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Reorganisatievan de
stedelijkedrinkwatersectorinJemen
Inlietkadervandeontwikkelingsamenwerkingmetjemen draagtNederland bijaandeverbetering
vandestedelijkenutsvoorzieningen indatland.In 1988wad begonnenmeteenproject inRada
(30.000inwoners),alscentrumvaneendoorNederland ondersteundregionaal ontwikkelingsproject.
DeNederlandseadviesbureausDHVenArcadis/Euroconsultwarenhierbij betrokken.Deinstitutioneleaanpak vanditprojectstond modelvoordedecentralisatievandestedelijkevoorzieningenvoor
hetheleland(31nutsbedrijven).Dejemenitische overheidmaaktedeRada-aanpak tothaarbeleid.
AnderedonorenenookNederlandpassendezeaanpaknutoeindeoverigesteden. Deverwachtingis
dathetdecentralisatieproceszeventottienjaar zalbeslaan.WeliswaarstarttehetNederlandseprojectmeentijddateenbegripals'sectoralebenadering'nognictgangbaarwas, maardoordegoede
samenwerking tussendejemenitischeauthoriteitenendedonorenlevertdereorganisatievandestedelijkedrinkwatervoorzieninggoederesultatenop.
Jemenligtzoalsbekend inhet uiterste
zuiden vanhetArabischschiereiland. Het
bestaatgrotendeels uit woestijn.IndeMiddeleeuwenwasJemeneenknooppunt van
handelswegen tussenEuropa,AziëenAfrika.
ToendeEuropeanen zelfde wereldzeeën
gingenbevaren,washetmetdewelvaart
gedaan.Jemenslootzichopinzijn bergen
enwastotvoorkortééndermeest geïsoleerdelanden ter wereldmeteenzeergeringe
technische ontwikkeling.
Deeersteoliecrisisin 1974wasaanleiding
voorNederland omtepogenderelatiesmet
deArabischewereld teverbeteren.Deontwikkelingssamenwerking metJemenwas
hiervan hetgevolg.TengevolgevandepolitiekestellingnamevanJemenindeGolfoorlogin 1990ondervondhetlanddaarnaeen
groteeconomischeterugslag,doordateen
boycotwerdingestelddooreenaantalwesterse(nietdoorNederland)enArabische
donorenendoordegedwongen terugkeer
vanbijna éénmiljoen JemenitischegastarbeidersuitSaudi-Arabieende Golfstaten
naarhun land.Daarbij kwamendeproblemenvandesamenvoegingvanNoord-en
Zuid-Jemenindatzelfdejaar,leidendtotveel
politiekeonrust eneenburgeroorlogin1994.
Jemenbehoort totdeminst ontwikkelde
landen terwereld.Hetvoornaamste uitvoerproduct isolie.
Deurbanedrinkwatersector inJemen
kampteenkampt nogsteedsmetvelepro-

blemen.Devoornaamste hiervan zijn:
• eenschaarsteaanwaterindevruchtbare
hoogvlakteen kustvlakten,waar90 procentvande 18 miljoen Jemenieten
woont.DeJemenietheeft gemiddeld per
jaar debeschikkingover 140kubieke
meterwater(minderdan inJordaniëen
Israël).Hetgemiddeldeoverdehele
wereldligtop7.500kubiekemeterper
persoonperjaar;
• zwakbeheervandewaterbronnen resulterend inuitputting vangrondwater als
gevolgvandetoegenomen vraagnaar
water,met nameindelandbouw.Op
nationaleschaalwordt30 procent meer
grondwater onttrokken dan aangevuld
wordtdoorneerslag.Plaatselijk(de
hoofdstad Sana'a)kandit zelfs enige
honderden procenten bedragen.

Naastdebovengenoemde problemen
metdewaterbronnen bestonden nogenkele
bedrijfsmatige problemen:
• slecht functionerende voorzieningen
dooreen tekortaanopbrengsten (telage
tarieven)omdebeheerskosten tekunnendekken,
• inefficiënte voorzieningdoorgrotelekverliezen(meerdan40procent)eneen
teveelaanpersoneel,
• eenuitgebreide bureaucratie eneen
sterkgecentraliseerd gezag,
• nietgemotiveerd personeel.

Het stedelijk drinkwater -en
sanitatieproject in Rada
Twintigjaargeleden wasRadaeenregionaalhandelscentrum, maarookeenonbeduidend gat,waarmodder,stankenziekten
deboventoon voerden.Het waterwerdverstrektdooronordelijke lokale voorzieningen
waarvandepijpen opstraat lagen.Dewaterkwaliteitwasslechtdoorvervuilingvande
waterbronnen en lekkages inhet distributiesysteemen hetafvalwater liepopstraatweg.
IndeomgevingvanRadawerd met
Nederlandsesteun eengeïntegreerd regionaalontwikkelingsproject uitgevoerd.Inde
periode 1980tot 1982werdookeen stedelijk
ontwikkelingsplan voorRada gefinancierd.
Ditplan wasmet namegerichtopverbeteringvandegezondheid vandebevolkingen
omvattededrinkwatervoorziening, riolering
en afvalwaterzuivering.
HoewelhetOS-beleidindetachtiger
jaren financiering vanactiviteiten in steden
uitsloot,werdgeaccepteerd datbij regionale

Procesbegeleiding(foto:DHVl

Organisatie drinkwatersector
InJemenwasdeNationalWater and
SanitationAuthority (NWSA)verantwoordelijk voorhetbouwen,bedrijven en onderhouden vandrinkwatervoorzieningen in
steden metmeerdan 30.000inwoners.NWSA
ontvangt sindsvelejaren ondersteuning van
Duitsland,deWereldbank enNederland.De
Golfoorlog heeft deopstellingvandeze
donoren niet gewijzigd.
In 1998 kendedeNWSA31 filialen die
iederbelastzijn met het beheervandevoorzieningen inspecifieke stadjes.
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ontwikkeling ookdeontwikkeling van het
tegionalecenttum hooide.Duitsland was
toenalzeetactiefin destedelijke watervoorzieningenhad ookRadaopdelijst. Gezien
deregionaleaspectenwerdechter inoverleg
beslotendatNederland hetRada-project zou
steunen.Alsvervolghiervan heeft Nederland hetstedelijk drinkwater- ensanitatieproject inRadagefinancierd indeperiode
1988-1999. Ditproject isuitgevoerd door
NWSAmet technische assistentievande
Nederlandse adviesbureaus DHVenArcadis.

Daarom pleitten DHVenArcadiservoor
hetfiliaal onafhankelijker temaken van het
hoofdkwartier vandeNWSA. Eengrote
doorbraakwerdbereikt in 1996,toen het
Ministerie vanWaterenElektriciteit, in
samenspraak met het hoofdkwartier van
NWSA,hetTechnischSecretariaat voorSectorhervorming,deNederlandse ambassade
enhetprojectteam vanRada overeenkwamen omhetRada-filiaalvandeNWSAeen
meerautonomepositie tegevenalseeneersteproefvandecentralisatie inJemen.

Hetnieuwesysteemomvateen bronnenveldmetzesboorputten enkan50.000
mensenvoorzienvanwater.Deputten liggen ineengebied waarduurzaam watet kan
wordenonttrokken endatgoed afgeschermd
istegenvervuiling.Hetwaterwordt naar
eenreservoiropeenheuvelgevoerd,vanwaar
het 24uur perdagonderzwaartekracht via
leidingen naat dehuizenstroomt.Decirca
4.000huisaansluitingenzijn allevoorzien
vaneenwatermeter. Het afvalwater wordt
viaderioleringafgevoerd naar dezuivering.
Omdelekverliezen tebeheersen isde
distributie verdeeldincirca20zones.Deze
zoneszijn optweeplaatsenverbonden met
het primaire distributiesysteem. Deverbindingenzijn voorzienvaneenzonemetet,een
afsluiter eneen terugslagklep.Het water kan
alleendezones binnenkomen.

Indenieuwestructuur moet het filiaal
lerenzijneigenbroek optehouden enmoet
hetnu belangrijke management- en financiëletakenzelfuitvoeren.Decapaciteitsontwikkelingvanhet filiaal heeft zichgericht
opdevolgendezaken:
• hetgevenvanmeerzelfstandigheid aan
het filiaal,
• het opmeetcommerciëlebasis uitvoeren
vandewetkzaamhedendoor implementatievannieuwesystemen enwerkprocedures,ondermeerin klantgerichtheid,
managementrapportagesystemen,
financieel management en preventief
onderhoud,
• stafontwikkeling metspeciale aandacht
voormotivatieen trainingom nieuwe
taken uitvoerenoftaken anders uit te

Beperkingen

Het duurdeanderhalfjaar omhet waterbedrijfin Radameer zelfstandigheid te
gevenopgebiedvanpersoneels-enfinanciëlezaken. Tijdens het project iseen softwarepakketvoorfinancieelmanagement, dat
doordegroteprivateondernemingen in
Jemenwordtgebruikt, aangepast voor het
waterbedrijf in Radadoorontwikkeling van
factureringsmodules eneenaparte klantenadministratie.Ditpakketisookzodanig
aangepast dat hetdemeeste managementinformatiebehoeften automatisch kangenereren.Het pakketbestaatuit modulesvoor
boekhouden, voorraadbeheer, begrotingen
personeelsadministratie. Hetis tweetalig
(EngelsenArabisch),zodatdeontwikkelingsorganisaties ookmakkelijk devoortgangvanhetfiliaalkunnen monitoren.

In 1996wasdebouwvandewater-en
afvalwatervoorzieningen voltooid.Omdeze
voorzieningen tebeheren richtten deNWSA
eennieuwfiliaal op.Alspoedigtijdens de
opstartfase vandewerkzaamheden vanhet
filiaal liependeadviseurs tegen beperkingen
indeorganisatie vandeNWSAop,diede
duurzaamheid bemoeilijkten.'
• Beperktebevoegdheid om beslissingen
tenemen overpersoneleen financiële
zaken;
• Politiekeonwilomdeprijzen telaten
afwijken vandenationale waterprijzen,
welkeonvoldoende warenomde
beheers-envervangingskosten vande
apparatuur meteenmiddellangelevensduur (zoalspompen, motoren) tedekken;
• Deinkomsten wetden beheerd door het
hoofdkwartier vanNWSAenzouden
kunnen wordengebruikt omandere,
zwakkerefilialen te ondersteunen;
• Deambtenarensalarissen warentelaag
omhet managementteam enpersoneel
vanhet filiaal temotiveren om hun
takengoeduit tevoeren;
• Definanciële beheerssystemen enprocedureswaren ongeschiktomhet filiaal op
commerciëlebasistelaten functioneren.
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Verbeteringen
Deinkomsten vanhetwatetbedrijfin
Radazijn inmiddels gestegenendekosten
gedaald.Ditlaatstgebeurde door:
• eengoedepersoneelsplanning waardoor
hetaantalstafleden isbeperkt,
• gecomputeriseerde budgetbewaking,
• beheersingvandewaterverliezen door
demaandelijkse automatische vergelijkingvandetotalehoeveelheid waterdie
naardezonesstroomt met het totaal

gemeten verbruik doordeklanten in
dezezones,en
• aandacht voorpreventief onderhoud.
Deopbrengsten stegen onderanderedoor:
• depromotie van huisaansluitingen
tegen financieel aantrekkelijke tarieven;
• hetgeautomatiseerde klanten-,boekhoud-enfactureringssysteem, enmeer
disciplinein hetopvolgen vanonbetaalderekeningen, inclusiefafsluiten van
klanten;
• beheersingvandewaterverliezen;
• hogere tarieven enoppeilhouden vande
service.
Doordedecentralisatie ishet waterbedrijfinRadaeringeslaagddeinwonersop
eenefficiënte wijzevandrinkwater tevoorzien.Hetvoertzelfalzijn financieel-administratievetaken uit.Hetwaterbedrijf kande
beheers-envervangingskosten van apparatuur meteenbeperktelevensduur (tot tien
jaar)dekken.Deinningvandewaterrekeningen ismeerdan90procentendeonbetaalde inkomsten betreffen eentermijn van
minder dan tweemaanden.Vandestadsbevolkingheeft95procent eenwater-enrioleringsaansluiting.Degebruikers krijgen24
uur perdagwater.Deklantenzijn tevreden
metdevoorziening.
Deomstandigheden waarinhet waterbedrijfin Radameerzelfstandigheid kon
krijgen, warengunstig.Teneerstewasetde
druk vandeminister endedonorenom het
lokalewaterbedrijf meerzelfstandigheid te
geven.Het personeelstond positieftegenoverdeverzelfstandiging. Devoorzieningen
zijn nieuwenerkaneengoedeservicewordengegeven,zodatdemensen bereid waren
meertebetalen.Datvergdeechrer weleen
goededialoogmet lokaleautoriteiten en traditionele leiders,diezichpopulair onderde
bevolkingwilden makendoordewatertarievenlaagtehouden.Ookbestond natuurlijk
weetstand vanhethoofdkwartier vande
NWSAdoorverliesvanmacht en autoriteit,
met nameoverdefinanciële middelen.In
ruilvoordezelfstandigheid krijgt het hoofdkwartier eenkleinpercentagevandetotale
inkomsten.Deadviseurs moestenmetde
belangenvandediversepartijen rekening
houdenenhetproceszodanigbegeleiden
dateenduurzame voorzieningwerd
gecreëerd,waarvoorvoldoendedraagvlakis.
Daarnaast speeldeDHVenArcadiseen
belangrijke rolindebegeleidingvandeveranderingindevoorheen overheidsgeoriënteerdeorganisatie.Veranderingen zijn stap
voorstapgeïntroduceerd enbijgesteld waar
nodig,ingoedesamenspraak met het
management endestafomzodeacceptatie

vandeanderewerkwijzen tevergroten.
Doordatdemeestestafnieuwwasaangetrokken,verliepdeintroductie vandenieuwewerkwijze voorspoedig.

Vervolg
Het Rada-pilotproject isin 1998afgerond.Deaanpakwerddoordeoverheidals
succesvol beschouwd.Derichrlijnen waarlangsdedecentralisatie had plaatsgevonden,
werden bekend alsde'RadaPrinciples'.Deze
vormen nogsteedsdebasisvoorhetdecentralisatiebeleid vooralleanderesteden.
DeJemenitische regeringwas inmiddels
weldoordrongen vandenoodzaak tot reorganisatievandeurbane dnnkwatersector.
Wereldbank, Duitsland enNederland coördineerden het hervormingsproces metde
Jemenistische regeringviahetdoorDuitslandgesteundeTechnischeSecretariaatvoor
Sectorhervorming.
DHVenArcadismaakten een inventarisatievanallekleinesteden,hun behoeften
aan rehabilitatie enuitbreidingvande
watervoorzieningendereedsgeplandeprojecten.Ditdocument vormdedebasisvoor
deplanningvandeoverheidvoordedecentralisatievanallewaterleidingbedrijven. Een
periodevanzeven tot tienjaar isuitgetrokkenomdaadwerkelijk totdecentralisatie en
privatiseringvandewatervoorziening te
komen.Dedecentralisatie ismet namevan
belangvoorNWSA'sfilialen inkleineresteden(met30.000tot 200.000inwoners);de
voorzieningen indezestedenzijn tegroot
omteworden beheerd doordebevolking.
Aandeandere kant ishet beheer vande
watervoorziening doordeprivatesectorook
onwaarschijnlijk vanwegedetelagewinstmarges.

zijn deaanpakenwerkwijze inRadaverder
verfijnd en toegespitst naarde specifieke
situaties indeverschillende steden.Het
financieel managementprogramma dat in
Radaisontwikkeld,wordt nu indemeeste
watetbedrijven vanNWSAgebruikt.
Bijeenaantal vandevijfISFNB-bedrijvenwasmet namehet teveelaanpersoneel
eenpunt.Nederland lietspecialecursussen
ontwikkelen omhet management vande
waterbedrijven retrainen in personeelsplanning.Vianatuurlijke afvloeiing, stopzetting
vantijdelijke contracten enhergroeperingis
hetteveelaanpersoneelalgedurende het
project aanzienlijk verminderd.
Eénvandebelangrijkste voorwaarden
voorhersuccesvolintroduceren vande
decentralisatie inmiddelgrote steden isdat
denutsvoorzieningen ineengoedestaat
zijn.Dankanimmerseengoedeservicewordengegevenenzullen deklanten bereid zijn
eenhogereprijs voordeservicetebetalen.
Tijdens het ISFNB-projectzijn projectvoorstellengemaakt omdenogniet zelfstandige
t5waterbedrijven vanNWSA(dekleinste
filialen) teverzelfstandigen enhun voorzieningen ineengoedestaat tebrengen.
Indezelfde tijd datdeadviseurs betrokkenwaren bijhet ISFNB-project, hebben zij
inopdracht vandeDuitseoverheidvia het
TechnischSecretariaatvoorSectorhervormingeennarionaal personeelsontwikkelingplanvoordewatersector opgesteld en
trainingsmodules ontwikkeld ter ondersteu-

ningvandeverzelfstandiging vandeNWSAfilialen. Belangrijke modulesomvattende
achtergrond vande sectorhervormingen,
management, personeelszaken, financieel
management, veranderingsmanagement,
hetontwerpen vanwatertarieven en beheersingvanlekverliezen.Alsonderdeelvandat
project (National Human ResourcesDevelopment Ptoject) zijn ook trainingsinstitutenversterkt diedeontwikkelde trainingen
inhet vervolggaan verzorgen.
Dezetrainingsmodules worden nu
gebruikt bij allelopendedecentralisatieptojecten,zoookinhetISFNB-project.
Deontwikkelde modellen enprocedures
inRadaenISFNBvormen nu debasisvoor
het voortgaande decentralisatieproces inde
stedelijke drinkwatersector inJemen.Nieuweinzichten enideeën,zoalsdeinschakelingvandeprivatesector indegrootstesteden,worden hierin meegenomen.
Nu eenaantal waterleidingbedrijven in
degroteresteden isomgevormd totgeheel
zelfstandige 'localcorporations'enonderde
paraplu vanNWSAwegzijn,dient denieuwerolvandezenationaleotganisatieNWSA
verderuitgewerkt teworden, f
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Inhetvoorlichtingscentrumproberenvrouwenmensenteovertuigenvan hetbelangvangoede(dnnkjwateraansluitingen(foto:DHV).

Inzevensteden waarmetDuitse steun
watervoorzieningen zijn aangelegd,werdde
decentralisatie doorgevoerd zoalsinRada.
DeNederlandse overheidbeslootomde
decentralisarie vannogeensvijf waterbedrijveninJemen tefinancieren (ISFNB-project)
enomeenstudie tedoennaarde mogelijkhedenomookdelaatste 15kleinste waterbedrijfjes tedecentraliseren.Dezelfde adviseursdiedeRada-pilotuitvoetden,kregen
opdracht omdedecentralisatie indevijf
bedrijven tebegeleiden.OokdeWereldbank
volgtde'RadaPrinciples'indesteden waarbijzijbetrokken is,maar insommige steden
zetzeeenstapverder opdewegnaarprivatisering.

Van pilot naar sectorwijde decentralisatie
Tijdens deuitvoeringvanhet laatste
Nederlandsedecentralisatieproject inJemen
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