Twinning met Indonesische waterleidingbedrijven onder de loupe
Perpamsi-VEWINseminar opSulawesi

Kort na Pasen, op 9 en 10 april, heeft
in Malino op het Indonesische eiland
Sulawesi, periodiek overleg plaatsgehad
tussen een tiental Nederlandse en
Indonesische waterleidingbedrijven in het
kader van twinning-overeenkomsten.
Sommige van die overeenkomsten lopen
al meer dan tien jaar; die tussen Friesland
en Palembang bijvoorbeeld is reeds
afgelopen. Andere zoals die tussen Waterbedrijf Europoort (Rotterdam) en DELTA
(Zeeland) en Bandung e.o. alsmede tussen
PWN en Bogor staan op het punt beëindigd te worden. Weer andere zijn recent
tot stand gekomen of zijn verlengd. Het
ligt voor de hand dat deze bijeenkomst
werd aangegrepen om te evalueren en
om zich af te vragen: wat gaat er gebeuren
in Indonesië wanneer contracten met
Nederlandse bedrijven aflopen.
Banden aanhouden
Voorzover aanwezig gaven de vertegenwoordigers van Nederlandse en Indonesische bedrijven een overzicht van hetgeen
was gedaan en bereikt. Van Nederlandse
zijde werd, daartoe gevraagd, aangeboden
om na het aflopen der contracten de
banden aan te houden, schriftelijk of telefonisch advies te geven als daarom wordt
gevraagd. Men was echter wel van mening
dat die banden veelal van persoonlijke
aard zijn en dat bij eventuele wisseling
in de leiding der bedrijven - hetgeen in
Indonesië ook nogal eens voorkomt niet veel zal overblijven van de gelegde
contacten. Van Indonesische zijde bleek
men graag in contact te blijven met Nederlandse en andere buitenlandse bedrijven.
Thans reeds zijn er bedrijven die banden
hebben met waterleidingbedrijven in
België, Maleisië en de Philippijnen. Ook
van Australische zijde is belangstelling
getoond.
Er zijn in Indonesië op het ogenblik zo'n
300 waterleidingbedrijven, waarvan 60%
minder dan 5000 aansluitingen heeft.
Men streeft ernaar via fusies te komen tot
veel minder bedrijven en wel met een
minimum-aantal aansluitingen van 10.000.

Deelnemers Twinning met
Indonesische bedrijven
WAPROGGroningen
WMD Drenthe
WMO Overijssel
WMG Gelderland
GWAmsterdam
PWN
WRK
WZHOZuid-Holland Oost
Waterbedrijf Europoort
Delta Nutsbedrijven
Noord-West-Brabant
VEWINen Kiwa
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Het uitwisselen dergeschenken. De burgemeestervan Ujung Pandang en zijn vrouw temidden van de Nederlandse
delegatie.

Overnames
Een ander punt van aandacht is de belangstelling van ondernemingen uit Europa, die
onderdelen van bedrijven in Indonesië
willen exploiteren. Begin volgend jaar
wordt de helft van het bedrijf van Djakarta
'overgenomen' door Lyonnaise des Eaux
en de andere helft door Thames Water
uit Londen. Zoals bekend hebben ook
GW Amsterdam en Djakarta nog niet lang
geleden hun samenwerking nieuw leven
ingeblazen.
Nederland heeft bijgedragen aan de
aantrekkelijkheid van Indonesische bedrijven. Het PWN bijvoorbeeld heeft jarenlang
het gemeentelijk waterleidingbedrijf van
Bogor daadwerkelijk terzijde gestaan.
Dat kan er zeker toe hebben bijgedragen,
dat dit bedrijf onlangs door de Indonesische overheid is aangemerkt als
'Voorbeeld van Goede Service aan de
Gemeenschap'.

Uitstraling
Minstens zo actueel was het voorstel van
PWN ter vergadering om de Indonesische
VEWIN, Perpamsi, het voortouw te laten
nemen bij een uitstralings-operatie van de
met Nederland twinnende of getwinned
hebbende bedrijven naar hen omringende
kleinere bedrijven onder het motto:
'Leer de buren wat je zelf hebt geleerd'.
Misschien zou Nederland bij de opleiding
van opleiders op dit gebied ook nog een
rol kunnen spelen. Een voor de hand
liggende gedachte die door Perpamsi
zeker niet werd afgewezen. Maar de ter
vergadering aanwezige vertegenwoordiger
van de Indonesische centrale overheid wist
toch wel zoveel twijfels over de uitvoerbaarheid van die gedachte ter tafel te
brengen - Perpamsi was misschien niet
krachtig genoeg als organisatie - dat men
nog niet direct grote verwachtingen van dit
plan mag hebben.

Welkomst-dans voor de deelnemers aan het twinningoverleg.

Ook voor degastheer had VEWIN-voorzitter Van Gelder
ietsmoois meegebracht.

393

H , 0 (29) 1996,nr. 13

RMNO wil onderzoek naar
ecologische modernisering

Tijdens de VEWIN-PEKPAMSI Twinning vergadering. Achter debestuurstafelv.r.n.1.ir.H.Ibrahim Suriamihardja/Ny.,
voorzitter PERPAMSJ, ir.Achmad Setjadipradja, voorzitter twinning Group Indonesia, drs. W. T. van Gelder, voorzitter
VEWIN en ir. Th. G.Martijn, directeur internationale betrekkingen VEWIN.

Deze Twinning Group meeting in Malino
werd gevolgd door het vierde seminar
dat onder de vlaggen van Perpamsi en
VEWIN werd gehouden, dit keer in Ujung
Pandang, de hoofdstad van Sulawesi,
met als thema: Managing for better water
service to the community.
Plichtplegingen
De deelnemerslijst omvatte 160 Indonesische congresgangers, elf Nederlanders,
9 vertegenwoordigers van de overheid en
40 begeleidende personen, een groot aantal
dus, waarvoor een zeer goed georganiseerd
congres met een interessant programma
was bedacht. Daarbij spelen hartelijke
gebeurtenissen zoals het uitwisselen van
geschenken altijd een belangrijke rol.
De burgemeester van Ujung Pandang die
er persoonlijk op had toegezien dat alles
voortreffelijk zou verlopen, besloot de
eerste welkomst-avond zelfs met een
succesvol optreden als zanger, geassisteerd
door zijn vrouw.
Van VEWIN-zijde werd bij de openingszitting door voorzitter Van Gelder natuurlijk een wat serieuzere toon aangeslagen in
zijn keynote address tot de congresgangers.
Ook de samenvatting van al het besprokene
tijdens de twee congres-dagen rekende
men tot zijn taak!
Waarschuwing
Een van zijn waarschuwende woorden had
betrekking op de relatie afvalwater - drinkwater. 'In Nederland, maar eigenlijk in heel
West-Europa is men door schade en

schande wijs geworden,' zei hij. Wanneer
de afvalstroom niet in toom wordt gehouden en in goede banen wordt geleid, kan
dat leiden tot vervuiling van de drinkwaterbronnen, zoals in Europa is gebeurd
met grote rivieren die de drinkwaterbronnen voor miljoenen mensen vormen.
Daarom is een nauwe samenwerking
tussen afvoer en behandeling van afvalwater enerzijds en openbare drinkwatervoorziening anderzijds van het grootste
belang. Waar men nog niet gebonden is
door bestuurlijke scheiding van beide
takken van waterbeheer, doet men er goed
aan te streven naar een nauw samengaan
van beide. 'Begin daarmee voordat het te
laat is,' zo zei de VEWIN-voorzitter.
Voor de lezers van dit blad zullen de
Nederlandse bijdragen aan het seminar
nauwelijks nieuws kunnen bevatten. En de
Indonesiche bijdragen hadden uiteraard
vooral betekenis voor de Perpamsi-leden.
Over twee jaar denkt men het vijfde
Perpamsi-VEWIN seminar te houden.
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De Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) pleit voor meer onderzoek
naar zowel de ecologische herstructurering
van de economie, als naar het integraal
gebruik van de ruimte. Daarnaast moeten
instrumenten verder worden ontwikkeld
om de vaak tegenstrijdige belangen in het
natuur- en milieubeleid integraal af te
wegen.
De RMNO schrijft dat in de op 18 juni
1996 verschenen Meerjarenvisie 1996,
die door de voorzitter van de Raad,
prof. dr. ir. L. O. Fresco is aangeboden
aan de minister van VROM.
De ecologische herstructurering van de
economie is gericht op een vermindering
van de milieubelasting en een efficiënter
gebruik van grondstoffen en energie.
Het proces verloopt niet vanzelf. Bedrijven
hebben tijd nodig om 'milieu' integraal
mee te nemen in de strategie en bedrijfsvoering. Ook consumenten zullen hun
consumptiepatronen moeten aanpassen.
Onderzoek is nodig naar mogelijkheden
voor herstructurering van de economie in
de richting van duurzaamheid. Daaraan
voorafgaand doet de vraag zich voor wat
duurzaamheid is en wat de ecologische
randvoorwaarden zijn voor een duurzame
economie.
De verdeling van de schaarse ruimte is het
tweede hoofdthema waar de Raad aandacht
voor vraagt. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende beslissingen over
het gebruik van de ruimte. Voorbeelden
zijn de vorm en omvang van lokaties voor
nieuwe woningbouw en de grootschalige
investeringen in de infrastructuur (HSL,
Betuwelijn). Om tot een werkelijk integrale
afweging te komen is inzicht noodzakelijk
in de ecologische gevolgen van ruimtegebruik.
Instrumenten in het proces van integrale
afweging vormt het derde thema voor
het natuur- en milieu-onderzoek in de
komende jaren. Voor een goede afweging
van conflicterende wensen bij ecologische
herstructurering is het noodzakelijk, dat
keuzemogelijkheden in het beleidsproces
voor iedereen herkenbaar zijn en dat de
verschillende opties op heldere wijze
worden gemotiveerd.
De Raad constateert een aantal knelpunten
in de Nederlandse kennisinfrastructuur.
De belangrijkste daarvan zijn de gebrekkige plaatsbepaling van Nederland in het
internationale milieu- en natuuronderzoek,
de vermindering van budgetten voor
fundamenteel en strategisch onderzoek en
de onvoldoende afstemming van vraag en
aanbod en kenniscommunicatie van onderzoek. (Persbericht RMNO)

