INTERVIEW

JEAN-PIERRE SWEERTS, H O O F D D U U R Z A M E O N T W I K K E L I N G E N

VAN RABOBANK NEDERLAND:

"GeenNederlandsVeolia
zondereenthuisbasis"
De Nederlandsewatersectorheeftzowelop rietgebiedvandeverzorgingvandewaterketenals op dat
vanhetwaterbeheerinternationalefaam. Nognietzolanggeledenzagenwe debeeldenvaningenieursen politiciuitNewOrleansenomgevingdiedoorprinsWillem-Alexanderenstaatssecretaris
SchultzvanHaegenrondgeleidwerdenlanßsdewerkenen voorzieningendieinNederland deveiligheidtenopzichtevande zee moetengaranderen.Achtereenvolgendeministersvan Economische
ZakenstellendatNederlandzijnkennisen ervaringop watergebiedinhetbuitenlandtegeldemoet
maken,zoalsFranseen Engelseconcernsals VeoliaenThamesWaterdatdoen.Maardatgebeurtal
jaren niet.Tijdvooreengesprekmetdr.Jean-PierreSweats,hoo/dDuurzameOntwikkelingenvan
RabobankNederland.
Uwas vroegera/delingsdirecteurWatersector
van deRabobank?
"Datklopt.Ditwerkmaakte onderdeel
uitvandesectorDuurzame Ontwikkelingen
vandeRabobank.Ikbenin1998 bij deRabobankgekomen omdedienstverlening aande
watersectorteversterken.Vanuittwee
invalshoekenzijn wemet dewatersectoten
dewaterproblematiek aandeslaggegaan.De
enewasdewatersector lerenkennen(Wat
gebeurtdaar?Welkeproductenwordengeleverd?Welkepubliekeenprivate organisaties
zijn actief?Welkefmancieringsvragen leven
er? Welkerolspeelthetwaterinbedrijven?).
Deandereinvalshoekwasdevraagwelkerol
waterspeeltindesectorenwaarindeRabobankvanoudsher actiefis,zoalsdelandbouwsector.Waterisinallerleilandeneen
grondstofdieslechtsinbeperkte matevoor
handen is. Ishetdaarverantwoordom dan
teelten tefinancieren dieveelwater vragen
zoalsgraanenkatoen?Je kuntdanin
bepaaldeomstandigheden betermetje klant
gaankijken naat eenandere vestigingsmogelijkheid ofeenandere teeltkeuze."
"Inmiddelsbenikhoofd Duurzame
Ontwikkelingen, maarooknogactiefin de
dienstverleninginde watersector."
Wathoudtuwwerkopdatlaatsteterreinin
Nederlandin?
"Hetbestevoorbeeld isdebijdrage inde
Harnaschpolder,degrote rioolwaterzuiveringsinstallatie vanhet Hoogheemraadschap
Delfland, totdusverredeenigeinstallatiedie
alspubliek-privaat samenwerkingsproject
gebouwdwordtenaansluitend30jaar
beheerdgaatworden.Wijhebbendeelgenomeninhetconsortium datuiteindelijk de

opdracht kreeg,samenmetonder andere
EvidesenVeolia,hetvroegereVivendi.Wij
hebbeninconcurrentieeenofferte gemaakt
voorhetontwerp,debouwen30jaarexploitatie.Onzeofferte ginguit vanongeveer360
miljoen euro.Wijwarengoedkoper dande
concurrentenenzekertienprocentgoedkoperdanhethoogheemraadschap zelfgeweest
zouzijn,volgensberekeningen van Delfland.
We hebbeneenbedrijfopgericht (Delfluent),
datdeinstallatieontwierp,bouwt,gaat
exploiterenenfinanciert. AlslidvandeRaad
vanCommissarissen vertegenwoordigik
RaboParticipaties in Delfluent."
Watzietu alsvoordelenvan dezeaanpak?
"Hetgrotevoordeelisdatje allesinéén
hand hebt.DaaromhebbenwehetFranse
Veoliaerookbijgehaald, want dieheeft daarinervaring;wijinNederland niet, althans
nietindewatersector.Veoliaheeft allekennisinhuisophet
gebiedvan ontwerpen,

bouwen,beherenen

Particulierebedrijvenmakenwinst.

"Ja,dat is zo. Alsjetienprocentwinst
wilmaken,moetje dusmeerdan tienprocentefficiënter zijn omtochtekunnen concurreren.OverigensisdeRabobankeencoöperatievebank:dewinstblijft inhet
concern.Daarmeewordennieuweactiviteitenontwikkeld,dieuiteindelijk deklant
weertengoedekomen."
PietjonkersteltdatDelflandhetvoordeelvan de
lagerentelaatschieten(zie H 2 0 nr. 18,2005).
"Voorfluctuatie inderente,voorallerlei
anderefactoren dieindeloopdertijd kunnenwisselenendatookdoen,zijn bepalingeninhetcontract opgenomen."
Komenermeervan zulkeprojecten?
"Watonsbetreft wel, maar vooralsnog
zijnernoggeennieuweprojecten.Daaris
eenaantalredenenvoor.Indeeersteplaats
wachten(debesturen van)de waterbedrijven
enwaterschappen afofDelfluent succesvol
zalzijn.Verderisdezemaniervanwerken
(bouwen,exploiteren enoverdragen,indit
gevalna30jaar aanDelfland) met name
geschiktvoorgroteprojecten.Kleinerekan
menvaakgoedkoperopeenandere manier
realisereneningebruiknemen.Eenderde
beperkende factor isdatereenmarkt moet
zijn,concurrentiedus.Ineen monopoliesituatiemoetje nietopdezemanier werken."
Watdoeteen hoo/dDuurzameOntwikkelingen
bijeen bank?
"Maatschappelijkverantwoord onderne
menvormtéénvandepijlersvandeRabobank.HetInnovatieKapitaalFondsvande
Rabobankbijvoorbeeld draagtbij aan duurzameontwikkingindevormvan windenergieenwaterzuivering.Hierdoor krijgen
bedrijvendekansnieu
wetechnieken, nieuwe

^VOtticulicrC hzanjvtïl

financieren. Zijheeft de
leidinggenomeninhet WCrkctl miZStQi
project.De hoofdvraag
isdan:Welkepartij kanwelktisicohet beste
beheersen?Alsjederisico'sgoedonderbrengt,krijgjedelaagsteptijs,want anders
gaatiederedeelnemer tegrote veiligheden
inbouwen omdierisico'saftedekken.Ook
houdjeelkaatscherpinzo'n samenwerking.
Veoliabijvoorbeeld vergeleekonzeinbreng
weermet dievananderebankeninandere
projecten.Eensoortinternebenchmark.En
particulierebedrijven werkenvaakgoedkoperdanoverheidsbedrijven, wanneerervoldoendeconcurrentie bestaat."

QOtoko^lX

technologieennieuwe
productenopdemarkt
tebrengenenwellicht

uit tegroeientoteen
beursgenoteerd bedrijf Wijinvesterenond<
andereinschonetechnologieopgebiedvan
water.Daarmeetrekken we geldaan.Het
pensioenfonds vanhetBritse milieuminist«
tieheeft onlangsgeïnvesteerd inhet
genoemde fonds."
"Maatschappelijk verantwootdonderm
menkunjekortsamenvatten indrie begrij
pen:fatsoenlijk zakendoen,transparant zij
enverantwoordelijkheid nemen. Fatsoenlij
zijn, spreektvoorzich.Transparant zijn
betekent datje dedilemma's dieaanallerle

Hoebentuzelfindezesectorterechtgekomen?
"Ikbengeborenin 1959 enstudeerde
biologieaandeUniversiteit vanAmsterdam.
Ikbenafgestudeerd bijJoopRingelberg,
hoogleraar aquatischeecologie.Daarna
werkteikophet toenmaligeHydrobiologischInstituut inNieuwersluis.Ikben
gepromoveerd opeendissertatieoverde wijzewaaropkleinemerenzichherstellen van
vervuiling.Daarvoor hebiktweejaar ophet
Freshwater InstituteinCanada gewerkt.
Vervolgensverbleefikkortetijd inAarhus
(Denemarken).In 1990 ben ik teruggegaan
naarNederland enophet Waterloopkundig
Laboratorium inDelftgaan werken.Peter
Glas,dehuidigedijkgraafvanDeDommel
(zieH 2 0nr. 13,2005),wasindietijd eencollegavanme.Geleidelijk aanben ikhet
management ingegroeid."

Jean-PierreSweerts.
activiteiten verbonden zijn, zichtbaar
Waakt.Financierjebedrijven indesojaproductieinBrazilië?Watbetekenen dievoor
hetregenwoud?Je brengtalleaspecten in
beeld:hetmilieu,werkgelegenheid en financiën."
Watzou unietsteunen?
Wijfinancierengeenganzenleverbednjven inFrankrijk,geenpalmoliebedrijven
mIndonesiëdiehetoerwoud opeenverkeerA
ae

.

. . . .

manierexploiteren engeen visserijbedrijvendieopeenonverantwoorde maniervissen.Wijzijngeenmoraalridders,maarwe
proberen ingesprek tegaanmet deklanten
daardoor uiteindelijk tekomen toteenverantwoordemanier vanwerken.Wetoetsen
°nzeinzichten ookaandievan non-gouverne
menteleorganisaties alshetWereld
NatuurFonds."
w

aaromneemteenbankalsdeRaboniethetvoorooreenoprichtingvaneenbednjjalsVeolia?
Datantwoord isheelsimpel:omdateen
jhuismarktontbreekt. We hebben in Nederan
d eenperfect systeemvan drinkwaterVo
°rziening,rioleringen afvalwaterzuiverin
S- Wekrijgen prima wateruitdekraan
v
°oreenlageprijs.Maardiekenniszit bij
°verheidsbedrijven. Diedoenhun werk
8°ed,maarkunnenzichnietopdebuitenandsemarktgaan bewegenenderisico'sdie
at
metzichmeebrengt opde binnenlandse
gebonden klant afwentelen.AlsjeNederandsebedrijven wilthebbendiedatwel
Utl
nen,moetje eerstdeNederlandse markt
Plvatiseren.Maardatwillen weniet.Daaris
°okgeenaanleiding toe. Dit kanoverigens
elvoorleveringenzuiveringvan water
t0Uwv

voordeindustrie.Indezetakvandewatersectoropererenenkelewaterbedrijven wel
alsprivatebedrijven, bijvoorbeeld Evides."
"Bedrijven alsVeoliaofThamesWater
hebbeneenenormekennisophetgebied
vanhetintegraalaanpakken van dergelijke
projecten envanhetjarenlang beherenvan
installaties.Diekennishebbenzein hun
eigenland,inFrankrijk en Groot-Brittannië
opgedaan.Dargeeft hun eenenormevoorsprongtenopzichtevanelkbedrijfdatzich
alseennieuwkomerop
diemarktzou willen
gaanbegeven.Nietsis
zomoeilijk alsgeldverdienen inhet buitenland.Zonder thuismarkt moetje daaraan
niet beginnen.Wijzien
^M
erinelkgevalnietsin.Bijgrote opdrachten
inJakarta,BuenosAiresofBerlijn kostalleen
alhetopstellen vaneenofferte miljoenen
euro's.Wieneemtdiekostenvoorzijn rekeningalsjealsbeginnendespelereenheel
kleinekanshebt?"

"Jewordtjedan bewustvanwatje niet
enwatje welkunt.Ikbeniemand dievooral
geïnteresseerd isin hetdoenslagen vaniets.
Deinhoud komtvoormijdanophet tweede
plan.ToendeRabobank mij in 1998 vroegof
ikde'business'indewatersector wilde
opzetten,benikdaaropingegaan."
BegrijptuwaaromhetDuitseRWE zichterugtrektuitdewereldwijdewatermarkt?
"Dewinstmarges op waterbeheersactiviteitenzijn laag.DatgeldtookvoorGrootBrittanniëenNootd-Amerika.InGroot-Brittanniëheeft mendeOFFWATenookin
Noord-Amerikawordendetarieven gereguleerd.Datvind ikoverigensprima.In ontwikkelingslanden geldtdatinnogveelsterkeremate.Deprijs van
hetwater ismeestaleen
politiekezaak.Deprijs
staatonderdruk, maar
verhogingen worden
nauwelijks toegestaan.
Daarbij komtdan nog
desterkeband metde
overheid invelelanden,diehet werkenvoor
degrotewaterbedrijven moeilijk maakt."

"Nietsiszomoeilijk
alsgeldverdienen

inhetbuitenland"

"Waarwewelwatinzien,ishet financierenvanbedrijven diedeNederlandsekennisenervaringomzetten innieuweproducten.WijvindenWetsuseengoed voorbeeld
vandienieuwe lijn."
"DeNederlandseoverheidzouzulke
nieuweinitiatieven kunnensteunen door
bijvoorbeeld belastingfaciliteiten teverlenen
aan(investereerders in)bedrijven dieschone
technologiebevorderen.Daarmee bereikje
meerdan methet roepenomeenNederlandseVeolia."

"Jezietdanookdatdegrote internationalebedrijven zichaanhet terugtrekken
zijn uitallerleilanden,f"
Maarten Gast

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010) 4274165.Daarisookeen handleiding
optevragenvoorde artikelen in Platform.
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