhebbenzeeen'stem'naarhet
waterbestuur enmanagement.Daargaathet
vaakveelbeter.Verdervoertderegionaleen
nationaleoverheiddemonitoringnietgoed
uit,zodatgeenanalysesvandesituatieswordenverricht,geenterugkoppeling plaatsvindt
energeenlessenwordengeleerd,gedocumenteerdofdaarnatoegepastinplanning,uitvoeringencapaciteitsopbouwvandekaders.

Rol van NGO's
Demissieconcludeertdatpubliek-private
samenwerkingvoorwatdewatervoorziening
vandearmebevolkinginstedenbetreft een
haalbareoptieis,maarookweernietdeenige.
Deverwachtingisdatsamenwerkingtussen
overhedenenprivatebedrijvenzalleidentot
eenefficiëntere enduurzamerewatervoorzieningaandegroepvanstedelijkearmen.De
aandachtvoordetoegankelijkheidvanwater
voorhenzalinalleprocesfasen beterenexplicietermoetenworden.Depubliekesector

moetversterktwordenomeenduurzame
watervoorzieningregaranderennetbehulp
vanadequatemonitoring,reguleringeneen
duurzaam financieringssysteem. DepotentiëlerolvandeNGO'sisgrootmetnameinhet
faciliteren vandeprocessenomdearmen erbij
tebetrekken,hun'stem'teversterkenenhun
capaciteitoptebouwen.Hetisdusbeterom
tepratenovereenTri-PartietePartnerschap
(TPP):publiekeenprivatesectorenNGO's.
Maarookdecapaciteitenmaatschappelijkeverantwoordelijkheid vandelokaleprivate
sectormoetversterktwordenomeengoede
waterdienstverleningtegeneenookvoorde
armenbetaalbaartarieftegaranderen.Aande
anderekantmoetendelokale waterbedrijfjes,
deprivatesector,voldoende bedrijfszekerheid
kunnenopbouwenmetacceptabelewinstmarge's.

Test
Dehoofdaanbeveling ishet testenvande
PPS/TPP-optieinenkelestedenin Ghana
metverschillende sociaal-economische
ontwikkelingsniveaus metvoordearmen
verschillende technologieënendienstenniveau's (bijvoorbeeld privé-huisaansluitingen,buurtaansluitingen enpublieketappunten).Omdat ooksamenwerking tussen
verschillendeoverhedenendebevolkingnu
reedsinverschillende stadjes redelijksuccesvolis,moetdezetervergelijking meegenomen worden.
Indeterugkoppelingtoondendebij
dezestudiebetrokken publiekeenprivate
organisaties inGhanaendeNGO'seengrote
belangstellingvoorhetinitiatief DeNWPNGOGroepstaatinprincipepositieftegenovereenbijdrage aanhet testenenlerenvan
dezePPS/TPP-optie.Vanondersteuningzou
sprakekunnen zijn indevormvanopbouw
vanstructuren, systemenenwervingvan
geschiktepersonen,uitwisselingvanrelevanteervaringen,hetmonitoren enanalyserenéneengoedebeleidsmatigeeninhoudelijkedialoogoverPPS/TPPversus publieke
beheerssystemen, zowelinGhanaalsin
Nederland.
De'bal'ligtnu opdeGhanesehelft.De
Ghanezenmoetenaande'bal'blijven;NWP
endeNGO'skunnen alleenmaar adviseren
enondersteunen. Binnenkort wordteen
notitieverwachtvandeGhanesePPS/TPPcoördinatiegroep (inoprichting)diegeleid
wordtdoordeNGO'smaarookeensterke
inbrengkentvannationaleoverhedenende
privatesector, f
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