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Ontwikkelingslanden
tobbenmet beheervan
waterleidingsystemen
JAC VAN TUIJN

Inontwikkelingslandenhebbendegrotesteden meestaleennutsbedrijfdatzorgtvoorde levering
vanwater.OnderdrukvandeWereldbankmoetendezebedrijven kostendekkendgaan werkenen
lie/stnogprivatiseren.Voordebuitengebiedenzouzo'naanpak tevroegzijnwantdegebruikers
daar hebbeuonvoldoendegeld omdekosten tebetalen.Ir.H.PJ. vanSchaikhoudtzichalmeerdan
twintigjaar bezigmetdewatervoorziening inontwikkelingslanden endoetinditinterviewuitde
doekenwaterspeelt.Commercialisering isgocdvolgens hem maarhelemaalprivatiseren kunje
drinkwaterniet.

InhetKeniaansegebiedKokwiri,
500kilometer tenwestenvanNairobi, ligt
een watetleidingnet waaraljaten geen
druppel meer uit komt.Debevolking,de
scholenendeziekenhuizen zijn eraan
gewezenopwaterverkopers die ongezuiverd
water uit hetVictoriameer halen eninjerrycansaandedeur verkopen.Het water koster
vijfgulden perkuub.Dit isslechtsééngeval
maar RIVM-medewerkeren bestuutslid van
hetSimaviWaterFonds,ir.H.PJ.vanSchaik
kan uit eigenervaring veelmeer voorbeeldengevenwant het isslechtgesteld met de
waterleidingsystemen in ontwikkelingslanden.VanSchaikzit veelinhet buitenland
omdaarvoordeNederlandse overheid
waterprojecten teinspecteren en teevalueren."Deoverheden indeontwikkelingslanden hebben in detachtigerjaren inde
buitengebieden veel waterleidingsystemen
enhandpompen aangelegd.Nadeaanleg
werden dezesystemen aanlokaleoverheden
overgedragen.Diehadden nauwelijks
onderhoudscapaciteit. Wehebben inmiddels
geleerd dat datzeldenwerkt.Eenleidingnetwerk overlangere afstand voor meerdere
dorpen ismoeilijk teonderhouden. De pijpenzijn vaak nietgoed indegrond gestopt.
Depijpen gaan kapot ofworden moedwillig
vernield.Maarhet isniet altijd de techniek
diehetlaatafweten. Eenrivierspoeltde
zaakuit ofeen vrachtwagen rijdt deweg
kapotendaarmeeookdewaterleiding.Er
zijn allerleiredenen waarom een leidingnet
binnen enkelejaren kapotgaat",aldusVan
Schaik.Doordegrote inzet tijdens het Internationale WaterDecennium in de80-er
jaren steeghetaantal mensen in buitenge14
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biedendat opéénofander waterleidingnet
isaangesloten ofdebeschikkingkreegover
eendeugdelijke handpomp met meer dan20
procent. Maar dedoelstelling om binnen
tienjaat iedeteen opdeweteld van drinkwater tevoorzien bleefsteken bij68procent.
Inmiddels zijn veelvandenieuwevoorzieningen door slecht onderhoud enbeheeral
weerkapotgegaan.VanSchaikmeent dat
hetDecennium eenaantal structurele

voor hetsysteem moeten daarvoor onderlingeafspraken worden gemaakt dieinde
praktijk dan moeilijk nagekomen kunnen
worden.Alshet systeem kapotgaat isde
kansgroot dat ernietsgebeurt. Eenwaterleidingsysteem moetje in principe vooreen
dorp aanleggen.Dan ishetaandat enedorp
omhet systeem tebeheren". HetvaltVan
Schaikovetigensmoeilijk om tegeneraliserenvoorallebuitengebieden. Wantsomsis

"ikkomveelmensentegendieinDelftofWageningenhebhengestudeerd.Alskleinlandjehebhenwedusweldegelijk
eengroteinbreng indemondialewatersector".
beperkingen aan het licht heeft gebracht.
Drinkwater en afvalwaterzuivering isniet
alleen eenkwestie vanaanleggen en het
ovetdragen vanhet onderhoud aandelokale
instanties.Deschaalgrootte,desocialecohesieineengebied enderolvandeoverheid
zijn net zo belangrijk.

Kleinere leidingnetwerken
Inde80-erjaren heerstedemeningdat
hetprobleemvandewatervoorzieningwas
optelossenmetondetmeergrotegestandaardiseerdeleidingnetwerken voormeerderedorpen tegelijk. Hoegroter,hoegoedkoper,"indepraktijk blijkt het pteciesandersomtewerken",concludeertVanSchaik.
"Desocialeverhoudingen hieldenzich
niet aandeuniformiteit endeschaalgrootte.
Alsmeetdete dorpen verantwoordelijk zijn

decohesietussen dedorpen groot genoeg
omonderhoudsproblemen wel gezamenlijk
aan tepakken.Zohebben dedorpen inKokwirieenWelfare Comitéopgerichtenhebbenzehet ministerie vanWatergevraagd
eenplan optestellen om het waterleidingsysteem tehetstellen.
Vervolgensishet comitéopzoekgegaan
naar uitvoerdersen fmancieerders. ZohebbendeKenianen intussen ookalmetSimavi
gesptoken.Desamenwerking inKokwiriis
echtereenuitzonderingenVanSchaikpleit
voordeaanlegvankleine systemen.

Kostendekkend
Eenanderelesvandeafgelopenjaren is
het slecht functioneren vandeoverheidals
verantwoordelijke voordeuitvoering en het
ondethoud.

"OokdeFranseenEngelsebedrijvenondervindenhoegecompliceerddeinningvandetarievenindepraktijkis.ikhebde
indrukdatdeprojecteninontwikkelingslandenfinancieelmin-

gaan investeren. Eenchariratieve instelling
alsSimavionderscheidr zichvanAquanet.
Zerichtzichnamelijk oparmen indebuitengebieden en het platteland. "Wijproberendit onderscheid metAquanet helder te
houden", aldus VanSchaik.

dergoeduitpakkendanzeaanvankelijkhaddenverwacht".
Nederlandse school
Delokalewaterleidingbedrijven of
regionaleoverheidsinsranties hebben onvoldoendegeldomdesystemen te onderhouden.Bovendien staan zeteverwegvan het
dagelijkse operationele werk. Evenalsin
Nederland heeft dat devraagdoen rijzen of
dewatervoorziening niet beterafisalsdie
in private handen is.DeWereldbank heeft
haar conclusie algetrokken en propageert de
privatisering vandenutssector voorstedelijkegebieden.VanSchaikwilhier duidelijk
wijzen opdeaparteproblematiek indegrote
steden."Indegrote steden wonen voldoende
mensen diedekosten vandewatervoorziening kunnen beralen.Dat isook het uitgangspunt voordeWereldbank.Dewatervoorzieningzou inprincipe kostendekkend
moeten zijn, want hetgaat om huisaansluitingen voormensen diedaarvoor kunnen
betalen.Datbetekent weldat de nutsbedrijvenindegrotesteden eengoede inning
moeten opzetten. In debuitengebieden ligt
datnaar mijn gevoelanders.Ikbenineen
paar ziekenhuizen geweest waar patiënten
binnenkomen diedesalariskosten vande
arrsen nauwelijks kunnen betalen.Dergelijkeziekenhuizen kunnen dekostenvoor
hoognodige renovatie niet opbrengen.In
dezegevallen kan een financiële ondersteuning heelbelangrijk zijn.Viahet Water
FondsvanSimavikandie ondersteuning
gegeven worden,mits het ziekenhuis het
gebruik en het onderhoud zelfkanenzal
betalen".

Commercialisering
In het kielzogvandeharde commerciële
lijn vandeWereldbank verrichten Franseen
Engelsewaterleidingbedrijven allerleiovernames van nutsbedrijven in ontwikkelingslanden.OokNederland heeft het buitenlandse beleidaangepast enstelt dat investeringen in principe rendabel moeten zijn en
dat de financiering van waterprojecten meer
een taakisvancommerciële- enontwikkelingsbanken dan van bilaterale donoren.
VanSchaikkanzichwelvinden indezecommercialisering, maarzietdat niet iedereen
evenenthousiast reageert. "Het isnet alsin
Nederland. Dediscussieover commercialiseringkentookinontwikkelingslanden twee
scholen.Egypteheeft enkelejaren geleden al
gezegd niet meetezullendoen.In India ligt
het onderwerp heelgevoelig.Dewaterbe-

drijven diehetgeldmoeten innen, hebben
het moeilijk.
Zij moetendemensen dieniet betalen
naar hetgerecht brengenzonder datze
daarbij politiekesteun krijgen. Depolitiek
durft niet hardop tezeggendat de tarieven
omhooggaan.Daarbij komt datdehele
organisatie voorhet innen eigenlijk onderonrwikkeld is".Dejoint ventures met FranseenEngelsewaterbedrijven hebbenvolgensVanSchaiknogniets opgelost. "Ookde
Franseen Engelsebedrijven ondervinden
hoegecompliceerd deinning vande tarieven
in depraktijk is.Ikhebdeindruk datde
projecten financieel minder goed uitpakken
danzeaanvankelijk hadden verwacht".

"Nederland heeft eenheeleigen model
waarin desocialecomponent eeneigen
plaats heeft. Indiezinkunnen weadditioneelzijn opdeanderescholen".Hij doelt
daarmeemet namedehardeFranse manier.
VolgensVanSchaikkanprins Willem-Alexander eenduidelijke rolspelen bij het overdragen vanhetNederlandsemodelnaar het
buitenland. "Koningin BeatrixisbeschermvrouwevanSimavien komt daarmee duidelijk opvoordesociaalzwakke.
Anderzijds heeft het Koninklijk Huis
heelveelgedaan voorhet vertegenwoordigen vandeNederlandse bedrijfsleven in het
buitenland. In het verlengdedaarvanenvan

Transparant houden
Doordebankgenomen moeten afnemers detarieven kunnen opbrengen, want
deaansluitkosten zijn niet zoheelhoog,
vindt VanSchaik.Hij isdan ookvan mening
dat dewaterleverantie primair een commerciëleactiviteit moetzijn. "Maar hetis
onjuist omonder dezenoemer te beginnen
en vervolgens tot deconclusie tekomen dat
departner indejoint venturegeld moet bijleggen datdoordeklanten in deWesterse
landen moet worden opgebracht.Aan het
begin vandediscussieoverdecommercialiseringwasdestelling:alsjeeengoede dienst
levert,ismen bereid daarvoor tebetalen.
Dat iswaar.Ookdemensen in ontwikkelingslanden willengraageengoede
diensr",steltVanSchaikvast.Maar metde
harde commerciële lijn vandeWereldbank
heeft hij duidelijk moeite.Dat komt deels
omdat hetgeen oplossing kanzijn voorde
buitengebieden, maar ookomdat hij vindt
dat dewatervoorziening eenpublieke functieisdieje nooit helemaal kunt privatiseren.
Eénvandeinitiatieven om Nederlandse
nurskennis teinternationaliseren isAquanet:eensamenwerkingsverband vanNederlandsewaterleidingmaatschappijen datis
opgericht om tegen betaling Nederlandse
bedrijfskennis beschikbaar testellen aan
nutsbedrijven ingrotesteden met voldoendefinanciëledraagkracht. Het samenwerkingsverband onderzoekt nu haar mogelijkheden enmarktkansen, enVanSchaikwil
Aquanet adviserendezekansengoed te
onderzoeken alvorens haar activiteiten te
verbreden en in ontwikkelingslanden te

hetonlangs opgerichteNetherlands Waterpartnership kandeprins dezegecombineerdebenaderinggoed uitdragen. Deharde privatisering isniet deNederlandse weg".Eén
vandebelangrijkste onderdelen vande
Nederlandse export isvolgensVanSchaik
het hoger onderwijs: "Ikkom veel mensen
tegen dieinDelft ofWageningen hebben
gestudeerd.Alsklein landje hebben wedus
weldegelijk eengrote inbreng indemondialewatersector. Daarbij isopleiden en uitvoerenvaninnovatiefonderzoek heel
belangrijk. Dat laatste ismisschien welhet
allerbelangrijkste", f
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