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Hoestaathetmet het
beheervandrinkwatervoorzieningen inde
DerdeWereld?
TijdensherTweedeWereldWaterForuminDenHaag [maart2000]werddeaanbevelinggedaan
omhetbedrijfsleven meerinteschakelen bijdedrinkwatervoorziening enhetwaterbeheer, hetzogenaamdepublic-privatepartnership(PPP).HetDerdeWereldWaterForum inKyotostaat nuvoorde
deur.InmiddelshebbendestaatssecretarissenvanOntwikkelingssamenwerking envanVerkeeren
WaterstaatNederlandseprivateorganisatiesennutsbedrijven uitgenodigd omvoorstellenvoorPPP
tedoen.InditartikelwordtnaarvorengebrachtdatNederlandzijn modelvandrinkwatervoorziening,namelijk eenbedrijfsmatige benadering metservicedoelstelling,meerzoukunnenuitdragenals
uitingvanverantwoordondernemen.DaartoezoudenvolgcnsjoepBlom,voormaligadviseur
'Water'vanhetdirectoraat-generaal InternationaleSamenwerking,hetbesteéénofmeerderebedrijvenhiniun wordenopgerichtdiezichspecialiseren mdeomstandigheden inontwikkelingslanden.
Dehuidigebenadering indedrinkwater-ensanitatievoorziening voordeallerlaagsteinkomensgroepen isveelalgebaseerd
ophetsubsidiëren vaninvesteringen waarbij voorbeheerenonderhoud een beroep
wordtgedaan opdegemeenschappen ('community management' en'village leveloperation andmaintenance').Het leggenvande
verantwoordelijkheid bijde'communities'
waseenpraktischgevolgvanhet feit dat
overhedenendonoren niet instaat waren
ominhet beheer vandeaangelegdevoorzieningen tevoorzien.Debilaterale Nederlandsehulpzoalsdiedoor hetministerievan
BuitenlandseZakenwordtgegeven,richt
zichmedeopinstitutionele vormingaan bij
dewatersector betrokken overheidsinstantiesenopinternationaal onderwijs.
Uiteeninternationale e-mail-conferentieoverditonderwerp injuli 2002bleekdat,
opeenbeperktaantalgunstige uitzonderingenna,nietvanduurzame resultaten kan
wordengesproken.Vaakwordt projectmatig
gewerkt,waarbij naafloop vande projecten
geengarantie bestaatvoordecontinuiteit op
lange termijn. Inveellanden doenzichproblemen voormet eigendom vandevoorzieningen,relatiemetdeoverheid,kennisen
continuïteit bij 'communities'en overheid.
Donorenstimuleren 'ownership'opverschillend niveau,waarbij 'ownership'veelal
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vertaald wordt in'zemoeten hetzelfdoen'.
Maar lokaleoverhedenen 'communities'
missen vaakdecapaciteitenkennisomde
voorhenaangelegdevoorzieningen goed te
beherenenvervolgftnancieringen aante
trekken.Opbasisvandeuitkomsten vande
genoemde conferentie zoumen tweerichtingen kunnen kiezen:
• Hetbeperkteaantalvoorbeelden van
geslaagd 'community'-management
bestuderen enopbasisdaarvan pogende
mindergeslaagdegevallen teverbeteren;
• Deconsequentie trekkenenaccepteren
dateensysteem metuitsluitend overheidsinstanties en 'communities'
(meestal)niet functioneert.
Durft mendieconsequentie tetrekken,
dankaneenmeer duurzame servicebereikt
worden optweeniveaus:
Hethuishoudniveau
Hetstimuleren vandeaanlegvanvoorzieningen diedoorde gebruiker zelfworden
aangeschaft enonderhouden.De mogelijkhedenvoorditsoortvoorzieningen lijken tot
nu toeonderschat.
Hetcommunaleniveau
Hetvormenvanreguliere watervoorzieningsbedrijven. Indeontwikkelde landen
wordendedrinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking tenslotte ookniet gerund

doordegemeenschappen en overheden
alléén,maar issprakevanzelfstandige, competente nutsbedrijven.

Behoefte aan lange termijn
beheer
Eenverschuiving lijkt gewenst vanop
investeringen gerichte projecten (in praktijk
met beperktelevensduur),alofnietaangevuld metinstitutionele ontwikkeling van
'communities'enoverheidsinstanties, naar
eenondersteuninggerichtophet vormen
vanbedrijfjes enbedrijven.Delokale bedrijfjeszijn bedoeld voordeproduktie vanvoorzieningen voorhuishoudniveau endegroterebedrijven voordeaanlegenhet beheer
vanvoorzieningen opcommunaal enregionaal niveau.
Hierbij eentweetal opmerkingen:
• Voorzieningen op huishoudniveau
betreffen technologie (bijvoorbeeld
lokaaltemaken putten, handboringen,
eenvoudige pompen, regenwateropvang,
waterfilters en latrines),waarbijdeverantwoordelijkheid voor aanschaf
beheerenonderhoud geheelopgezinsniveau ligtengeenproblemen bestaan
met'ownership'.Het isechternietoveralmogelijk dit soortvoorzieningen (met
namealshetomwaterwinninggaat)aan
teleggen(ziefoto hieronder).
• Eenonafhankelijkbedrijfdat communalevoorzieningen aanlegtenbeheertis

Meteenlokaaltebakken/literdatmetcoüoïdaalzilver
ts.geïmpregneerd,kunnenhuishoudensoverbacteriologischzuiverwaterbeschikken.Dekostenvanzonfilter
bedragentien dollar.InNicaraguaenGuatemalazijn
vandezewaterfilters reeds40.000mgebruik.

voorzijn voortbestaan afhankelijk van
inkomsten uitdediensten diehetverleentendekosten diehet maakt. Hetzal
indetechnologiekeuze sterker lettenop
duurzaamheid enbeperking van onderhoudskosten (zoalsbijdekeuzevan
handpompen) enzalmeer aandacht
gevenaanpreventiefonderhoud (bijvoorbeeld het regenereren van boorputten)dan bijdehuidigeaanpak gebruikelijk is(grote foto).
Vande1,2miljard mensenopdeze
werelddieonderdearmoedegrens leven,
woont90procent indesub-Sahara (Afrika)
eninzuid-Azié'.Zevormendaar40à50procentvandebevolking.Alsarmoedegrens
wordtvaakeen inkomen vanééndollarper
persoon perdagaangehouden. Dearmoedegrens iszodaniggedefinieerd dat personen
met inkomens bovendiegrens debasisvoorzieningen (huisvesting,voeding,kleding,
scholing,nutsvoorzieningen) zelfkunnen
bekostigen.Voordemensen onderdearmoedegrens isdus subsidievoor investeringen
nodigenvoorde50procentbovendiegrens
inprincipe niet.
Dekostenvanaanlegvansimpelecommunale watervoorzieningen indesub-SaharainAfrika enzuid-Azië(voor handpompen
eneenvoudige netwerken met standposts)
bedragen minder dan65dollarpercapitaen
25dollarvoorsanitatie).Hoeweldie kosten

bescheidenzijn,kunnen armemensen zo'n
bedragniet inéénkeeropbrengen.Daarom
wordenvrijwel alleinvesteringen gesubsidieerd.
Dehelft vandemensenzouechterwel
voorzijn basisvoorzieningen kunnen betalenalsdeinvesteringen kunnen worden
afgeschreven overeenlangereperiodeener
sprakeisvanregelmatige betalingvankleinerebedragen.Daarvoor ishet nodigeen
mechanisme tevindenomhetgeldvoorde
investeringen telenen.
Dehuidige donorfondsen zijn beperkt.
Ondanksgroteinternationale conferenties is
niet teverwachten datdiefondsen nogsubstantieelzullen toenemen.In ontwikkelde
landenishetgeenenkelprobleemvoor
nutsbedrijven omgeldtelenenbijdebanken.Nutsbedrijven metexpertiseeneen
grotematevanautonomie ontbreken echter
inontwikkelingslanden. Het aantrekken van
kapitaalisproblematisch,omdatdebanken
geenvertrouwen hebben inbestaande organisaties ('communities' enlokaleoverheden).Eenprincipiële keuzelijkt noodzakelijk.Ofhetaccent leggenophetzelf(laten)
doendoor 'communities',maardeontwikkelingvandedrinkwater-/sanitatievoorzieningverloopt dan langzaam,ófhetaccent
leggenophetsnelverbeteren vanhetalgemenevoorzieningsniveau,zoalsdeinternationaleconferenties aanbevelen,maar dat

luktdanalleenmetmeer bedrijfsmatige
ondersteuninguit ontwikkelde landen.

Mogelijkheden in Nederland om
waterleidingbedrijven in te schakelen
Totnu toehebben adviesbureaus endeskundigen dieinopdracht vanDGISen
NGO'swerkten,uitstekendearbeid verricht.
Zehebbenvaakeengrotespecifieke kennis
vanlokaleomstandigheden endevoordie
omstandigheden geschikte technologie.
Nadeelblijft echterdeveelal projectmatige
aanpakzonder lange termijn horizon.
Inmiddelsverschuift het werkookvande
aanlegvannieuwevoorzieningen enhet
opzettenvaninstituties naarmeer regulier
beheer.Terondersteuning hiervan zijn
mogelijk andereorganisaties meergeëigend.
Decommerciëleinternationale markt
vootdrinkwatervoorziening bevindtzich
vooreen(flink) deelinDerdeWereld-landen
waardewatersector nogvolopinontwikkelingis.Hetbetreft totnu toevooralgrootstedelijke projecten diebijvoorbeeld met financieringviadeWereldbank totstand komen.
Tochbestaan ookenormebehoeftes aan
blijvend goededrinkwater- en sanitatievoorzieningen indekleineresteden enderurale
gebieden.DeWereldbank kent overigensook
enkelepilotinitiatieven omdeprivatesector
tebetrekken bij watervoorziening inkleineresteden.

EenkleinstedelijkwaterleidingbedrijfinAngolabeheerthandpompenineenaantaldorpen.Hetgebruikthiervooreenrobuustepompdieweinigonderhoudvergtenindetoekomsteventueelvoorzienkanwordenvaneenmotor.
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Omdat deNederlandse regeringde
waterleidingbedrijven nietwiltoestaante
privatiseren, isookdemogelijkheid vervallendatdezebedrijven zich
commercieel/bedrijfsmatig richten opinternationaal werken.EenbedrijfalsNuon
Water,datdieambities wélhad, heeft
inmiddels deconsequenties getrokken.
EenaantalNederlandse waterleidingbedrijven richtte vorigjaar destichting
AquaforAllop.Hetstichtingsbestuur verwachtdat 80procent vandeafnemers bereid
zalzijn eentoeslagopdewaterrekeningte
betalenvoordedrinkwatervoorzieningin
ontwikkelingslanden.AquaforAllsteltdit
geldbeschikbaar aanNGO'sdie waterprojectenvoorfinanciering aanbiedenenzou
voortskunnen bemiddelen inhetbeschikbaar stellenvanrelevante kenniserervaring.
Voortsondersteunen meerdereNederlandsewaterleidingbedrijven inbeperkte
matezusterondernemingen inontwikkelingslanden.Enkelewaterbedrijven hebben
eenPPP-voorstel ingediend.
Debelangstelling vanuit deNederlandse
drinkwaterwereld bestaatdus,maareen
regulierebedrijfsmatige aanpak inontwikkelingslanden ontbreekt nog.

Hoe zoude toekomst eruit kunnen zien?
Dekrachtvande waterleidingbedrijven
inNederland isdatze eenservicedoelstellinghebbenennieteencommerciële.Alsde
Nederlandse regeringtegen privatisering
vandedrinkwatersector ineigenland is,zou
zedatprincipeookinontwikkelingslanden
kunnen uitdragen.Ditisvanbelang, omdat
inontwikkelingslanden hetcontrolemechanismevandeoverheid opdeprivate bedrijvenzwakis.
Bedrijven uitontwikkelde landen zouden,samenmetlokalepartners,doorhetbijeenbrengen vanexpertise,hetverkrijgen van
toegangtotkrediet,hetwillen nemen van
(eenbepaaldematevan)risico, continuïteit
indeservicekunnen verzorgen.Ontwikkelingslanden zouden dienen teaccepterendat
buitenlandse nutsbedrijven invloed krijgen
endienen diebedrijven voldoende garanties
tegevenombehoorlijk tekunnen functioneren.Bijhettoepassen vanlange termijn
overeenkomsten (zoalsjoint venturesof
managementcontracten) kunnen daneen
aantalvandehuidige problemen met eigendom,kennis,financiering encontinuiteit
wordenondervangen.Indieovereenkomsten kunnen overigensbestafspraken wordengemaakt overdestapsgewijze overdracht vanfuncties (natraining) naar lokale
mensen,zoalsdatinhetprivate bedrijfslevensomsookgebeurd.Datgeldtookvoorde
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inzetvanreedsgoedfunctionerende lokale
organisaties(semi-overheid, privatesector,
'community'-organisaties)waardiebeschikbaar zijn.
DeNederlandse bijdrage vanOntwikkelingssamenwerking aan drinkwatervoorzieningensanitatie (overheid enNGO'ssamen)
kangeraamd wordenop50a60miljoen euro
perjaar.Metditbedragzouden veelmeer
mensen vandrinkwaterensanitatie kunnen
worden voorziendantotnutoe.Voorwaardendaarvoor lijken echter:
• Datermeersystematische promotieen
hulpkomt bijhetopzetten van kleinschaligelokaleproducties voorvoorzieningen op huishoudniveau;
• Dateenduidelijke subsidieregeling
wordt uitgewerkt voor onrendabele
voorzieningen,zodat helder iswiewél
enwienietinaanmerking komt voor
subsidie(ookinNederland kendemen
vroegersubsidies vooronrendabele aansluitingen).Subsidieis nietalleen nodig
alsmensen onderde armoedegrens
leven,maarookinspecialegevallen
bovendiegrens,zoalsinregio'smetzuiveringsproblemen (fluor, arseen,zout)of
alsdewaterbronnen ergdiepzijn ofver
wegliggen;
• Dateenservicegerichte, bedrijfsmatige
aanpakwordtgevolgddoor inzetvan
bestaandeNederlandse nutsbedrijven of
viaapartdaarvooropgerichte organisaties;
• Dat(éénmalig)eendeelvandeOS-geldenwordengebruikt vooreengarantiefonds ompolitiekerisico'saftedekken
voordieorganisaties.Meteengarantiefondseneenvoordebanken acceptabel
management zouhetookinontwikkelingslanden mogelijk moetenzijn extra
geldtelenenvoordesector.Politieke
risico'sbestaanoverigens nietalleenin
OS-landen,maarookinNederland als
het beleidophetgebied vanontwikkelingshulpen-samenwerking zou worden gewijzigd.
Alswaterleidingbedrijven bereidzijnhet
maatschappelijk verantwoord ondernemen
inontwikkelingslanden ooktothundoelte
maken,zoueenaanzienlijk groter aantal
mensenvanwatervoorzien kunnen worden.
Dedoelendiezovaakopinternationale conferenties wordenvastgesteld, krijgen dan
misschieneenhogererealiteitswaarde, f
Joep Blom
voormalig adviseur 'Water*,
Directoraat Generaal Internationale
Samenwerking

ACTUALITEIT

Hesselink nieuwe
directeur Kiwa
Per1 maartisdr.P.HesselinkdenieuwealgemeendirecteurvanKiwaN.V.
Hesselink volgtdr.E.Kobusop.Kobus
heeft 14jaar bijKiwagewerktenvertrektin
verband metprepensionering.PaulHesselinkwastoteindvorigjaar directeur vanSGS
Nederland.Daarvoor werktehijbijdeRijksuniversiteit Groningen enTNO.Hesselink
moetKiwaverderleideninEuropa.Het
wetenschappelijke instituut vandewaterleidingbedrijven heeft vestigingenineenvijftalEuropeselanden,maardeambitiesreikenverder.Kiwawiluitgroeien toteen
"toonaangevend Europees kwaliteitscentrum metlokalesatellieten voor'businessto-business'dienstverleningophetgebied
vanonderzoek,certificatie, keuringenen
managementconsultancy". *
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Dr.PaulHessdmk.
ACTUALITEIT

Neuman nieuwe directeur Hydron Flevoland
T.Neumanwordtper1 meiaanstaandede
nieuwedirecteurvanwaterleidingbedrijf
HydronFlevoland.
DeheerNeumanwasvanaf19518algemeen
directeur vandeSFBVerzekeringsgroep.Hij
volgtLeendertvanBlooisopdietot1oktober
vorigjaar directeur wasvanHydronFlevoland.Detussenliggendemaanden heeft Peter
Meijer alstijdelijk directeur leidinggegeven
aanhetFlevolandsedrinkwaterbedrijf C

