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Intaquin ontwikkelt
internationale
waterprojecten
Intaquin iseenNederlands bedrijfdatwaterprojecten ontwikkeltvoornutsbedrijven inhet
buitenland.Het bedrijfheeftdaarbij deJunctievanintermediair:het bemiddelttussendevraag
vanuit hetlandenhetaanbodvanIntaquin. Hierbijhanteerthetbedrijfhetzogenaamde
BOOT-prmcipc:Build-Operate-Own-Transfer. IngewoonNederland houdtdithetvolgendein:
hetbedrijfbouwtwaterirutallatics,exploiteertzeendraagt heteigendomdaarvanoptermijnover
aanlokalenutsbedrijven.

Concreet betekent ditdat eennutsbedrijf in het buitenland contact opneemt
met hetNederlandsebedrijf, omdat heteen
bepaald probleem heeft bij het winnen,
zuiveren ofdistribueren vanwater. Intaquin
zoektdan samen met het lokale nutsbedrijf
naareenoplossing en levert hierbij de
technologische kennisende managementcapaciteit.Ookneemt het bedrijfdeexploitatievoorhaar rekeningendraagtop
termijn deaandelen overaan lokale partijen.
Dit betekent dateerst voornamelijk mensen
vanIntaquin aaneenproject werken.Inde
loopvandetijd verandert dit,doordatde
lokalebevolkingwordt opgeleid om het
beheerenhet onderhoud vande installatie
overtenemen.
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Kleineen middelgrote projecten

Financiering

In deinternationale nutssector heerst
eenduidelijke tendens naarexpansiedoor
megafusies. Eenaantalgrotespelers
beheersr eenaanzienlijk deelvande markt.
Dezespelerskunnen omvangrijke projecten
ontwikkelen. Intaquin wilzich onderscheiden vandegrote spelersen richt zich
daarom opkleineenmiddelgrote projecten
met een maximaleinvesteringsomvang van
20miljoen Amerikaansedollars.Deze
beperkteomvangbiedt demogelijkheid om
eenhechterelatie optebouwen met haar
plaatselijke partners en klanten. Ooksluit
ditaanbij het BOOT-principe,waarbij het
eigendom op termijn wordt overgedragen
aandelokalenutsbedrijven. Deintentie van
Intaquin omzichvoorenigetijd tevestigen
in het betreffende land past ookbinnen dit
principe.

Alslokale,buitenlandse autoriteiten
geïnteresseerd zijn indeelname aan projec-

Intaquin heeft contacten in EU-landen
enin landen diepotentiële kandidaten voor

water-enafvalwaterindustrie. Het bedrijf
ontwikkelt producten ineigen beheer en
hanteert hierbij eenhoge technologische
standaard.Zoheeft het bedrijf alsonderaannemer een waterfabriek gebouwd in
Ghana.NWTiseen technologiebedrijf dar
gespecialiseerd isin het behandelen van
afvalwaterstromen en haar producten en
dienstengrotendeels exporteert.
Witteveen+Bos tichtzichalsingenieursadviesbureau opher technologisch gedeelte,
maarookop management-ondersteunende
vaardigheden bij het uitvoeren van projecten indewaterindustrie.

Samenstelling
Intaquin iseenbesloten vennootschap
waarvan Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD)endeAlphaGroup International
(Alpha)deaandeelhouders zijn. Het ingenieursbureau Witteveen+Bos isalsadviseur
verbonden aanIntaquin.Naast het winnen,
zuiveren endistribueren van drinkwater
profileert deWMDzichnationaal en internationaal opdewatermarkt.Zoishet
bedrijf partner en aandeelhouder vaneen
drinkwatermaatschappij ophet eiland
Ambonen herstelt het in samenwerking
metAMREFFlyingDoctorseengroot aantal
putten vandeMasaiinKenia.
Alphaiseen holdingmaatschappij van
tweebedrijven diegespecialiseerd zijn inde
waterindustrie, namelijk SpaansBabcocken
Nijhuis WaterTechnology (NWT).Spaans
Babcock isaannemer en gespecialiseerd
producent van apparatuur voordedrink-

tenvan Intaquin ishet probleem vaakdat
zijonvoldoendegeldhebben omdit te
financieren. Meestal ishetwelmogelijk om
eenbeperkte,contante bijdrage televeren.
Intaquin kaneen rolspelen bij de financieringdoor bijvoorbeeld Europese subsidies
aan tevragen.Ookishet mogelijk dat het
bedrijf bemiddelt bijhet aanvragen vaneen
lening bij het Internationale Monetaire
Fonds,deNationale Investeringsbank ofde
Wereldbank.Tenslotte hebben banken vaak
specialefondsen dieprojecten voorontwikkelingshulp stimuleren.Ookisersoms
eengarantstelling doorde Financierings
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(IMO)mogelijk.

DekernactiviteitenvanIntaquin

Contracting
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deEUzijn,zoalsdeBalkanlanden.Het
probleem indezelanden isdatervaak
kleinenutsbedrijven zijn diegraag meer
willendoenaanwaterbeheer danalleenhet
zuiveren vandrinkwater.Zoisdoorschaalvergrotingvaakuitbreidingvandecapaciteit nodig.Voordeprocessen indeindustrie
iseveneens water nodig.Ookwilmende
mogelijkheden onderzoeken voorhetzuiverenenevenrueel hergebruiken vanafvalwater.Dezerelatiefkleine nutsbedrijven
zoeken voordergelijke projecten samenwerkingspartners.NaastdeEuropeselanden
richt Intaquin zichookopdevoormalige
koloniën inIndonesiëenhetCaribische
gebiedénlanden inhetMidden-Oostenen
Noord-Afrika.

Motivatie
Devraagiswaarom eenwaterleidingbedrijfsamen metgespecialiseerde bedrijvenindewaterindustrie eneeningenieursbureau projecten ontwikkelen ophet
terrein vande ontwikkelingssamenwerking.
Ishetlouter idealismeofspelen ookandere
motieven eenrol?Hetantwoord isdater
duidelijk sprakeisvaneenwin-win situatie
voorallepartijen. Debetrokken bedrijven
hebben vanuit hunmissiedeintentieom
hun kennisenvaardigheden intezetten
vooreenoptimaal waterbeheer, niet alleen
nationaal,maar ookinternationaal. Investereninprojecten vanIntaquin biedtdedeelnemende bedrijven inNederland demogelijkheid huntechnologische kennisen
managementcapaciteiten verderteontwikkelen.Zoontstaat steedsmeer kennisover
detechnologische aspecten vanwaterwinningen-zuivering.Debetrokken bedrijvenleverenhundiensten enproductenaan
Intaquin.Voordebetrokken landen betekent hetdatzijzonder directegroteinvesteringen toch kunnen deelnemen aanprojectendievangroot belangzijn voordeplaatselijke bevolking, f

Intaquin BVpresenteertzichopdeWorld
WaterFairineengezamenlijke standmet
Waterleidingmaatschappij Drentheende
Rabobank.HetStandnummer is 33.
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Lubbersroept wereldleidersopnatuurbeter
te beschermen
AandevooravondvanhettweedeWereldWaterForumendeinternationaleministersconferentieoverwater
heeftprof.RuudLubbersinzijneersteofficiëletoespraakalsvoorzittervanhetinternationaleWereldNatuur
Fonds(WWF) dewereldleidersopgeroepenmeeraandachttebestedenaandebronnenvan zoetwaterenzich
nietuitsluitendbezig tehoudenmet technischeoplossingenvanwatertekortenof-verontreiniging.
"Wanneerweernietinslagenommet
wateromtegaanalsmeteeneindigebron,
danzaldatleidentotonnodige teloorgang
vanrivieren,merenenmoerassen waarvan
wevooronzewatetvoorziening afhankelijk
zijn. Deervaringleertdatdeschadediede
mensaanlicht aanzoetwatersystemen
vervolgens terugkomt indevormvanveel
groteremaatschappelijke kosten",aldus
Lubbersop2maartinhetnatuuthistorisch
museum Naturalis inLeiden.
VolgensdeWWF-voorzitterzijnde
problemen metwaterindewereldveel
grotetdanmomenteelgedachtenbeweerd
wordt.Ineenappèl,datLubbersaanboodaan
LeovanMaaredienamens hetministerievan
BuitenlandseZakenbetrokken isbijdeorganisatievanhetWereldWaterForum,somt
hijdriemaatregelen opdiedewereldleiders
zouden moeten nemenomdetoekomstvan
zoetwatetenigszins veiligtestellen.
Teneerstemoeten overstromingen
vermeden worden doordenatuurlijkeen
zoetwater-ecosystemen teherstellenendie
betertebeschermen.Ookde landinrichting
moetindiezinaangepast wotden.
Tentweedemoetwaterverspilling teruggedrongen worden doordemilieukostenenopbrengsten doorteberekenen indeprijs
vanwatervoortoeleveranciersengebruikers.
Tenderdezoudefinanciëlesteunvoor

toepassingenentechnologiediede kwaliteit
enkwantiteit vanzoetwater bevorderen
verhoogd moeren worden.
Debeschermingvande natuurlijke
waterkringloop moethetleidendeprincipe
vormen voorhetwatermanagement vande
toekomst,aldushet(internationale) Weteld
Natuur Fonds.
Tijdens debijeenkomst werdooknog
kort ingegaanophetzojuist gepresenteerde
adviesvanstaatssecretaris DeVriesvan
VerkeerenWatetstaatoverhetreserverenvan
eenaantalgebieden ronddegroterivieren
vooropslagvanwatetbijextreem hoge
waterstanden.HetwashetWereld Natuut
Fondsdatin 1992 voorheteerst openlijk
durfde teptaten overwattoen'levenderivieren'werdgenoemd:rivierverbredingdoor
hetonder water latenlopenvanuiterwaarden.HetWNFnoemdedeactievanDeVlies
daarom 'moedig'enhadweiniggoedewoordenovervoordelokaleoverhedendiedirect
tegendeplannen hebbengeprotesteetd. *T
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