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WATERBEDRIJVEN VERKEREN I N E E N W E I N I G B E N I J D E N S WAARDIGE POSITIE

Nederlandsehulpbij
moderniserenvan
Russischedrink- en
afvalwatersector
Sinds1999verleentciccombinatieDHV,Witteveen+BosenAquanetassistentieaanwaterbedrijven
ineendrietalstedeninRusland.Ditgebeurtbinnen hetzogehetenGAT-project,genoemd naarde
betrokkensteden:Gagarin,AstrakhanenTobolsk.Hetprojectwordtgejrnancierd doorSenter, een
agentschapvanhetMinisterievanEconomischeZakendatverantwoordelijk isvoorhetuitvoeren
vansubsidie-,krediet-eujiscalc regelingenenprogramma'sophetgebiedvantechnologie,milieu,
exporteninternationalesamenwerking.Meteentotaalbedragvancirca5,8miljoenguldenishet
GAT-projecthetgrootstcco-^nauciermgsprojectvanSenter.DezewilhiermeedeeconomischekennisoverdrachtvanuithetNederlandsebedrijfsleven bevorderen,terondersteuning vandetransformatienaareenmarktgerichteenduurzameeconomieinmidden-enoost-Europa.
IndeRussische Federatiezijn -zoalsin
bijna allevoormaligecommunistische landenvanmidden-enoost-Europa -drinkwaterenafvalwater inhanden vanhetzelfde
bedrijf, genaamd Vodokanal.InRusland verkerenveelvandezeVodokanals('vodo'voor
'water',en'kanal'voor'afvalwater'] ineen
weinigbenijdenswaardige positie. Hun
installatieszijn vaakouderwetsvanopzeten
vandubieuze kwaliteit,endaarenboven feitelijk afgeschreven; hundrinkwater-distributienetten vertonen forse lekverliezen,de
betaaldisciplinevandeabonneeslaatte
wensenovereneengroot deelvan het
bedrijfsinkomen bestaatuitbetalingenin
natura.Endiesituatieisernadeeconomischecrisisvanaugustus 1998zekerniet beter
opgeworden.
Omdewatersector inRusland teverbeteren,metnamedoordeVodokanals onafhankelijker temaken,modernerenmeteen
gezonder financiële positie,isdeWereldbankin1997gestart methetMunicipal
WaterandWastewaterProject.Ineerste
instantie stelden 17Russischestedenzich
daarbij kandidaat vooreenleningbijde
Wereldbank. Hiertoebehoren Gagarin,AstrakhanenTobolsk.Zij kwamen inaanmerkingvoorleningen vanrespectievelijk één,
13,5envijfmiljoen dollar.
Nederland (inditgeval:Senter)demon40
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streert indezesteden haarervaring,expertiseenproducten doorhetvoorbereiden van
projecten vooruitvoeringmetbehulpvande
leningvandeWereldbank,hetzelfuitvoeren
vandemonstratieprojecten enhettrainen
vanvertegenwoordigers vanVodokanals,
gemeentenenprovinciesin watergerelateerdeonderwerpen.
Het trainingsprogramma begonmeteen
tweetal'exposurevisits'naar Nederland,
waarbij vertegenwoordigers vandeVodokanals,gemeentenenprovincies kennis kondenmakenmetdeNederlandse watersector
viaintroducties vandeministeries vanEconomischeZakenenVerkeerenWaterstaat,
Senter,deVEWINendeUnievanWaterschappen.Ookbezochtenzeenkelewaterleidingbedrijven enzuiveringsschappen.
InRusland werden vervolgensseniormanagersenoperationele managers
getraind.Datgebeurde intweeseries van
iederedrieblokkenenomvatteaspectenals
financieel management, utility-,distributieenafvalwatermanagement, alsmede waterwinning,-zuiveringen-distributie,en
afvalwaterinzameling, -zuiveringen-lozing.
Hetlaatstetrainingsblok werdvorigjaar
septembergegeven.
VrijwelalledoorNederland gefinancierdeprojecten zijn insamenwerking metRussischeontwerpinstituten besteksgereed

HetKremlinmetwatertoreninTobolsk.

gemaakt.Demeesturgente projeten omvattenondermeerhetherstellen,door inwendigebekleding,vancirca 1300meter hoofdrioolinhetcentrum vanAstrakhan,het
leverenvanlaboratoriumapparatuur voor
Gagarin,envanmateriaalenmaterieelvoor
het onderhoud aanhetwaterleidingnet van
Tobolsk.
Voordedemonstratieprojecten werd
doorSenteralsvoorwaardegestelddatdaarbij voorhonderd procent Nederlandse apparatuurgebruik gemaakt moest worden.
Rekeninghoudend metdewensvanzowel
deWereldbank alsdeVodokanalsommeer
inzicht tekrijgen inhetwerkelijke waterverbruik,isdaarbij gekozen voordeleveringen
installatievanhuiswatermeters voordeGagarinVodokanalendeTrusovoVodokanalin
Astrakhan,envandebiet-,druk-enniveaumetersvoordeTobolskVodokanal.Daarnaastzijn voordrieVodokanals watermetertestbankengeleverdengeïnstalleerd.Bij de
Istochnik VodokanalinAstrakhan tenslotte

De projectsteden
Gagarin(circa30.000inwoners)ligtongeveer180kmtenzuidwesten vanMoskou.
Destijds bekendalsGzatsk,eenstadjevan
ondergeschiktebetekenis,heeft heteen
periodevanuitbreidingenbloeigekendna
deruimtereisvanzijn meestillustereinwoner,YuriGagarin,naarwiehetlaterisvernoemd.EriséénVodokanal,dievrijwelde
gehelestadvanwatervoorzietvanuiteen
drietalgrondwaterpompstations,waarvan
eréén,gelegennabijhetcentrum vande
stad,omgezondheidstechnische redenen
metsluitingwordtbedreigd.Destadis
voorzienvaneenrioleringssysteemdat
afvoert naareentraditionelebiologische
zuiveringsinstallatie.
AstrakhanligtaandeWolgarivier,vlak
voordatdezezichvertaktenineenruime

automatische drukregeling in het distributienet van Gagarin in combinatie met
optimalisering van het energiegebruik
door installatie van frequentie-omvormers in de distributiepompstations;
aansluiting aan het openbare distributienet van een stadsdeel van Gagarin dat
voorheen nog door de Russische spoorwegen van water werd voorzien;
vervanging van de twee hoofdrioolgemalen in het centrum van Astrakhan
met capaciteiten van respectievelijk 2500
en 6500 kubieke meter per uur;
vervanging van het oppervlaktewaterinlaatwerk, ruw water zuig- en persleidingen, en ruw water pompstation (capaciteit 40.000 kubieke meter per dag] van de
Zhukovsky installatie in Tobolsk.

RuimerinstallatievaneenvoorbezinkingsremkinAstrakhan.

is ten behoeve van de drinkwaterbereiding
een hypochloriet-installatie geïnstalleerd als
vervanging van de bestaande gasvormig
chloordosering. Voor het Vodokanal is dit
van groot belang, aangezien de regelgeving
op het gebied van beschermingsmaatregelen
bij gebruik van gasvormig chloor in Rusland
zodanig isaangescherpt dat voldoen aan de
nieuwe eisen aanzienlijke investeringen
voor de Vodokanals met zich zou brengen.
De hypochloriet-installatie illustreert het
alternatief van het ter plaatse genereren van
chloor uit natuurlijk keukenzout, wat binnen niet al tegrote afstand van Astrakhan
wordt gewonnen.

Een apart demonstratieproject betrof de
leidingnetanalyse voor Gagarin, in het kader
waarvan de Engelstalige versie van het netwerkprogramma Aleid$>6van Kiwa werd uitgebreid met een Russische taalmodule,
resulterend in het drietalige Aleidzooo International. Personeel van de Gagarin Vodokanal werd afgelopen maand in Rusland in het
gebruik van dit ptogtamma gettaind.
Binnen de tweede serie van projecten
(het Management Strenghtening and Operational Improvement Program, de MSOIPfase) werd een aantal grotere projecten
besteksgereed gemaakt:

delta uitmondt indeKaspischeZee.De
stad,dieeen halfmiljoen inwoners telt en
vootal bekend isvanzijn steur en kaviaar,

inde 19eeeuw deculturele hoofdstad was.
Het isdeenige stad in Siberiëmet een
Kremlin,en in degeschiedenis onder meer

heeft door derecente olievondsten in het
Kaspischegebied een belangrijke economische stimulans gekregen. Destad telt een
dtietal Vodokanals, dievanelkaar worden
gescheiden door derivieren Wolga enBolda.Drinkwater wordt gedistribueerd vanuit een viertal installaties,diealle vier
water uit deWolgazuiveren.Vrijwel de
gehele stad isvoorzien van riolering, twee
van dedrie waterbedrijven hebben ieder
tweeafvalwaterzuiveringsinstallaties; het
derde bedrijf maakt daarbij gebruik van één
van hun installaties. Eén awzi isniet vootzien van een operationele biologische zuiveringstrap.

bekend alsdeplaats waar de tsarenfamilie
een tijdlang gevangen heeft gezeten voordat zij in Jekatetinbutg werd terechtgesteld. Het eerste plan vooreen openbare
drinkwatetvoorziemng in dezestad werd in
1886door een Nederlander gepresenteerd!
Destad telt één Vodokanal, diede watervoorziening verzorgt vanuit twee installaties die beide behandeld rivierwater distribueren.Alleen het hoger gelegen,
modernere gedeelte van destad is voorzien
van riolering; het oudere gedeelte heeft latrines en septic tanks.Circadehelft van het
ingezamelde rioolwater wordt gezuiverd in
een eigen, traditionele afvalwaterzuiveringsinstallatie;de resterende hoeveelheid
in dezuiveringsinstallatie van een nabij
gelegen pettochemisch complex.

Tobolsk (circa 200.000inwoners] tenslotte
ligt in west-Siberië,van welkeregio het tot

De huidige planning van het project
voorziet in afronding van de demonstratieprojecten in Gagarin en Astrakhan in de loop
van deze maand en in Tobolsk in september.
Tegelijkertijd worden de bestekken voor de
MSOIP-fase afgerond. Het project eindigt in
november met een wotkshop in Moskou.
De verwachting isdat het uitgevoerde
programma een impuls geeft aan een verdere verbetering in de drinkwatervoorziening
en afvalwaterbehandeling op een manier en
een niveau zoals dat naar Nederlandse maatstaven hoort.

Partners in het project
De combinatie die het GAT-project uitvoert, bestaat uit DHVWater (algemene projectleiding en een deel van de technische
inbreng], Witteveen+Bos (merendeel van de
technische inbreng, inclusief het besteksgereedmaken van de door deWereldbank te
financieren projecten] enAquanet (training
van Vodokanal-personeel en van vertegenwoordigers van degemeenten en regio's).
Nederlandse producten die in het kader
van de demonstratieprojecten zijn geleverd,
omvatten huiswatermeters (Presikhaaf
Watermeters,Arnhem), debiet-, druk- en
niveaumeters (Krohne Persenaire, Dordrecht), watermetertestbanken (PWN Revisieen Meettechniek, Wormerveer) en een
desinfectie-installatie (Van den Heuvel
Watertechnologie, Scherpenzeel].
In de loop van het GAT-project werd het
ptojectteam geconfronteerd met een aantal
typische aspecten van de Russische situatie
op watergebied:
•

eigendomsstructuur.
DeVodokanals zijn in het algemeen
gemeentelijke instellingen met een zeer
41

weinigtransparante situatie alsgevolg.Een
voorbeeld daarvan isderegeldatde infrastructuur vansteden vanafeenhalf miljoen
inwoners vansttategisch belangendus
'geheim' is.Dieregelwordt niet consequent
gehanteerd,maat kan het levenvaneenbuitenlandse consultant uiterst lastigmaken.
Daarnaastzijn vooralindeJeltsin-tijd nogal
eensdecreten uitgevaardigd diehaaksstaan
opanderewetten entegels,zodatzelfs ingewijden doordebomen hetbosniet meer
kunnen zien.Hierdoor hangt het dikwijls
vanpersoonlijke interpretaties afofbepaalde
regelswelofnietworden gehanteerd.
•

PompstationinTobolsk.

beperktezelfstandigheid. Ineen uitzonderlijkgeval,zoalsinTobolsk,heeft het bedrijf
devormvaneenjoint stockcompany' waarbijdeaandelen inhanden zijn vanhetpersoneel.Heteigendomvandefysieke infrastructuur isdaarin overigensniet begrepen.
Inhetverleden lagdeeigendomsstructuur vanmetnamehetdistributienet nogal
gecompliceerd, met lokalenetten inbeheer
bijonder meerwoningcorporaties,deministeriesvanonderwijs (schoolcomplexen) en
defensie enhavenautoriteiten, waardoor het
ingevalvanleidingbreuk niet altijd duidelijk waswelkepartij maatregelen diendete
nemen.In toenemende mate wordendeze
delen vanhetdistributienet thans inbeheer
overgedragen aandeVodokanals,maarde
eigendomsverhoudingen blijven gecompliceerd.Datzalnaarverwachting niet minder
worden door leningen door internationale
instellingen alsdeWereldbankofEuropese
Bank:hierbij zijn meestaldeVodokanalsde
contractpartij enverantwoordelijkvoorhet
aflossen vandelening,waardoordete financierennieuwewerken automatisch eigendomvandeVodokanallijken teworden,
zulks integenstelling tothet merendeel van
debestaande faciliteiten.
•

watertarieven.
Dewatertarieven houden nauwelijks
verband metdefeitelijke kosten.Traditioneelwerdenjaarlijks bedragendoordecentraleengemeentelijke overheid ter beschikkingvandeVodokanalgesteld,zonder dat
daateenlangere termijn planning met bijbehorend financieel dekkingsplaatje tegenoverstond.Alsgevolghiervan bestaatgeen
duidelijke relatietussende noodzakelijke
uitgaven vooronderhoud ennieuweinvesteringenenerzijds enhet watertatiefanderzijds.Degeldstromen zijn inmiddelsgeslonken,maardeprocedureisvrijwel
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onveranderd gebleven.Hettariefwordt om
vootalpolitiekegronden door deduma
(gemeenteraad) laaggehouden, metals
gevolgeenvoortdurende krapteaanmiddelenbijde bedrijven.
•

ruilhandel ofcontant geld?
In hetverleden ontstond een ingewikkeldsysteem vanonderlinge verrekeningen,
waarbij verplichtingen tussenpartijen worden'doorgeschoven'. Eentypisch voorbeeld
hiervan iseensituatie waarbij degemeente
subsidievetschuldigdisaan het watetbedrijf eneenfabriek dieeen belastingschuld
heeft aandegemeenteeenpartij stalen buizenoverheeft. Doordiepartij overtedoen
aanhetwaterbedrijf, voldoet defabriek formeelzijn belastingschuld aandegemeente,
voldoetdezeookformeel aanzijn subsidieverplichtingjegenshetwaterbedrijf, enzit
hetwaterbedrijf vervolgens opgescheept met
een-dikwijls overgewaardeerde- partij
schtoot indevotmvanroestendebuizen.Als
gevolgvanditnogsteedsgehanteerdesysteemvanruilhandel ('niemand' heeft
immers voldoendecontanten) bestaat
slechtseenkleindeel(binnen hetGAT-project 19 tot45procent)vandeinkomsten van
het waterbedrijfuitcontant geldofanderszins.Datdit consequenties heeft voorde
bedrijfsvoering zalduidelijk zijn:soms ontbreektzelfs voldoendegeldomdesalarissen
vollediguit tebetalen-eensituatiedieoverigensineengrootaantal andere bedrijven
inRusland wordt aangetroffen.
•

regelgeving.
IndeRussischeFederatie iseen aanzienlijkdeelvanderegel-enwetgeving nog
afkomstig uit hetSovjettijdperk. Hoeweleen
gedeeltehiervan feitelijk niet meer wordt
gehanteerd,zijn dedesbetreffende wetten en
tegelsniet altijd formeel opgeheven,meteen

klimaat.
Siberiëstaatnietvoornietsbekend om
zijn strengewinters.VoorTobolsk impliceertdatdatdewerkbareperiodevan het
jaar-althans voorbuirenwerkzaamhedensterkbeperkt wordt.Het isniet ongebruikelijkdatergedurende degeheleperiodevan
septembet t/m meisneeuw ligtenhet hard
vriest,waardoordetoegankelijkheid vanleidingen sterkwordt beperkt.Debevroren
bovengrond belemmert detoegang totde
diepgelegen leidingen,watertoeleidt dat in
Nederland onbekende machines,voorzien
vaneentweetalparallellebovenmaatse kettingzagen, worden toegepastomsleuven
vanminimaal tweemeterdieptezagen.

Resultaat
Eénvandetesultaten vande'exposure
visits'aanNederland ishetopgetreden veranderend besefbijdeVodokanalsover het
kwaliteitsniveau vanwaterinstallaties.De
tijdens dedemonstratieprojecten gepleegde
aanpassingen hebben inmiddelsgeleid tot
eenuitvoeringsconcept datzich duidelijk
onderscheidt vandegebruikelijke Russische
standaard enveelmeerovereenkomt met
watinNederlandgewoonis.
Desamenwerking metlokaleontwerpinstituten, bijvoorbeeld de'State Unitary
DesignAgency Sibiptocommunvodokanal'
enAstrakhangrazhandproekt'verliep uiterst
plezierig.Naaanvankelijk enigescepsisvan
dekantvandeinstituten ontstond sneleen
wederzijds respectvooreikaars capaciteiten:
deNederlandsedelegatiemet kennisen
ervaringvanmoderneapparatuur en bouwtechnieken, alsmedevanopenbare aanbestedingen,endeRussischedelegatiemet haar
uitgebteide kennisvanlokalezakenen
installatie-ontwerpen meteenhoogdetailleringsniveau.
R.Trietsch (DHVWater),
A.Reterink (Witteveen+Bos) en
J.van derZwan (KiwaOnderzoek en
Advies/Aquanet) f

