Projectplanning bij de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening
in de Derde Wereld
Voordracht gehouden tijdens de 32e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'De drinkwatervoorziening in de ontwikkelingslanden', die op 10 en 11
januari 1980 aan de TH Delft werd gehouden.

Inleiding
Tnontwikkelingslanden worden doeleinden
nagestreefd, in het kader van de onafhankelijkheid, de bevolkingsgroei en de
vergrote nationale en internationale
communicatie.
Bij het bewustwordingsproces van verschillen tussen arm en rijk wordt een vergrote
belangstelling ontwikkeld voor economische
groei, om die verschillen te overbruggen.
Daarbij worden door de overheid in deze
ontwikkelingslanden problemen/behoeften
gesignaleerd, die tegen de achtergrond van
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het gevoerde beleid al of niet met hoge
urgentie in een ontwikkelingsprogramma
worden opgenomen. Het doel van ontwikkeling is om materiële en immateriële
levensomstandigheden van de bevolking te
verbeteren.
Bij drinkwatervoorziening gaat het vooral
orn immateriële zaken als gezondheid, welzijn e.d. die moeilijk in economie zijn te
vertalen. Toch vormen gezondheid en
welzijn van de bevolking een wezenlijk
onderdeel van de nationale economie;
d.w.z. de basis voor socio-economische
ontwikkeling.
Tneen 'with or without' vergelijking zal
blijken dat de baten (benefits) van een
goede watervoorziening onontbeerlijk zijn
voor de economische ontwikkeling van
stad, streek, gebied of land!
In de macro-economische ontwikkeling van
een land neemt derhalve de sector ontwikkeling op het gebied van de watervoorziening een niet onbelangrijke plaats in.
Binnen de macro-economische planning en
de sectorplanning zullen watervoorzieningsprojekten moeten worden ontwikkeld als
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onderdelen van de ontwikkelingsstrategie
met een duidelijk projektdoel.
Om deze Projekten in het kader van beschikbare middelen (mankracht, fondsen
e.d.) te kunnen beheersen en te sturen is
Projektplanning noodzakelijk.
Projektplanning beoogt de (vaak beperkte)
hulpmiddelen en de zeker niet altijd parallel
lopende belangen, inzichten en doeleinden
van alle betrokkenen zo te combineren dat
zoveel mogelijk aan de doelstelling van
het projekt wordt voldaan.
Met als uitgangspunt de gesignaleerde behoefte, getoetst aan de kriteria van de
door het ontwikkelingsland gevoerde ontwikkelingspolitiek, start de meertraps
projektontwikkeling zoals aangegeven in
afb. 1.Het projekt komt op de projektenlijst van het ontwikkelingsland, met projektomschrijving en kostenindicatie en wordt
door het Nationale planbureau aangeboden
aan mogelijke donors. Valt het binnen de
beleidsdoelstellingen van de donor dan
kunnen betrokkenen de principebereidheid
tot samenwerking in het onderhavige
projekt of de sector vastleggen, met als
gevolg het trapsgewijze inschakelen van
een aantal instanties van beide partijen.
Mogelijke projektfinancierders zijn:
— commerciële banken via de kapitaalmarkt
— de wereldbank, UNDP, UNICEF
— regionale ontwikkelingsbanken *
— speciale ontwikkelingsbanken FED
(Fonds Européenne de Development)
— donorlanden (bilateraal),
ieder met zijn eigen kriteria en randvoorwaarden.

* ADB - Asian Development Bank
BAD - Banque Africaine de Development
IADB - Inter American Development Bank
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Afb. 2 - Projektfasen.
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Afb. 1 - Meertraps-projektontwikkeling.
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Hiermede zijn we in de fase van projektplanning aangeland waarbij de opeenvolgende projektfasen moeten worden doorlopen. Zie afb. 2.
Projektfasen
Een projekt kent verschillende stadia van
behandeling, waarbij meestal een vaktechnische adviesinstantie wordt ingeschakeld.
Als eerste fase vindt projektidentificatie
plaats; middels bureaustudie, dan wel bij
onvoldoende essentiële gegevens over het
projekt middels een identificatiemissie.
Het projektdoel wordt geformuleerd, de
randvoorwaarden aangegeven, globale
middelen (inzet van mankracht, benodigde
fondsen e.d.) bepaald, alsmede de projektduur. Indien de vaktechnische adviesinstantie reeds in de identificatiefase in
voldoende mate is ingeschakeld, zal veelal
meteen de projektformulering, incl. het
opstellen van de taak-/opdrachtomschrijving (Terms of Reference T.O.R.), als één
projektfase worden afgehandeld. Daarbij
worden meteen in detail uitgewerkt:
— projektdoel en formulering;
— middelen (inzet, organisatie, uitvoering,
begeleiding) technische hulp component,
bijdragen van het ontwikkelingsland
(counterpart bijdrage);
— financiële consequenties voor partijen
(donor en lokale componenten);
— economische en sociale implicaties.
In de appraisalfase (toetsing t.b.v. de
financieringsbesluitvorming) wordt door
beleidsautoriteiten in het donorland (bij de
wereldbank: de Board of Directors) beslist
of het projekt voor financiering in aanmerking komt. Is de adviesinstantie niet
eerder geconsulteerd, dan zal veelal in dit
stadium alsnog een appraisalmissie worden
uitgevoerd.
De wereldbank voert een appraisalmissie
uit in de overgang van de studiefase
(masterplan en feasibility studie door
derden) naar de uitvoeringsfase.
Donorlanden committeren zich meestal in
enigerlei vorm voor de financiering van
de constructiefase reeds vóór de studiefase, die veelal ook door hen wordt betaald. Bij de meeste projekten blijkt het
noodzakelijk eerst te starten met de nodige
studies.
Kleinere projekten worden nogal eens in
eigen beheer uitgevoerd; hetgeen inhoudt
dat de donor (voor Nederland, het Direc-
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toraat Generaal voor Internationale Samenwerking, DGIS) een deskundige in dienst
neemt voor een bepaalde kontraktperiode
en de deskundige uitzendt om in het ontwikkelingsland met bestaande organisaties
of vakministeries het projekt nader uit te
werken c.q. te doen uitvoeren. Daarbij
blijkt het noodzakelijk dat de uitgezonden
deskundige de nodige ondersteuning op
vaktechnisch gebied (backstopping) krijgt
vanuit het thuisland. De advies-instantie
kan deze backstopping op verzoek verzorgen.
Voor het uitvoeren van de studiefase moet
naar mijn mening een expatriate (uit een
ander land afkomstig) consultant worden
uitgenodigd met de dwingende eis zoveel
mogelijk lokale consultants in te schakelen
dan wel een joint venture met een of meer
lokale consultants aan te gaan. De selectie
van een consultant kan geschieden:
— concurrerend op nationaal niveau na
pre-kwalificatie door de donor
— door direkte aanwijzing van een op dat
gebied deskundige en ervaren consultant
of groep van consultants.
In het projektvoorstel dient de consultant
duidelijk aan te geven welke en hoeveel
expatriate staf van verschillende disciplines
zullen worden ingezet, idem van de lokaal
in te huren of mee samen te werken
lokale consultant staf, alsmede het personeel van de counterpart. In de praktijk
zal de geselecteerde consultant niet alle
deskundigheid in huis hoeven te hebben,
wel de kern van deskundigen om coördinatie problemen tijdens de uitvoering en
problemen van tijdige beschikbaarheid te
voorkomen. Het zou daarom een gunstige
zaak zijn indien Nederlandse consultantsbureaus voor de uitvoering van buitenlandse projekten mede zouden kunnen
beschikken over deskundigen uit de bedrijfstak c.q. van ambtelijke of semiambtelijke organisaties, die niet als adviesinstantie voor DGIS (het Directoraat
Generaal voor Internationale Samenwerking) optreden. Dit laatste om de duidelijkheid in de rolverdeling niet te vertroebelen,
met name voor de relevante autoriteiten
in het ontwikkelingsland. Voor een soepele
acceptatie van het projektteam zowel door
het donorland als het ontwikkelingsland
zal de consultant zorg moeten dragen voor
de inzet van een als geheel voldoende
ervaren en deskundig team met een redelijk
evenwicht tussen oudere ervaren en jongere
minder ervaren deskundigen.
In de praktijk blijken hierover nogal wat
strubbelingen te ontstaan.
De werkzaamheden van consultants zijn
doorgaans in volgorde:

een zo mogelijk direkte verbetering van de
bestaande situatie alsmede de begeleiding
van de uitvoering van dit programma

Na de studiefase volgt de constructie /
leveringsfase, waarbij aannemers en leveranciers ten tonele verschijnen. Afhankelijk
van de financieringsvoorwaarden (schenking, gebonden lening, semi-gebonden
lening, niet-gebonden lening) zal het aantal
aannemers/leveranciers en de diversiteit van
landen van herkomst toenemen. Hierop zal
later bij de bespreking van de allocatie van
benodigde fondsen nader worden ingegaan.
Tot de projektfasen behoren nog de tijdens
studiefase en/of constructiefase uit te
voeren review fase (mid-term review tussentijdse evaluatie).
Daarbij wordt door de donor en/of het
ontwikkelingsland, al of niet in combinatie,
een review missie afgevaardigd, die tussentijds het projekt gaat evalueren.
Ook vindt — helaas te weinig — een
grondige evaluatie achteraf plaats, die hier
is aangeduid als evaluatiefase. De adviesinstantie zal nauw betrokken zijn bij de
evaluatie, waaraan vrijwel altijd ook de
beleidsinstanties actief deelnemen.
Ook aan de laatste fase — de nazorg —
wordt naar mijn mening te weinig aandacht
gegeven. Vooral hierbij zal de bedrijfstak
in het donorland een zeer nuttige bijdrage
kunnen leveren.

— masterplan en feasibility studies
— gedetailleerde ontwerpen
— bestekken
— assistentie bij aanbestedingen c.q.
evaluatie
— supervisie op de constructies/leveringen
— organisatie ontwikkeling/versterking en
training.
Van de zijde van het ontwikkelingsland
zullen bij een gecentraliseerde overheidsstructuur resp. het vakministerie, lokale
waterorganisaties (bedrijven) en lokale consultants vanaf deze projektfase een hopelijk
zo aktief mogelijke rol meespelen.
Bij een gedecentraliseerde overheidsstructuur neemt het aantal betrokkenen in sterke
mate toe en daarmede tevens de procedures
en andere vertragende factoren.
In Indonesië bijvoorbeeld is de stedelijke
watervoorziening de verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Publieke Werken
(PU) (een centrale structuur), maar de
rurale watervoorziening de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Gezondheid
(Depkes) met mede verantwoordelijkheid
en grote zeggenschap op provinciaal, districts- (kabupaten), subdistricts- (kecamatan) en dorpsniveau (dessa), (een sterk gedecentraliseerde structuur).
In Pakistan zijn voor de stad Karachi
behalve o.a. de vaktechnische organisaties
als Karachi Development Authority (KDA)
en Karachi Municipal Corporation (KMC),
ook het provinciale bestuur van de Sind
provincie (GOS) en de centrale regering in
de hoofdstad Islamabad verantwoordelijk
voor de watervoorziening van de stad; de
centrale regering als het gaat om samenwerking met c.q. medefinanciering door
een donor. Een onwerkbare situatie, die
zeer vertragend werkt in elke projektplanning.

In de eerdergenoemde projektfasen werd
niet gesproken over organisatie-, management- en trainingsaspekten. Deze aspekten
behoren evenwel ook tot de belangrijke.
Daarvoor wordt verwezen naar publikaties
van o.a. Robertson en Haykens in dit kader.
Hier zij alleen nog maar vermeld dat in
een zo vroeg mogelijk stadium aandacht
aan deze aspecten moet worden gegeven.
Het inschakelen van counterpart personeel
vanaf de studiefase is daar een onderdeel
van. De lokale waterorganisatie als zodanig
moet worden opgezet c.q. uitgebouwd, om
uiteindelijk zelfstandig haar taak bij de
exploitatie van het bedrijf te kunnen uitvoeren. Ook hierbij is de rol van de
bedrijfstak in het donorland van niet te
onderschatten waarde.

Ajb. 3 - Betrokken partijen.
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het enenaar het volgende budgetjaar de
counterpart geldstroom voor de projektkosten weleens tijdelijk stagneert c.q.
wordt onderbroken.
Veel bezwaarlijker ishet meestal per
budgetjaar beschikbaar komen vande
fondsen voor constructies en/of leveringen.
Dat kan metzich meebrengen datde
consultant deuitvoering vanwerken en/of
leveringen in stukken moet verdelen naar
de grootte vandejaarlijkse budgetten; en
tevens detijdige besteding vande jaarlijkse
budgetten nauwlettend in degaten moet
houden, omdat er niet of nauwelijks overboeking naar volgende jaren mogelijk is.
Het totaal aantal te maken bestekken ente
evalueren aanbestedingen neemt dan sterk
toe. Daarmede tevens decomplexiteit van
de projektplanning. Komt daar nogbij
deelfinanciering door lagere overheden
en/of lokaal bedrijf, daniseentotale verwarring vrijwel niet meer te vermijden.
De medefinanciering door internationale
organisaties geeft aan het opgang brengen
van de totaal benodigde geldstroom een
extra moeilijkheidsgraad.
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Afb. 4 - Allocatie vanbenodigde fondsen.
Tot slot zij opgemerkt dat de adviesinstantie in alle projektfasen eenrol speelt.
Betrokken partijen
Op het schema in afb. 3iseen overzicht
gegeven vande meeste betrokken partijen
bij een projekt.
De onderlinge relaties en kontakten zijn
met pijlen aangegeven.
Allocatie vanbenodigde fondsen

In afb.4 iseenen ander in beeld gebracht.
De meerjarige allocatie-soorten van donors,
die zonodig moeten worden vergroot
versus deéénjarige, meestal jaarlijks toenemende counterpart bijdragen. In sommige
gevallen blijkt de projekthulp (gebonden,
semi-gebonden lening/schenking) vanhet
donorland eerder tezijn gealloceerd dan
de technische hulp-component, hetgeen in
de praktijk meestal ertoe leidt dat projekthulpgelden enkele jaren in het begin van
het projekt onaangeroerd blijven.

Counterpartbijdragen in de projektkosten
komen doorgaans pasin eenvrij laat
stadium beschikbaar endannog meestal
jaarlijks zodat vaak bij de overgangen van
Afb. 5 - Urban versus rural water supply.
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Zoals eerder vermeld wordt door een donor
een bepaald projekt of projekten uiteen
bepaalde sector geselecteerd uit de door
het ontwikkelingsland opgestelde projektenlijst. In de daarbij behorende gegevens
staat meestal eenkostemndicatie vermeld,
op basis waarvan de principebereidheid van
de donor wordt vastgelegd. De kostenindicatie bevat een financiële hulpcomponent en/of eentechnische hulpcomponent.
Een of beide componenten worden pasin
de projektformuleringsfase in detail vastgesteld.
Afhankelijk van hetgevoerde beleid van
de donor zaldetechnische hulpcomponent
veelal een schenking zijn, terwijl de financiële hulp component eengebonden karakter kan dragen, danweleen schenking kan
zijn.
Voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking geldt dat gebonden leningen en
schenkingen doorgaans in Nederland
moeten worden besteed middels aanbesteding via het Rijksinkoopbureau (RIB);
voor dein Nederland vanaf 1januari 1975
ingestelde semi-gebonden leningen geldt
dat de aanbesteding óf in het ontwikkelingsland geschiedt óf in Nederland via

het RIBen openstaat voor aannemers/
leveranciers uit Nederland en het betrokken ontwikkelingsland en tevens voor aannemers/leveranciers uit dezgn. 'eligible
countries', d.w.z. een door Nederland opgestelde lijst van ontwikkelingslanden.
Vooral in het laatste geval en bij kombinaties van soorten fondsen/geldstromen
zijn de ingewikkelde en tijdrovende procedures niet vande lucht.
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Projektplanning
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Samenvattend kan de complexiteit van projektplanning als volgt worden beschreven:
Projektplanning start bij de identificatiefase
met als uitgangspunt een planning/doelstelling vanuit de politieke optiek van de
autoriteiten in het ontwikkelingsland. Snelle
implementatie met weinig beschikbare
middelen waarbij gedegen technische onderbouwing (studies, technisch verantwoorde
oplossingen) vanuit deze optiek als hinderlijk worden ervaren.
De vakministeries proberen meer gedegen
technische onderbouwing in te brengen
maar slagen onder politieke druk daar
doorgaans slechts enigermate in.
De donor heeft zijn eigen projektplanning
vanuit zijn optiek:

EVALUATIE

I

NAZORG

Afb. 6 - Projektaktiviteiten inde tijd.
Internationale organisaties alloceren
meestal de benodigde fondsen pas na het
beëindigen van de studiefase.
Van stedelijke tot plattelands
watervoorziening
Bij de planning van watervoorzieningsprojekten speelt tevens een rol of er sprake
is van een stedelijke of een rurale watervoorziening.
[n Indonesië bijvoorbeeld is met name op
Java de overgang stadskern - stedelijk gebied -ruraal gebied doorgaans zeer geleidelijk. Men onderscheidt aldaar dan ook:
— urban areas: verantwoordelijkheid van
PU
— semi-urban areas: Ministerie van
Publieke Werken
— semi-rural areas: verantwoordelijkheid
van Depkes
— rural areas: Ministerie van Gezondheid
Bij het beschouwen van afb. 5 blijkt dat in
Palembang duidelijk sprake is van een
urbane watervoorziening onder verantwoordelijkheid van PU.
Het 6-steden projekt wordt evenals de
15-steden West Java en de 11-steden
Noord-Sumatra/Aceh weliswaar onder
verantwoordelijkheid van PU uitgevoerd,
maar hebben ook duidelijk semi-rurale gebieden binnen een reed gekozen voorzieningsgebied tussen bron en stadskern.
Waar liggen de verantwoordelijkheden ?
Complicaties zijn er zeker te verwachten
reeds bij de studiefase (keuze van bron,
voorzieningsgebied etc). Stelregel bij PU is
dat de verbruiker naar draagkracht betaalt
voor de waterservice. Door Depkes wordt
meestal het drinkwater gratis aan de consument verstrekt. Het Rural Water Supply

— bankable project: goede bedrijfsorganisatie, adequate tariefstructuur, goede en
vooral goedkope technische oplossingen,
rentabiliteit;

project West Java valt onder verantwoordelijkheid van Depkes, maar bevat zeker
ook voorzieningsgebieden die semi-rural
tot semi-urban zijn.
Een koppeling van het reeds lopende rural
water supply project West-Java met het
nieuwe 15-steden projekt lag van Nederlandse zijde voor de hand.
Zullen PU en Depkes een organisatievorm
en een counterpart projektplanning kunnen
overeenkomen om de projektplanning als
geheel niet in sterke mate te vertragen?
De belofte is er maar de uitwerking bleef
tot nu toe uit!
Een stedelijke watervoorziening vraagt
meestal om een duidelijk stuk techniek;
daarnaast zal veelal een reeds bestaande
zwakke organisatie moeten worden uitgebouwd tot een adequate organisatie om het
nieuwe bedrijf naar behoren te exploiteren.

— doelgroepenbeleid: lage tarieven, zorg
voor de armen, wel adequate bedrijfsorganisatie maar rentabiliteit ondergeschikt,
snelle besteding.
De consultant richt zijn projektplanning op
zijn bureausituatie. Beschikbare mankracht,
inzet van jonge medewerkers, continuïteit
van werk, werkbezetting, de op te houden
naam (soms daardoor wel erg degelijk met
minimale risico's) etc.
Aannemers/leveranciers benaderen een projekt, de levertijd en de kwaliteit uiteraard
ook vanuit bedrijfsbelangen/concurrentiepositie.
Hoe nu alle onderscheidenlijke visies zo
samen te bundelen in één projektplanning,
die rekening houdt met zoveel mogelijke
belangen, doeleinden en inzichten en toch
de situatie werkbaar te houden, de voortgang te garanderen en een projekt binnen
aanvaardbare tijd tot een goed einde te
brengen.
Een boeiende taak van een adviesinstantie
die meer objectief tegen een projekt kan
aankijken !

Een rurale watervoorziening vraagt primair
om een adequate organisatie om in hoog
tempo zo eenvoudig mogelijk systemen/
voorzieningen te bouwen en te exploiteren
om de vaak kritieke situatie op dit gebied
ten plattelande niet verder te doen verslechteren, maar in toenemende percentages
de plattelandsbevolking van goed drinkwater te voorzien.
Afb. 7 - Projektaktiviteiten

in de tijd; stedelijke
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Needs Approach' BNA, uitgaande van de
volgende criteria:
— watervoorziening voor 60 % van de
bevolking anno 1985
— gemiddeld 60 liter per hoofd per dag
(l/(h.d.)
— verhouding huisaansluitingen (house/
yard connections HC/YC) tot publieke
tappunten (public hydrants PH) 1:1
— maximaal 40 % industrieel /commercieel
verbruik
— maximaal 15 % lekverlies
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Afb. 8 - Projektaktiviteiten in de tijd; plattelands watervoorziening.
In de afb. 6, 7 en 8 is getracht de activiteiten in beeld te brengen naar de tijd.
Er wordt uitgegaan van een bestaande of
nieuw op te zetten lokale organisatie, die
moet uitgroeien tot een adequate organisatie die de exploitatie van het bedrijf als
zodanig zelfstandig kan voortzetten. De
activiteiten van de consultant zijn eerder
omschreven en gesuperponeerd uitgezet op
de activiteitenlijn van de lokale organisatie.
Uiteindelijk is het wel van belang dat de
consultant na de realisering van het projekt
de exploitatie van het bedrijf overdraagt
aan een adequate organisatie.
De adviesinstantie loopt over de gehele
projektsplanning-periode mee en heeft
daarin een belangrijke sturingsrol.
Uitgaande van een zekere bestaande produktie, wordt getracht de produktie primair
in het kader van een crash program zo
veel mogelijk op te voeren en in sterkere
mate na de realisatie van het projekt als
zodanig.
Van groot belang istevens de nazorg. Zoals
reeds gezegd kan met name de bedrijfstak
hierin een waardevolle bijdrage geven.
Afzonderlijk zijn in de volgende twee
figuren voor een stedelijk en een ruraal
projekt de activiteiten in de planning aangegeven; de bouw van de plant c.q. van
systemen is uitgezet van de horizontale as
als meer op zichzelf staande activiteiten.
In afb. 9 is als laatste het totale spel in
drie lijnen weergegeven.

— Palembang Water Supply project 7-8 jaar
— Six-Cities Water Supply project 7-8 jaar
— Rural Water Supply West Java - 10 jaar
— Balikpapan Water Supply project 6 jaar.
Recente voorbeelden van onder politieke
druk en met uitvoering van zo veel mogelijke standaardisatie tot stand gekomen
projectplanningen van 3-4 jaar zijn:
— 15 steden Water Supply project West
Java
— 11 steden Water Supply project North
Sumatra/Aceh.
In het kader van de sectorplanning watervoorziening in de derde vijfjarenperiode
REPELITA III 1979-1984 heeft de Indonesische regering gepland het volgende te
realiseren:
— 10 grote steden van 500.000 - 1.000.000
inwoners
— 40 middelgrote steen van 100.000500.000 inwoners
— 150 kleinere steden met minder dan
100.000 inwoners.
De ontwikkelingspolitiek en strategie is
daarbij volgens de zogenaamde 'Basic

— potentieel verbruik tussen 60 - 1251/
(h.d.) zal deels als lening deels als schenking worden gefinancierd
— potentieel verbruik groter dan 1251/
(h.d.) - 100 % lening van de centrale overheid.
Daarnaast wordt een studie uitgevoerd ter
standaardisatie van waterzuiveringsinstallaties (package plants) en een grote aankoop
van buismateriaal met toebehoren gedaan
voor opslag, waaruit naar behoefte materialen kunnen worden afgeroepen bij de
aanleg van systemen per stad(stock piling).
Op deze wijze wordt getracht het tijdschema van de projektplanning tot een
minimum te reduceren en op aanvaardbare
wijze de achterstand op dit gebied in te
lopen.
Door alle betrokken partijen is hieraan tot
nu toe op lofwaardige wijze de nodige
steun en inzet verleend.
Dit artikel is bedoeld om de lezer een
beeld te geven van de complexiteit van
projectplanning, waarbij een adviesinstantie,
in casu het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RTD), in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking is betrokken.

Afb. 9 - Dedrie lijnen.
DE DRIE LIJNEN

— de eerste lijn: de projektfasen - de soort
activiteiten;
IDENTIFI CATIE

— de tweede lijn: de hoeveelheid activiteiten ter voltooiing van een projektfase en
het inspelen daarop;
— de derde lijn: de sturingslijn, het zenuwstelsel van waaruit de stimulansen tot actie
en besluitvorming wordt gegeven.
In Indonesië geeft de projectplanning voor
een aantal projecten een zeer verschillend
beeld te zien;

financiële criteria:
— een voorziening voor 60 % van de
bevolking anno 1985 met gemiddeld
601/h.d. zal door de centrale overheid als
schenking worden gefinancierd
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