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Beleidsnota ‘Wat de wereld verdient’ van minister Ploumen

Wat betekent ‘hulp & handel’ 
voor de drinkwatervoorziening?

de ministerraad heeft ingestemd met de beleidsnota van minister 

Ploumen  (Buitenlandse Handel en ontwikkelings samenwerking). 

deels is dit een voortzetting van het beleid van haar voorganger 

Ben Knapen, maar er zijn ook verschillen. Wat betekent dit voor  

de drinkwatersector?

In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd dat de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven tot maxi-

maal 1% van de omzet kunnen besteden aan 

de millenniumdoelen of MDG’s. De minister 

van Ontwikkelingssamenwerking heeft in 

2009 in gesprek met de sector de intentie 

uitgesproken zulke bestedingen te mat-

chen. De drinkwatersector heeft daarop de 

ambitie geuit om in samenwerking met het 

ministerie de MDG-inspanningen in de ko-

mende jaren te verdubbelen. Welke invloed 

heeft het nieuwe beleid op deze afspraken?

Minister Lilianne Ploumen omarmt in de 

nota ‘Wat de wereld verdient’ drie ambi-

ties: het uitbannen van extreme armoede 

in één generatie, het stimuleren van duur-

zame en inclusieve groei overal ter wereld 

en succes voor Nederlandse bedrijven in 

het buitenland.

Met de nota brengt Ploumen samenhang in 

het handels- en ontwikkelingsbeleid: ‘Dat is 

noodzakelijk in de nieuwe economische we-

reldorde. Landen die voorheen tot de minst 

welvarende behoorden, zijn inmiddels zelf-

bewuste, snelgroeiende handelsnaties. Het 

merendeel van de allerarmsten woont in de 

opkomende economieën. Nederland is wel-

iswaar een sterke handelsnatie, maar profi-

teert nog onvoldoende van de economische 

groei in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.’

Nieuwe agenda
Waar hulp en handel elkaar raken, ope-

reert Nederland zowel uit solidariteit als 

uit eigenbelang. Nederland gaat daarom 

met steeds meer landen van een hulp-

relatie naar een handelsrelatie. Maar 

economische groei betekent nog niet dat 

de hele bevolking profiteert. Voor het 

kabinet is duurzame, inclusieve groei het 

leidend principe.

In uw speech op Wereld Waterdag pleit u voor 

‘global water security’ als één van de agenda-

punten ná 2015: wat bedoelt u daar precies mee?

Ploumen: ‘Wereldwijd hebben 800 miljoen 

mensen geen toegang tot schoon drinkwa-

ter, wonen tientallen miljoenen mensen in 

rivierdelta’s die regelmatig overstromen, 

kampen talloze boeren met misoogsten 

door droogte en worden rivieren enorm 

vervuild door directe lozing van afvalwa-

ter. Het aanpakken van deze wateronveilig-

heid is cruciaal om te komen tot duurzame 

groei waarvan iedereen profiteert. Daarom 

pleit ik ervoor dat de internationale ge-

meenschap zich ambitieuze doelen stelt op 

dit terrein. Een jaar geleden behaalden we 

al het MDG om het aantal mensen dat geen 

toegang heeft tot schoon drinkwater, te 

halveren: ruim vóór de deadline van 2015. 

Wat mij betreft wordt het nieuwe doel om 

dat aantal binnen één generatie terug te 

brengen naar nul.’

Welke rol kunnen de drinkwaterbedrijven spelen, 

bijvoorbeeld bij het oplossen van de waterpro-

blematiek in de sloppenwijken rondom de grote 

steden, waar grootschalige ‘piped supply’ van 
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drinkwater noodzakelijk is om de problematiek 

het hoofd te kunnen bieden?

 

Ploumen: ‘Onze drinkwaterbedrijven be-

horen tot de beste van de wereld. Ze com-

bineren state-of-the-art technologie met 

effectief beheer en een sterke bestuurs-

structuur. Die kennis en kunde speelt 

een sleutelrol, ook in lage- en midden-

inkomenslanden. We betrekken ze daarom 

graag bij onze inzet om waterveiligheid 

van mensen in die landen te vergroten. 

Sterker nog, we hebben ze hard nodig om 

onze ambities te realiseren.’ 

 

‘De grootste uitdagingen liggen in de 

dunbevolkte agrarische gebieden en de 

dicht bevolkte sloppenwijken rondom grote 

steden. Vooral in de sloppenwijken spelen 

vaak ook allerlei politieke problemen, 

omdat ze dikwijls illegaal zijn gebouwd 

en de overheid ze liever ziet verdwijnen. 

Maar juist daar is schoon drinkwater van 

het grootste belang, en daaraan gerela-

teerd goede sanitaire voorzieningen en 

verwerking van afvalwater. Daarom is het 

belangrijk dat drinkwaterbedrijven sterke 

partnerschappen aangaan met bedrijven 

en ngo’s, en zich laten bijstaan door onze 

ambassades. Politieke problemen vragen 

tenslotte om politieke oplossingen.’

Aansluiting met topsectoren
Het aantal partnerlanden – landen waar-

mee Nederland voornamelijk een hulprela-

tie onderhoudt – blijft gelijk. Zodra een land 

de hulp ontgroeit, ontstaat ruimte voor een 

nieuw partnerland. In haar handelsrelaties 

richt Nederland zich met name op landen 

waar de internationale ambities van onze 

topsectoren het best tot hun recht komen.

In het regeerakkoord is afgesproken om 

per 2017 een miljard euro te bezuinigen op 

ontwikkelingssamenwerking. In de nota 

vult Ploumen die bezuiniging op hoofdlij-

nen in. Op de budgetten voor noodhulp, 

vrouwenrechten en seksuele en reproduc-

tieve rechten en gezondheid wordt niet 

bezuinigd. De lopende afspraken over 

de financiering van het maatschappelijk 

middenveld (MFS II) tot 2016 worden na-

gekomen. Daarna worden de afspraken 

met maatschappelijke organisaties op een 

andere wijze ingevuld met een beperkter 

budget. Ook de vrijwillige bijdragen aan 

multilaterale organisaties worden verlaagd. 

Tevens worden budgetten op thema’s zoals 

goed bestuur, milieu en onderwijs versneld 

afgebouwd.

De nota ‘Wat de wereld verdient’ noemt vier 

speerpunten: voedselzekerheid, water, vrouwen-

rechten en SRGR, veiligheid en rechtsorde. Deze 

zijn voor een deel met elkaar verweven: hoe ver-

taalt die verwevenheid zich in het instrumenta-

rium om de beleidsdoelen te behalen?

 

Ploumen: ‘De verschillende doelen en 

speerpunten zijn inderdaad sterk met el-

kaar verbonden. Voor de hand liggend is dat 

goed waterbeheer in de landbouw de speer-

punten water en voedselzekerheid verbindt. 

Wat drinkwater en sanitaire voorzieningen 

te maken hebben met vrouwenrechten, 

blijkt bijvoorbeeld als je beseft dat veel 

meisjes stoppen met hun opleiding zodra 

ze ongesteld worden, omdat de school geen 

goede toiletvoorzieningen heeft. En het 

groeiend aantal waterconflicten verbindt 

het speerpunt water ook met veiligheid en 

rechtsorde. We kijken dus bij alles wat we 

doen of er synergie is tussen de doelen en 

hoe we die het beste kunnen benutten.’

Stelt u bij uw bijdrage aan multilaterale instel-

lingen eisen rondom deze speerpunten en de be-

trokkenheid van het (Nederlandse) bedrijfsleven?

 

Ploumen: ‘Instellingen zoals de Verenigde 

Naties en de Wereldbank zijn behalve be-

langrijke hulporganisaties, ook gewoon 

afnemers van producten en diensten ter 

waarde van miljarden euro’s. Dat biedt dus 

kansen voor de private sector. Onze wa-

terbedrijven zijn met hun prijs-kwaliteit-

verhouding in staat om de aanbestedingen 

van deze instellingen te winnen. En we 

helpen ze daar graag een handje bij door 

kansen onder de aandacht te brengen en te 

adviseren waar dat nodig is.’

 

‘Daarnaast brengen we natuurlijk de exper-

tise van onze bedrijven onder de aandacht 

bij de organisaties. Ik heb bijvoorbeeld met 

UNICEF afgesproken dat waar mogelijk 

Nederlandse kennis en expertise betrokken 

wordt bij de uitvoering van het programma 

voor drinkwater, sanitatie en hygiëne in 

westelijk en centraal Afrika. UNICEF zal 

hierover jaarlijks aan mij rapporteren. 

Vergelijkbare afspraken zijn gemaakt 

met het Water Financing Partnership- 

programma van de Asian Development 

Bank en het Water Partnership Program 

van de Wereldbank.’ 

Revolverend fonds
Ploumen komt met twee nieuwe instrumen-

ten. Het Budget Internationale Veiligheid 

(250 miljoen euro per jaar) is bestemd voor 

geïntegreerde activiteiten gericht op de 

bestrijding van conflict, onveiligheid en 

instabiliteit in ontwikkelingslanden. Het 

Dutch Good Growth Fund (750 miljoen 

euro) is een revolverend fonds en biedt op 

maat gesneden financieringsvormen aan 

ondernemers, vooral het midden- en klein-

bedrijf,  met goede (investerings)plannen 

die ontwikkelingsrelevant, maatschappe-

lijk verantwoord en duurzaam zijn. 

Het gaat om financiering bestemd voor 

directe, innovatieve en risicodragende in-

vesteringen van ondernemers in lage- en 

‘Water is voor NederlaNd evideNt eeN speerpuNt’
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middeninkomenslanden, om financiering 

bestemd voor Nederlandse ondernemers 

die met lokale counterparts in de betrok-

ken landen commerciële activiteiten wil-

len ontplooien en om financiering voor 

Nederlandse ondernemers die willen ex-

porteren naar deze landen.

Drinkwaterbedrijven kunnen zelf niet veel 

geld investeren in ontwikkelingsprojecten. 

Daarvoor zijn ze afhankelijk van cofinan-

ciering uit andere fondsen, wat niet altijd 

mogelijk is omdat zij geen private bedrij-

ven zijn (zoals bij de FMO). Hoe zorgt de mi-

nister ervoor dat voldoende investeringsfondsen/

faciliteiten beschikbaar zijn en blijven voor het 

onderwerp ‘drinkwatervoorziening’?

 

Ploumen: ‘In het krimpende budget voor 

ontwikkelingssamenwerking blijft het 

deel dat we besteden aan waterveiligheid  

groeien. Naast het Fonds Duurzaam Water 

(FDW) kunnen drinkwaterbedrijven zich 

organiseren in Partners for International 

Business en een beroep doen op het ORIO-

programma voor infrastructuur. En vanaf 

2014 liggen er nieuwe kansen bij het nieuwe 

Dutch Good Growth Fund. Dit revolverende 

fonds zal ruimte bieden voor investeringen 

in drinkwatervoorziening in lage- en mid-

deninkomenslanden. Waterzekerheid voor 

iedereen bereiken we tenslotte niet vanzelf.’

Ondanks de noodzaak voor bezuinigingen 

handhaaft u de inzet op water-ppp’s met de 

tweede tranche van 50 miljoen euro voor 

het FDW. Heeft water voor u prioriteit boven 

andere ontwikkelingsdoelen, en zo ja, waarom? 

Ploumen: ‘De effectiviteit van onze hulp 

is erbij gebaat dat we niet alles overal 

proberen te doen, maar ons specialiseren 

op gebieden waar wij als Nederland in 

uitblinken en een speciale positie hebben 

opgebouwd. Water is dan voor Nederland 

evident een speerpunt. Andere landen 

doen weer andere dingen. Zo ontstaat een 

werkverdeling die meer ‘bang for the buck’ 

geeft voor de mensen in arme landen voor 

wie we het doen.’

Aan welke voorwaarden moeten voorstellen voor 

het FDW voldoen en hoe kunnen partijen ze in-

dienen?

Ploumen: ‘De eerste ronde van het FDW 

heeft uitstekende voorstellen opgeleverd. 

Een consortium onder aanvoering van 

Vitens Evides International gaat bijvoor-

beeld drinkwatervoorziening verzorgen 

voor tienduizenden gezinnen in Harar, 

Ethiopië. En 3.000 kleinschalige boeren 

in Noord-Ghana worden geholpen met be-

tere irrigatie door een partnerschap met 

onder andere Wienco.’

De minister vervolgt: ‘Met de tweede tran-

che wil ik nadrukkelijk kansen bieden voor 

nieuwe partnerschappen en innovatieve 

oplossingen. Aan de precieze voorwaarden 

wordt nog gewerkt op basis van de lessen 

uit de eerste ronde. We kijken bijvoorbeeld 

hoe we het proces verder kunnen stroom-

lijnen en of we de criteria zo kunnen aan-

passen, dat er meer balans komt tussen de 

drie subthema’s drinkwater en sanitatie, 

efficiënt watergebruik in de landbouw en 

waterbeheer/veilige delta’s. Op die laatste 

twee zijn relatief weinig voorstellen bin-

nengekomen. Uit recente evaluaties van 

ppp’s in de watersector weten we boven-

dien dat het belangrijk is om vooraf een 

goede analyse van de technische, insti-

tutionele en politieke uitgangssituatie te 

maken en dat een voorzichtige, gefaseerde 

aanpak het beste werkt.’

‘Ik verwacht dat we de tweede call rond no-

vember 2013 kunnen publiceren. Het indie-

nen van de voorstellen zal dan in februari 

2014 moeten plaatsvinden. Voor die tijd zal 

de sector zeker nog betrokken worden, net 

zoals bij de eerste ronde.’

Standpunten Vewin
•  Behoud beschikbaarheid van finan-

ciële middelen voor verbetering van 

drinkwatervoorziening in ontwik-

kelingslanden.

•  Zet in nauwe samenwerking met de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven 

een substantieel aantal extra Water 

Operator Partnerships (WOP’s) op om 

de toegang tot veilig drinkwater voor 

alle mensen dichterbij te brengen.

•  Reken kennisoverdracht nadruk-

kelijk tot het domein van de WOP’s: 

capacity building ten behoeve van de 

zelf redzaamheid van lokale bevol-

king.

•  Bevorder dat de mondiale banken 

met hun middelen op deze MDG-

projecten aanhaken (‘align ment’ 

van ADB, IADB, World Bank, UN, 

enz. met Nederlandse middelen, 

even tueel daartoe te earmarken)  

en grootschalige start investeringen 

in de infrastructuur van water-

projecten financieren.


