ACHTERGROND

NEDERLANDSE WATERLEIDINGBEDRIJVEN ACTIEF OP JAVA EN
SUMATRA

WaterFondsIndonesië
kenteensuccesvollestart
Smd5ruimeenjaar iseenaantalNederlandsewaterleidingbedrijvenvialietWaterfondsIndonesië
(WFIjopzakelijke basisverantwoordelijkvoordeaanlegvan52.000huisaansluitingen inviersteden
opjava enSumatra.Binnenkortbegintdeexploitatievanwaterproductiebednjjjes inenkelekleine
stedeninNoord-Sumatra.Hetdrinkwaterzalinbulkgeleverdwordenaanhetwaterleidingbedrijf
Tirtauadi,datdedistributieverzorgt.Hetwatcrfouds blijktcengoedmiddeltezijnvoorNederlandse(enbuitenlandse]waterleidingbedrijvenomopeenzakelijke manieractie/tezijn opde
Indonesischewatermarkt.Deactiviteiten dragen bovendienbijaandeversneldeontwikkelingvan
dedrinkwatervoorziening.
Tussen 1985en 1998onderhielden zo'n
tienNederlandse waterleidingbedrijven
twinningrelaties metIndonesische collegabedrijven.Dezewaren vooralgerichtop uitwisselingvankennisenervaring.Dat
gebeurdedoorbezoekenvandeNederlandse
partner aanhet Indonesischebedrijfen
omgekeerd.Rond 1997kwamenzowelde
Indonesische alsdeNederlandse partijen tot
deconclusiedatdetwinningen aanhun doel
haddenbeantwoord endathet tijd werd om
desamenwerking opeenandere,zomogelijk
meerzakelijke, leestteschoeien.Tegendie
achtergrond verleendedeVEWINin1998
opdracht aanAquanetomdemogelijkheden
daarvoor teonderzoeken.Inhaar rapport
vandatzelfdejaar concludeerdeAquanetdat
samenwerkingopeenmeerzakelijke manier
quabeleid,wet-enregelgevingin Indonesië
zeerwelmogelijk wasendatandere buitenlandsebedrijven opdiewijze reedsactief
warenopdeIndonesischemarkt.Aquanet
adviseerdeomineenvervolgonderzoekde
concretemogelijkheden voorzakelijke
samenwerking tussenNederlandseenIndonesischebedrijven duidelijk temaken.
Daartoeverleendenzes waterbedrijven
in 1999opdracht aanAquaner.Datwaren
PWN,WG,Europoort,WMDenhet toenmaligeWZHOenWNWB.Opgrondvan
gesprekkeninIndonesiëbegin 2000, adviseerdeAquanerondermeerommet Indonesischebedrijven opzakelijke wijze samen te
wetken bijdeaanlegvan huisaansluitingen
c.q.bij derehabilitatie enexploitatievan
pompstations.VoortsadviseerdeAquanet
omeengedegenstudienaarde haalbaarheid
vandezeoptiesuit tevoerenenopdeuitkomstdaarvandebesluirvorming tebase34
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ren.Het ministerievanEconomischeZaken
(SENTER)bleekbereid eensubsidievan
circa0,1 miljoen euro(tweederdedeelvande
kosten)teverstrekkenvoorde uitvoering
vaneendergelijke studie.Het restantwerd
gefinancierd doorPWN,WGenhet toenmaligeWOB. Destudiewerduitgevoerd in
oktober 2000enresulteerde inhet rapport
'Dutch interventions inthewatersectorin
West-JavaandNorth-Sumatra'.Devoorlopigeuitkomsten vandestudiewarenvoor
PWNenWMDaanleidingominjanuari
2001 hetWaterFondsIndonesiëbv(WFI)op
terichten.Enkelemaanden later tradook
BrabanrWater toe.DedirectievanhetWFI
wordtadinterim gevoerd doorAquanet.

Huisaansluitingen
AlsinIndonesiëeenklanteencontract
sluit met eenwaterleidingbedrijf (inIndonesiëPDAMgenoemd) voordeleveringvan
water,legtdePDAMdehuisaansluiting aan.
Dekostendaarvan bedragencirca60euro.
Deklantbetaaltdiekosten overeenperiode
vanvijftotzesmaanden terugaandePDAM.
Definanciële capaciteitvandePDAMs is
echtertezwakominvoldoendesnel tempo
deaanlegvanhuisaansluitingen te kunnen
voorfinancieren. Datheeft totgevolgdat
geïnstalleerdeproductiecapaciteit onbenut
blijft, waardoordePDAMomzet mist.Maar
hetbetekent ookdatpotentiële klanten lang
opdrinkwater moeten wachten.HetWFI
biedtdaarvooreenoplossing:Het financiert
dekosrenvandeaanlegvaneenhuisaansluitingengeeft dezeondereen huur-koopovereenkomstgedurende negen maanden in
gebruik aandePDAM. DePDAMbetaalt
dezekosten innegen maandelijkse termijnen tetugaanhetWFI.Dieinkomsten her-

investeert hetWFIweerindeaanlegvan
nieuweaansluitingen.Alsdelaatste termijn
isbetaald,gaatdeformele eigendom vande
aansluiting overvanhetWFInaardePDAM.
Devoordelen vandezeaanpakzijn evident:
doordeversneldeaanlegvan huisaansluitingenmaaktdePDAMeffectiever gebruik van
degeïnstalleerdeproductiecapaciteit en
beschikkendeklanteneerderovergoed
drinkwater.
Injanuari 2001 sloothetWFIdeeerste
tweecontracren voordeaanlegvanhuisaansluitingen:met het streekwaterbedrijf
vanBogorinWest-Javavoor5.000aansluitingenenmethetstedelijk waterbedrijf van
Bogorvoor 18.000aansluitingen. Inseptember2001 werden hetderdeenvierdecontract
afgesloten metrespectievelijk het waterbedrijfvan Indramayu inWest-Javavoor
4.800aansluitingen enmet waterbedrijf
Tirtanadi inNoord-Sumatra voor24.000aansluitingen.Ineenjaar tijd sloothetWFIdus
viercontracten afvoordeaanlegvancirca
52.000aansluitingen.Deuitvoering daarvan
gebeurt overeenperiodevan driejaar.
Voorhetlokalemanagement vandeze
activiteiten richtte hetWFIvorigjaarjuni
eendochteronderneming opinIndonesië:
PTMitraTirtaIndonesia(MTI).Zijkooptper
kwartaal dematerialen voordehuisaansluitingen.Datzijn vooriedereaansluitingeen
watermeter,zesmeterpvc-pijp,eenstopkraan,ellebogenetc.Verder contracteert
MTIdediensten vandeaannemers, houdt
geregeldcontact metdePDAMsoverdeuitvoeringvanhetwerk,verstuurt demaandelijkse facturen aandePDAMsenherinvesteertdeinkomsten indeaankoopvan
nieuwematerialen.Tussen hetWFIenMTI
bestaateenkredietovereenkomst. Devereiste
investeringdoorhetWFIbedraagt circa0,7
miljoen euro.Inmiddels ishetWFIin
gesprekmet anderePDAMsvoordeaanleg
vanhuisaansluitingen. Onderandere met
waterbedrijfvanBekasi,voordeaanlegvan
75.000huisaansluitingen indriejaar. Het
waterbedrijfvanBekasi,datnogmaar tien
procentvandedriemiljoen mensen inhaar
voorzieningsgebied heeft aangesloten,
bedient deoverloopvandehoofdstad Jakarta.OokanderePDAMskloppenbijhetWFI
aan.Erbestaatdusvoldoendevraag.

Exploitatie van productieinstallaties
InNoord-Sumatra iseen interessante
ontwikkeling totschaalvergroting vande
watersector gaande.Daarwordr drinkwater
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FroduaieinstaUatieinDeüSerdang,NoordSumatra;rehabilitatieenexploitative
doorWFI/TirtaSumut.

geleverd door hethoofdstedelijke bedrijf
TirtanadiMedanendoor 16kleinerewaterbedrijven.Tirtanadiiseen uitstekend
bedrijf Hetbehoort totdebestevanIndonesië:dejaarrekening laatkeeropkeerwinst
zien,niet verantwoorde waterverbruiken
bedragenslechts 20procentenderatio
employees/aansluitingen bedraagt slechts
1:200.De16kleinerebedrijven zijn in meerderheidverliesgevend endoen hetookin
technischopzicht,metbijvoorbeeld 50procentnietverantwoorde waterverbruiken,
veelslechterdande'degrotebroer' in
Medan.Tirtanadi isenigerijd geleden
begonnen metdeovernamevandeexploitatievandiekleinerebedrijven opbasisvan
eenlease-overeenkomst metdegemeentelijke overheden.Onder eendergelijke overeenkomst blijven deactiva ineigendomvan
degemeenten,neemtTirtanadideschulden
overenkrijgt inruildaarvoordeconcessie
omgedurendeeenperiodevan25jaarde
drinkwatervoorziening teverzorgen.
Momenteel isTirtanadiopdiebasisalactief
inzesvande 16stadjes. Omdeinvesteringen
voorrehabilitatieenuitbreidingvande
infrastructuur inookanderestadjes te
financieren heeft Tirtanadibehoefte aaneen
strategischepartner.Omdiereden hebben
hetWFIenTirtanadi besloten omeenjoint
ventureopterichten:PTTirtaSumut.Dat
bedrijfwordt,ineencontract metTirtanadi,
verantwoordelijk voorderehabilitatieen
exploitatievanproductieinstallaties inde
kleinestadjes.Oveihetalgemeen betreft het
installaties voordezuiveringvanoppervlaktewater.PTTirtaSumutzalduswater in
bulkverkopen aanTirtanadi dat vervolgens
verantwoordelijk isvoordedistributie daarvannaarde klanten.
Weerbleekhetmogelijk een financiële
ondersteuningvanSENTERte verkrijgen.
HetWFIformuleerde eenproject voorde

HuisaansluirmginBo^or,Westjava;aaryelc^ddoorWFI/MitraTirtaIndonesia.

rehabilitatievanzes productieinstallaties
meteentotalecapaciteitvan300l/sindrie
kleinesteden inNoord-Sumatra:Rantauprapat,DeliSerdangenSidikalang.Dekosten
daarvanbedragencirca0,75miljoen euro.Dit
project werd inmaartj.1.doorSENTERgoedgekeurd,waardoorhetWFI0,5miljoen euro
subsidieontvangt.Deoverigekosten worden
gefinancierd doorWFI.Hetproject start
omstreeksjuni aanstaandeenkenteenlooptijd vancircaanderhalfjaar. Voordeuitvoeringdaarvanhuurt hetWFIdeskundigheid
invanM-Consult,Aquanet,PWN,Royal
Haskoningenlokaleadviesbureaus.Onderdeelvanhetproject istevenshet voorbereidenensluitenvaneenovereenkomst tussen
TirtaSumutenTirtanadi,waaronderTirta
Sumutgedurende 15jaar verantwoordelijk
wordtvoordeexploitatievandeproductieinstallaties.MetdesubsidievanSENTERkan
PTTirtaSumuteenvliegendestart maken
metexploitatievandeeerstezespompstations.DeorganisatievanTirtaSumutzal
daarvoorinitieeluit60personen bestaandie
deelswordengerekruteerd uitdeorganisatie
vanTirtanadi(management)endelokale
waterbedrijfjes (uitvoering).Hetligtinde
bedoelingdathetWFIvantijd tot tijd
expertsuitdeaangesloten bedrijven opkorte
missienaarSumatrazaluitzendenvoor
monitoringenadvies.Intotaalstaanerzo'n
60productieinstallaties indekleinestedenin
Noord-Sumatra.Dit houdteenvoldoende
grotemarkt invoorTirtaSumutomhaar
activiteiten indetoekomstuit tebreiden.

Bank Netherlands Water
Partnership
HetNederlandse ministerie vanBuitenlandseZakenheeft circa25miljoen euro
beschikbaargesteld voorprojecten diezijn
gerichtopdeinstitutionele versterkingvan
dewatersector wereldwijd. Dat budget
wordtbeheerd doordeWereldBankonder

hetzogehetenBankNetherlands WaterPartnership(BNWP).Aquanetheeft eenvoorstel
gedaan aan hetBNWPomeendeelvande
fondsen tegebruiken vooreenproject datis
gerichtopderealisatievanéénprovinciaal
waterbedrijf inNoord-Sumatra.Devorming
vaneendergelijk bedrijfzaltotgroteschaalvoordelen leiden.Hetzouvereisen datde
gemeenten endeprovinciehun eigendom
vandeinfrastructuur inbrengen inhetprovincialebedrijfendaarvooraandelenin ruil
krijgen.Datzoueenlogischevolgendestap
zijn indeontwikkeling,waarbij Tirtanadi
nu reedsdeexploiratieverzorgtindekleine
stadjes, maardeeigendom nogberust bijde
gemeenten endeprovincie.HetBNWPstaat
positieftegenoverditvoorstel.

Nieuwe aandeelhouders
Omdeactiviteiten opdeIndonesische
watermarkt verder teontwikkelen moet het
WFIhaarkapitaalvergroten.Datbetekent
datmeeraandeelhouders moeten aansluiten
bijhetWFI.Devooruitzichtendaarvoor zijn
hoopgevend.OnlangstradWRKtoealsaandeelhouder.Ookanderewaterleidingbedrijven blijken geïnteresseerd tezijn.In
Groot-BrittanniëoverweegtThamesWater
deelname.Daarnaast ishet pensioenfonds
vandeIndonesische bedrijfstak, datcirca45
miljoen eurobeheert,geïnteresseerd omdeel
tenemenindedochterondernemingMTI.
HetWFIvoertookgesprekkenmet medefinancieringsorganisaties (ICCO)en kredietinstellingen (deNederlandse Investerings
Bank)omdekapitaalsbasis teverstevigen.
Toekomstigekapitaalsinjecties zullen het
WFIinstaatstellenomhaaractiviteitenop
hetterrein vandeaanlegvan huisaansluitingenenderehabilitatieenexploitatievanproductieinstallaties aanzienlijk tevergroten. <f
Bert Jansen
Directeur WaterFonds Indonesië
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