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Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de voortgang (afsluiting) met 
betrekking tot de afbouw van de Indonesië activiteiten van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD).  
 
Aanleiding 
De WMD heeft in de afgelopen 4 jaar haar activiteiten in Indonesië afgebouwd, conform het in het 
verleden door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) bekrachtigd beleid. In 2016 zijn de 
eerste Indonesische WMD-bedrijven verkocht en in 2019 is het Indonesische WMD-laboratorium 
overgegaan naar het Zwitserse SGS. Afgelopen week (21 oktober) is besloten dat de aandelen van de 
laatste 3 Indonesische WMD-bedrijven: PT Air Manado, PT Air Dream Succes (Ambon) en PT Sorong 
worden verkocht. Dit zijn drie lokale drinkwaterbedrijven waarbij naast WMD de aandelen worden 
gehouden door de lokale overheid (gemeente).  
 
Voortraject 
Zoals hiervoor is aangegeven is in 2016 gestart met de verkoop van de eerste Indonesische WMD-
bedrijven. Dit is gedaan na goedkeuring van de AvA om van WMD weer een 100% drinkwaterbedrijf te 
maken.  
 
Vervolgens is in 2017 de volledige tak van WMD in Indonesië afgewaardeerd op nihil. In dat jaar was er 
nog sprake van een verwachtte opbrengst bij verkoop van de bedrijven. Echter blijkt de werkelijkheid veel 
weerbarstiger dan destijds gedacht. De WMD heeft in 2017, 2018 en 2019 veel tijd en geld gestoken om 
de bedrijven te verkopen aan andere aandeelhouders, de respectievelijke gemeenten waar de bedrijven 
gevestigd zijn. Dit is niet gelukt om verschillende redenen waarbij de onwil van de burgemeesters van de 
gemeenten het belangrijkste struikelblok bleek. De zeggenschap van de burgemeesters is dusdanig 
geregeld dat hun persoonlijke instemming voorwaardelijk is voor het maken en nakomen van afspraken.  
 
Het afgelopen jaar is op twee manieren nog geprobeerd de aandelen te verkopen aan andere partijen. Er 
was sprake van dat het waterbedrijf van Manilla de aandelen in PT Air Manado zou overnemen, maar dat 
is stukgelopen op het moment dat de Corona-pandemie begon. Vervolgens is getracht de aandelen te 
verkopen aan twee Nederlandse bedrijven. Na zorgvuldige bestudering van  de cijfers en de 
zeggenschap structuur van de Indonesische bedrijven hebben beide partijen echter geconcludeerd dat de 
risico’s te groot waren om een redelijke kans te maken op een succesvol vervolg.  
 
Verkoop aandelen van de Indonesische entiteiten worden verkocht aan een Indonesische partij 
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Halverwege 2020 is WMD in onderhandeling getreden met de heer Joko Suroso. Hij is reeds lang een 
zakenpartner van WMD, hij kent de bedrijven en de situatie ter plaatse. De heer Suroso is bereid 
gevonden om de aandelen van de drie bedrijven over te nemen, “as is, where is”, waarbij hij vervolgens 
de bedrijven op zijn beurt zal trachten te verkopen. Voor hem is dit een kans om geld te verdienen aan de 
transacties en hij neemt daarbij de risico’s die aan de bedrijven verbonden zijn over waaronder ook de 
verplichtingen van WMD. Voor WMD is het van belang dat er een eind komt aan de impasse. Evenzeer is 
het voor WMD van belang dat de drie Indonesische bedrijven los van WMD weer verder kunnen en hun 
taak als drinkwaterbedrijf kunnen blijven uitoefenen.  
 
Op 29 september 2020 is door de gemeente Manado ingestemd met de verkoop van de aandelen van PT 
Air Manado aan het bedrijf van de heer Suroso. Aangezien de Indonesische regels een termijn van 4 
weken tussen besluitvorming en executie van een dergelijk besluit voorschrijven dient de overdracht van 
de aandelen uiterlijk 29 oktober 2020 bij de Indonesische notaris plaats te vinden. Dit laatste is dan ook 
de reden dat dit besluit op korte termijn genomen is en buiten een reguliere AvA om. Het besluit is 
conform het al eerder genomen besluit in 2016 en 2019.  
 
Informeren raad 
Afgelopen jaren bent u regelmatig bijgepraat over de voortgang binnen WMD. Op 29 oktober 2019 is de 
directeur van de WMD in de raad geweest en is er mogelijkheid geweest tot het stellen van vragen. 
Vervolgens is op 14 november 2019 (nogmaals) in de AvA besloten dat WMD verder gaat als 100% 
drinkwaterbedrij en bouwt alle niet drinkwater activiteiten verder af. Daarmee richt het bedrijf zich op zijn 
kerntaak; het leveren van goed en betrouwbaar drinkwater in Drenthe voor nu en de toekomst.  
 
Vervolg 
Na verkoop van de aandelen in de laatste Indonesische WMD-bedrijven, zijn alle activiteiten in Indonesië 
opgeheven en kan de WMD zich richten op drinkwaterlevering, de kerntaak van de WMD.  
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