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Geachte heer Tichelaar,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van maandag 18 februari jl. over bovengenoemd
project stuur ik u de deflnitieve versie van het evaluatie rapport.

Uit dit rapport bliJK dat de problematiek breder is dan de door ons besproken
schuldenpositie van de dochterondernernÍngen van WMD ln Indonesië. Op basls
van de evaluatle, en op basis van de Mid-Term Review (2009)' zou ik het toeJuichen
wanneer WMD de samenwerking met de Indonesische bedrljven heaiet. Bij deze
hezlening geldt dat het bij deze PPPs expliciet ging om pilotprojecten bedoeld om
ervaring op te doen met de gekozen benadering. Nu blijkt dat de pilots niet zljn geslaagd,

ligt het nlet voor de hand dat de kosten (in belangriJke mate gemaakt met behulp van OS-
gelden) te verhalen op de Indoneslsche partljen. Ik stel daarom voor de herziening van de
sarnenwerking tussen WMD en de Indonesische bedrijven langs de volgende liJnen vorm
te geven:

WMD zou de leningen aan de dochterondernemlngen ln Indonesië, welke
grotendeels betrekking hebben op fínanclerlngen met OS gelden, structureel
kunnen heroverwegen. De capaciteit van de dochterondernemlngen om deze
leningen volledig terug te betalen ontbreekt. WMD erkent het probleem van de
schulden en scheldt momenteeljaarlijks op een hoc basis een deel van de
schuldenlast kwijt (bv de rentelasten), Van belang is dat een meer structurele
oplosslng wordt getroffen dle de Indonesische bedrijven voldoende perspectlef
geeft voor bedrffsontwlkkellng op mldden-lange termljn,
WMD zou de deelnemende steden de mogelijkheld moeten geven zlch uit de
samenwerklng terug te trekken, Dit kan alleen als ook de schuldenlast aan WMD
(grotendeels) wordt kwljtgescholden.
Daarnaast is het van belang dat WMD, in de steden waar de relatie wordt
voortgezet, de partnerschapsrelatie met de dochterondernemlngen versterkt,
Hlervoor zal WMD mlnder directief en meer faclliterend moeten optreden.
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De ambassade Jakafta, dat de fìnanclering met WMD nog adminlstratlef dient af te onze rererenùe
ronden, en de Directie Klimaat, Energle, Milieu en Water (DME) zullen als onderdeel van
hun regulfere taken WMD en haar partners desgevraagd van advies voorzlen blj het
proces van schuldsanerlng en afbouw van de samenwerkingsrelatie. Eveneens ls er
bereidheld orn mee te denken over de volgende generatle bedrijfsplannen van de
dochterondernemlngen van WMD in de steden die opteren voor een contlnuering van de
samenwerking, Ook zal de post dit jaar nog een afrondend monitoring bezoek brengen
aan de projectlocaties. Ik zal geen aanvullende flnancierlng meer voor dlt programma
beschikbaar stellen,

Om het leereffect van deze evaluatie te waarborgen en om volledige transparantie in acht
te nemen zalde evafuatie beschikbaar worden gesteld aan alle direct betrokken partijen ín
Indoneslê en in Nederland. WMD wordt in de gelegenheld gesteld om een
managementreactie te schriJven welke samen rnet het rapport aan alle belrokkenen wordt
gestu u rd,

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Lilianne Ploumen
Minister voor Buite Handel en Ontwikkelingssamenwerking
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