Informatieplanning bijWaterleidingmaatschappij Oost-Brabant

1. Ontwikkelingen in het
waterleidingbedrijf
Het waterleidingbedrijf bevindt zich in
woelige wateren, temidden van vele maatschappelijke veranderingen in een proces
van schaalvergroting, taakverbreding en
zorgen over de bronnen en handhaving
van de kwaliteit van het produkt.
De thema's die in de bedrijfspolitiek van
elk waterleidingbedrijf in de komende
jaren een centrale plaats zullen innemen
zijn hierbij:
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- aanhoudende zorg voor de kwaliteit van
het drinkwater;
- veiligstellen van de bronnen; vergroting
van oppervlaktewaterwinning;
- voorbereiding en uitvoering van
omvangrijke investeringsprogramma's;
- intensivering van milieutaken; waterleidingbedrijven als milieubedrijven;
- versterking bedrijfseconomische sturing
en rationele bedrijfsvoering met daarbij
aandacht voor de noodzakelijke schaalvergroting;
- versterking klantgerichtheid.
Er zijn voor het waterleidingbedrijf vele
veranderingen, die zich bovendien grotendeels gelijktijdig voltrekken. De schaalvergroting mag evenwel niet leiden tot
starheid en bureaucratie. Integendeel: het
waterleidingbedrijf moet snel kunnen
reageren.
Het is in dit kader uitermate belangrijk dat
voor de kernactiviteiten, de organisatie en
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De jaren negentig zijn turbulente jaren voor de waterleidingbedrijven. Er zijn vele
veranderingen zoals de schaalvergroting, de taakverbreding en de nadruk op
kwaliteit en dienstverlening. De waterleidingbedrijven moeten snel kunnen
reageren op deze veranderingen. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie van de
bedrijven, maar ook aan de informatievoorziening.
De NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) heeft vijf jaar geleden
gekozen voor een meer planmatige aanpak van haar informatievoorziening. De
WOB streeft uiteindelijk naar nieuwe systemen, die meer dan in het verleden
aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen en de bedrijfsprocessen. Informatiesystemen die modulair zijn opgebouwd en flexibel van opzet zijn. Basissystemen
voor produktie/kwaliteit, bedrijfsmiddelen, logistiek en verbruikers, en die mede
door onderlinge koppeling worden gericht op verbetering van de bestuurlijke
informatievoorziening.
In samenwerking met Moret Ernst &Young Management Consultants werd het
nieuwe informatiebeleid stap voor stap vorm gegeven.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de daarbij gevolgde weg.
Eerst worden echter de algemene ontwikkelingen in de waterleidingwereld in de
jaren negentig en hun invloed op de informatietechnologie beschreven. Daarna
wordt een korte schets gegeven van de WOB en komen de diverse aspecten van
het informatiebeleid van dit bedrijf aan de orde.

de informatievoorziening een zekere mate
van creativiteit en flexibiliteit aanwezig is
in het bedrijf. Het management zal vooral
de samenhang moeten bewaken. Een
nieuwe activiteit kan zowel voor de
organisatie als ook voor de informatievoorziening gevolgen hebben. Een nieuw
informatiesysteem betekent vaak ook het
aanpassen van de organisatie, de taken en
bevoegdheden, de procedures etc.
2. Invloed van informatietechnologie
2.1 Inleiding
Bij de huidige tendens naar schaalvergroting en taakverbreding binnen de
bedrijfstak en de te verwachten aanzienlijke investeringen neemt het belang van
een goede informatievoorziening snel toe.
Steeds vaker wordt door de overheid, de
consument en de industrie een beroep
gedaan op kennis en informatie van het
waterleidingbedrijf. De informatievoorziening komt hierdoor dichter bij het
topmanagement te staan.
Is dan niet alles geautomatiseerd? Staan
niet al overal beeldschermen en PC's? Het
antwoord moet helaas genuanceerd zijn.
Nog nauwelijks zijn wij in staat goede
bestuurlijke informatie te geven, de
huidige informatietechnologie ten spijt.
Meestal krijgen we niet waarom we
gevraagd hebben. Vaak ook zijn we niet in
staat onze informatie-eisen goed te
formuleren. We verdrinken in informatie,
terwijl wij dorsten naar kennis, om John
Naisbitt te citeren.
Tegelijkertijd blijft informatietechnologie
en daarbij in het bijzonder de tele- en
datacommunicatie nieuwe mogelijkheden

bieden. Het management in bedrijven is
verplicht deze ontwikkelingen te blijven
volgen zodat tijdig kan worden ingehaakt
op kansen die worden geboden.
Het is om deze redenen dat wij op zoek
moeten gaan naar andere concepten van
informatiesystemen en andere accenten
moeten leggen in de informatievoorziening.
2.2. Informatieplanning
Gezien de omvang, het draagvlak en het
belang van de informatievoorziening is
een meer planmatige en integrale aanpak
gewenst. Hierbij dient een informatieplan
als leidraad. Een informatieplan omvat
naast een fundamentele analyse van de
bedrijfsprocessen en de op basis daarvan
vastgestelde gewenste informatiesystemen
een concreet projectenplan voor de
komende jaren. Een sterk methodische
bouw van informatiesystemen is
vervolgens noodzakelijk. Hierbij past dat
eindgebruiker, architect en bouwer vroegtijdig samenwerken, veelal in een aparte
projectorganisatie. Hier past ook een
relatief snel bouwtraject, waarbij de
werkelijkheid soms wordt gesimuleerd
door prototyping. De voortgang van de
bouw zal, net als bij de bouw van een huis,
op herkenbare momenten zichtbaar
moeten worden gemaakt zodat eventueel
bijsturing tijdig mogelijk is.
Het informatieplan en het projectenplan
zullen op grond van de gewenste flexibiliteit niet eenmalig moeten worden
gemaakt maar periodiek moeten worden
bijgesteld. Hiermee wordt informatieplanning als het ware verankerd in de
organisatie.
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2.3. Informatiesystemen
In het verleden richtte automatisering zich
vooral op verbetering van de efficiency
van bedrijfsprocessen die zich daarvoor
leenden vanwege hun aard, zoals het
aanmaken van facturen voor kleinverbruik, de boekhouding en de salarisadministratie. Geleidelijk aan zijn geautomatiseerde informatiesystemen een
groter gebied gaan bestrijken en vertonen
dan ook meer en meer raakvlakken met
elkaar. Ook de behoefte aan bestuurlijke
informatie die aan de operationeel
gerichte informatiesystemen kan worden
onttrokken, is toegenomen.
Dit heeft geleid tot de noodzaak om de
informatiesystemen goed op elkaar af te
stemmen, maar bovenal ook op de
bedrijfsdoelstellingen.
Daarnaast is het inzicht gegroeid dat op
een goede manier automatiseren ook de
bedrijfsprocessen en de taakverdeling
binnen de organisatie in sterke mate kan
beïnvloeden.
Een belangrijk principe hierbij is dat gegevensvastlegging steeds éénmalig en
elektronisch aan de bron plaatsvindt.
Éénmalige vastlegging van gegevens betekent dat vooraf nagedacht moet worden
over de wijze waarop de verschillende
informatiesystemen de hele set bedrijfsgegevens samen gaan onderhouden.
2.4. Cascofilosofie
Het toenemend gebruik van de computer
en de gewenste verbetering van de onderhoudbaarheid van systemen legt een grote
druk op de kwaliteit en kwantiteit van de
personele bezetting van automatiseringsafdelingen. Dit leidt tot de wil om niet alle
systemen zelf te ontwikkelen maar
standaardsoftware (pakketten) te gebruiken, danwei casco's. Bij casco's gaat
het om standaardoplossingen waarbij het
toch mogelijk blijft op flexibele wijze
specifieke behoeften te realiseren tegen
aanvaardbare kosten.
De cascofilosofie is ontstaan uit de behoefte om de voordelen van maatwerk en
pakketten te bundelen. Zo hebben we bij
traditioneel maatwerk te maken met een
kostbaar ontwikkeltraject, een groot beslag
op de gebruikersorganisatie tijdens de
ontwikkeling en implementatie en relatief
veel onderhoud op het systeem. En bij
pakketten hebben we te maken met
functionele concessies, nieuwe releases,
gebondenheid aan merken en typen
computers en vaak moeilijke integratie
met andere systemen.
Het doel van de cascofilosofie is om 70 à
80% van de functionaliteit van het bedrijf
af te dekken met de beschikbare voorraad.
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2.5. Hardwarebeleid
Ook de hardware is sterk aan verandering
onderhevig. De miniaturisering van de
computers heeft intelligente werkstations
en PC's gebracht in de omgeving van de
eindgebruiker.
Meer en meer taken van de traditionele
mainframes en minicomputers kunnen
door deze kleinere computers worden
verricht.
Het verplaatsen en daarmee decentraliseren van taken naar kleinere
computers ('down-sizing') is echter niet
zonder risico's. Een centrale besturing van
de informatievoorziening blijft noodzakelijk.
Een andere invalshoek betreft de bedrijfsgegevens. De technologische ontwikkelingen van de hardware gaan nog steeds
veel sneller dan die op het gebied van de
software. Gedistribueerde databasemanagementsystemen, waarbij ook de
bedrijfsgegevens over verschillende
lokaties in de organisatie worden
verspreid en toch centraal kunnen worden
beheerd, hebben in de praktijk vele
nadelen en komen in vele situaties (nog)
niet in aanmerking om een centrale opzet
van databases of bestanden te vervangen.
Toch zal de rol van de centrale computer
geleidelijk steeds meer coördinerend van
aard worden en lokale verwerking
toenemen.

's-Hertogenbosch. De afdelingen Informatieplanning en Automatisering (met
zowel taken gericht op informatievoorziening in het algemeen als automatiseringstechniek in het bijzonder)
omvatten in totaal circa 20 medewerkers.
Daarnaast is een drietal medewerkers
werkzaam in de afdeling Administratieve
Organisatie.
Naast de automatisering voor de WOB
worden ook automatiseringstaken vervuld
voor de waterschappen in het voorzieningsgebied van de WOB en voor
enkele andere bedrijven.

3. Bedrijfstypologie WOB
De WOB produceert en distribueert
drinkwater in een groot deel van OostBrabant. Het drinkwater wordt bereid uit
grondwater. Het provinciale beleid is erop
gericht de verdere groei van het verbruik
van grondwater in de toekomst een halt
toe te roepen. Om deze reden heeft de
WOB twee oppervlaktewaterprojecten in
voorbereiding.
Via 18 pompstations wordt 85 miljoen m 3
water per jaar geproduceerd. Binnen het
voorzieningsgebied loopt 8.000 km hoofdleiding. Eer aansluitbaar perceel is dit zo'n
23 m.

In de jaren tachtig werden ook door de
technische afdelingen steeds hogere eisen
gesteld aan de eigen informatievoorziening. In bepaalde gevallen betekende
de komst van de PC, dat lokaal oplossingen konden worden gerealiseerd, zoals
toepassingen voor het beheren en exploiteren van produktiefaciliteiten (met name
pompstations). Daarnaast speelde de
noodzaak om de systemen ter ondersteuning van de uitvoering van projecten
en de logistiek te verbeteren. De oude
oplossingen met als kenmerk dat de
administratie veelal zorg droeg voor de
registratie van gegevens, waarmee de
technische afdelingen werkten, voldeed
steeds minder.
Tenslotte werd de noodzaak gevoeld om
de bedrijfsmiddelen beter in kaart te
brengen om meer efficiënt te kunnen
werken. De komst van geautomatiseerde
leidingregistratiesystemen speelde hierbij
ook een rol.

De WOB voorziet met via 350.000 aansluitingen circa 1miljoen mensen van
water, verdeeld over 6 districten. Jaarlijks
sluit de WOB zo'n 6.000 nieuwe percelen
aan.
Het beleid van de WOB was er in de afgelopen decennia op gericht iedereen aan
te sluiten op het waterleidingnet.
Momenteel is de zorg voor het behoud
van de waterkwaliteit en het bronnenbeheer het voornaamste beleidskader.
Thans werken bij de WOB 450 mensen,
waarvan 175 op het hoofdkantoor in

4. Informatiebeleid WOB
4.E Historie
Het informatiebeleid bij de WOB was tot
en met 1987 uitsluitend gericht op
efficiencyverbetering en klantbenadering.
De informatiesystemen betroffen voornamelijk administratieve systemen, die
helemaal waren ingericht op het gebruik
door één bepaalde afdeling. De informatievoorziening voor het management
op een hoger niveau liet daarbij te wensen
over: ieder systeem was op eigen wijze
ingericht. Gegevensdefinities gebruikt in
het ene systeem sloten niet aan op
definities van gegevens in andere
systemen, waardoor ze zich moeilijk lieten
samenvoegen op een hoger aggregatieniveau.

Een bedreiging voor de WOB was ook het
toenemende aantal hardwareplatforms.
Het IBM-mainframe is van oudsher de
basis voor de gegevensverwerking. Het
zelf ontwikkelde verbruikersinformatiesysteem is het belangrijkste systeem dat
op dit mainframe draait. Daarnaast wordt
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Uiteindelijk is gekozen voor een integraal
concept, waarin grafische en administratieve gegevens beide zijn ondergebracht.
In de periode 1989-1991 zijn de toepassingen topografie, beheerkaart, informatieverstrekking aan derden, werktekening en
aansluitleiding gerealiseerd.
Ook is conversieprogrammatuur ontwikkeld, waarmee in hoog tempo het
bestaande kaartmateriaal wordt omgezet
naar het nieuwe systeem.
Het bedrijfsmiddeleninformatiesysteem is
opgezet als een cascosysteem, waardoor
het toepasbaar is voor andere nutsbedrijven.
Logistiekinformatiesysteem
Een ander gebied betreft de administratie
en besturing van de fysieke goederenstroom in het bedrijf. Vooral bij de eerste
bijstelling van het informatieplan in 1991
is aandacht besteed aan de wijze waarop
de bijbehorende informatievoorziening
zou kunnen worden verbeterd.
Het logistiek informatiesysteem bestaat in
eerste instantie uit modules voor inkoopen voorraadadministratie.
Ken sterke koppeling met het financieeladministratief systeem wordt als een
noodzaak gezien. Daarom ligt het voor de
hand dat in eerste instantie gezocht is naar
een standaardpakket dat geschikt is voor
het AS/400 systeem, waarop ook het
financieel pakket operationeel is.
Een belangrijke afweging bij het formuleren van de aan het nieuwe systeem te
stellen eisen was het vaststellen welke
voorraadpunten in het bedrijf nodig waren
en welke daarvan vragen om een afzonderlijke 'gesloten administratie 1 .
Overigens heeft het selecteren van een
geschikt pakket meer tijd gekost dan
verwacht. De belangrijkste reden is dat
geschikte AS/400-pakketten en -leveranciers toch moeilijker te vinden waren dan
verwacht. Daarom is inmiddels gekozen
voor een UNIX-pakket.
De koppelingen tussen het logistiek informatiesysteem en het financieel pakket
zullen geautomatiseerd worden. Inmiddels
is besloten dat de projecten- en werkenadministratie ook deel zal uitmaken van
het logistiek informatiesysteem.
Produktie/kwaliteit informatiesysteem
In dit systeem worden subsystemen
onderscheiden voor constructie- en
ontwerptechnieken voor de afdelingen
Bouw, Werktuigbouw en Electro. Deze
CAD/CAM systemen zijn als cascosystemen aangekocht.

In het verlengde van een geavanceerd
telemetriesysteem, waarbij de pompstations op afstand bestuurd kunnen worden,
zijn toepassingen ontwikkeld gericht op
optimalisering van management en beheer
van de pompstations.
In samenwerking met Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) is een systeem
ontworpen voor planning en beheer van
watermonsters. Ook dit systeem, dat wordt
gebouwd door de WML is opgezet als
cascosysteem.
Managementinformatiesysteem
Een volledig geautomatiseerd managementinformatiesysteem is een ideaal dat
maar weinig bedrijven hebben bereikt.
Het vereist namelijk dat de basissystemen,
die gegevens aanleveren, alle geautomatiseerd zijn en bovendien goed op elkaar
aansluiten.
De WOB blijft dit ideaal koesteren, maar
wil niet afwachten totdat aan deze voorwaarden is voldaan. Een goed managementinformatiesysteem kan ook goed
functioneren wanneer het handmatig
wordt gevoed met basisgegevens. Meer
essentieel is het vaststellen wat er door
een managementinformatiesysteem moet
worden opgeleverd.
Hiervoor is meer nodig dan het interviewen van de managers in het bedrijf en
hen te vragen naar hun informatiebehoeften.
Het opzetten van een besturingsfilosofie
(waar rekenen we onze managers op de
verschillende niveaus op af) en een vertaling naar concrete 'controlvariabelen' zal
eerst moeten plaatsvinden om de informatiebehoeften te kunnen vaststellen.
4.5. Organisatie van de informatiefunctie
In het kader van het informatieplanningsproces is ook aandacht besteed aan een
optimale organisatie voor de informatiefunctie.
De leiding is neergelegd bij het hoofd van
de hoofdafdeling Administratie. De
inbreng van het algemene management in
brede zin is bij de WOB geregeld via een
stuurgroep informatievoorziening, waarin
het management van de belangrijkste
gebruikersafdelingen is vertegenwoordigd.
De op automatiseringstechniek gerichte
secties dienen in principe zoveel mogelijk
van gebruikers te worden afgeschermd.
De medewerkers van de sectie Informatieplanning dienen als aanspreekpunt voor
gebruikers, en functioneren zo als een
buffer tussen gebruikers en technici.
De activiteiten van de afdelingen Informatieplanning en Automatisering worden
gericht op het gehele bedrijf. Geen enkele

afdeling kan volledig 'self-supporting' zijn,
omdat er nagenoeg altijd bedrijfsgegevens
nodig zijn, die ook elders relevant zijn. Dit
betekent dat administratieve én technische
automatisering het werkgebied vormen
van deze afdelingen.
In principe moeten uitvoerende taken
binnen de sectie Informatieplanning
worden verricht door medewerkers van de
WOB. Dit omdat materiekennis essentieel
is voor het kunnen leveren van een goede
ondersteuning aan gebruikers. Dit geldt in
veel mindere mate voor de automatiseringstechnici, die dan ook kunnen worden
ingehuurd bij derden. Vooral bij specialistische taken met een niet-repeterend
karakter kan uitbesteding plaatsvinden.
4.6. Toekomstplannen
Communicatieplan
In een in 1993 ontwikkeld communicatieplan is het communicatiebeleid voor de
komende jaren weergegeven. Vooraf zijn
de knelpunten van de huidige communicatiemiddelen (telefoon, computer, telemetrie, mobilofoon/semafoon) en toekomstige communicatiemogelijkheden (voiceresponse, multi-media etc.) in kaart
gebracht. Belangrijk is het gegeven dat
vanaf medio 1995 een digitale netwerkstandaard Intergrated Services Digital
Network (ISDN) beschikbaar is voor
geheel Nederland. Door ISDN is optimale
integratie van beeld, spraak en data
mogelijk en kan een forse sprong voorwaarts worden gemaakt op het gebied van
interne/externe communicatie.
Gekozen is om in stappen invulling te
geven aan de eigen wensen op momenten
dat de technologische mogelijkheden
voorhanden zijn en voldoende zijn
bewezen.
De uitvoering van projecten in dit kader
wordt gerealiseerd door een speciale
projectgroep onder verantwoordelijkheid
van de stuurgroep informatievoorziening.
Netwerk
De WOB is sinds eind 1993 bezig met de
aanleg van een netwerk in fasen. Eerst is
het hoofdkantoor op het netwerk aangesloten, terwijl in de nabije toekomst ook
de decentrale vestigingen worden aangesloten. Een belangrijk voordeel van het
netwerk is dat de PC's niet langer gebruik
maken van stand-alone software en hulpmiddelen, maar netwerkversies gebruiken.
Standaardisatie wordt op deze manier in
hoge mate bevorderd. Het netwerk wordt
zodanig uitgevoerd dat het gemakkelijk
kan doorgroeien naar de hiervoor
genoemde ISDN standaard.
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Administratieve Organisatie
In dit kader van de integrale aanpak van
de automatisering is in de afgelopen
periode voorrang gegeven aan procesbeschrijvingen. Deze procesbeschrijvingen
worden door SDW'-AO vastgelegd door
de afdeling Administratieve Organisatie.
Op dit moment wordt beoogd deze
beschrijvingen voor het gehele bedrijfin
versneld tempo af te ronden.
5. Slotbeschouwing
In het voorafgaande hebben we kunnen
constateren dat het belang van een goede
informatievoorziening voor de waterleidingbedrijven sterk toeneemt. Niet
langer is efficiencybewaking en kostenreductie het enige motief tot automatisering. In de snel veranderende
samenleving heeft bestuurlijke informatievoorziening een sterk toegevoegde
waarde, terwijl ook een effectieve communicatie met de verbruiker van steeds
groter belang wordt geacht.
Met moderne informatietechnologie
worden als het ware grenzen verlegd en
wordt de interne (stabiele) binnenwereld
aangevuld met een externe (onzekere)
buitenwereld. Geavanceerde toekomstige
communicatiemogelijkheden zullen dit
proces alleen nog maar versnellen.
Het is voor de waterleidingbedrijven
noodzakelijk tijdig klaar te zijn voor de
nieuwe uitdagingen en hiervoor nu al de
basisvoorwaarden te scheppen.

• •

Voorlichtingsplateau gezamenlijke nutsbedrijven
In het hoofdkantoor van de Flevolandse
Drinkwater Maatschappij hebben de gezamenlijke nutsbedrijven FDM, GAMOG
en NUON Randmeren een voorlichtingsplateau ingericht. Dit plateau geeft de
consument informatie over verstandig
gebruik van gas, water en elektra. Zo zijn
er verwarmings- en warmwatertoestellen
te zien, een demonstratiepaneel met
lampen, waterbesparende kranen en
douchekoppen, alsmede een waterbesparend toilet. Alle waterbesparende appara-

tuur is ook 'werkend' te zien. Hen meter
geeft aan wat het verbruik is van de
verschillende douchekoppen en kranen.
Naast deze visuele informatie is er over
een wijs water- en energieverbruik ook
voorlichtingsmateriaal beschikbaar om
mee naar huis te nemen.
Het voorlichtingsplateau staat opgesteld in
de centrale hal. Deskundige medewerkers
zijn beschikbaar om tekst en uitleg te
geven. (Persbericht FDM)

Gezamenlijk voorlichtingsplateau NV FDM, NV GAMOG enNVONRandmeren inhethoofdkantoorvan
de FDM.

•

Westbrabantse boeren krijgen
vergoeding voor verdroging
Boeren en tuinders uit de omgeving van
Roosendaal, Rucphen, Hoeven en EnenLeur ontvangen van de waterleidingbedrijven in de regio een schadevergoeding
van drie miljoen gulden. Dit zijn de
Brabantse boerenbond NCB en de waterleidingbedrijven overeengekomen.
De agrariërs hebben tussen 1979 en 1994
schade geleden doordat de waterleidingbedrijven jaarlijks zo'n 30 miljoen m 3
water oppompen. De daling van het
grondwaterpeil leidde tot groeivertraging
van de gewassen. De boeren en tuinders
krijgen de vergoedingen - die kunnen
oplopen tot circa 60.000 gulden per bedrijf- de komende weken uitgekeerd.
Voortaan krijgen de agrariërs ieder jaar
een schadevergoeding uitgekeerd. De
NCB zegt zeer ingenomen te zijn met de
overeenkomst. De bond heeft sinds 1989
geijverd voor een schaderegeling. (ANP)

Nedeco maakt Marokkaans waterbeheersplan in opdracht
van Wereldbank
De Wereldbank heeft Nedeco opdracht
gegeven een waterbeheersplan te maken
voor Marokko. De order isƒ 1,6 miljoen
groot. Het Haagse ingenieursbureau
Haskoning leidt de Nedeco-combinatie en
werkt samen met het Marokkaanse adviesbureau CID en de Zwitserse consultants
Holinger.
Nedeco - de officiële naam staat voor
Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurswerken in het Buitenland - is een
samenwerkingsverband van negen Nederlandse ingenieursbureaus. Haskoning is
een van de leden. Andere zijn onder meer
DHV en Euroconsult.
Als de studie van Haskoning is afgerond,
worden projecten opgestart waarbij vele
miljarden guldens zijn gemoeid. Haskoning
bekijkt de beschikbare watervoorraden
en de toekomstige vraag naar water in

Marokko. Ook concentreren de deskundigen zich op de reorganisatie van overheidsdiensten die zich met het waterbeheer bezighouden.
Marokko zet momenteel met buitenlandse
hulp een nationaal waterprogramma op
voor de komende 25 jaar. Allerlei plannen
worden gebundeld. Het land heeft
bijvoorbeeld een zeer grote achterstand op
het gebied van milieubescherming. Pas
onlangs zijn plannen gemaakt voor afvalzuivering in de grote steden. Nedeco is al
betrokken bij het maken van plannen voor
afvalverwerking en waterzuivering in
Casablanca en Agadir.
De investeringen vergen enorme
bedragen. Om aan de groeiende vraag
naar water te voldoen moet de regering
een groot deel van haar begroting reserveren. (ANP)

