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Inleiding

Internationale organisaties zoals de Wereldbank, Verenigde Naties, Europese Unie
en regionale ontwikkelingsbanken besteden jaarlijks meer dan 200 miljard dollar
aan projecten in transitie- en ontwikkelingslanden. Voor Nederlandse bedrijven en
organisaties bieden deze projecten interessante kansen om goederen en diensten
te leveren. Een voorbeeld van een interessant project op het gebied van Water en
Sanitatie is het ‘Greater Maputo Water Supply Expansion Project in Mozambique
van de Wereldbank. Uit dit project komen op korte en middellange termijn
aanbestedingen voort, die interessant kunnen zijn voor het Nederlandse
bedrijfsleven die actief zijn in deze sector.

Meer informatie en contact
Team Internationale Organisaties (TIO)
Adviseur Wereldbank, Commerijn Plomp
E: intake@agentschapnl.nl
T: 088 602 1106/90 00, referentie TIO
I: www.agentschapnl.nl/tio
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Greater Maputo Water Supply Expansion Project

Summary
Het 'Greater Maputo Water Supply Expansion Project' (P125120) van de
Wereldbank in Mozambique is met name interessant voor bedrijven die ervaring
hebben op het gebied van water en sanitatiesystemen. De ontwikkelingsfase van dit
project wordt ondersteund door de Nederlandse regering door middel van een
ORIO-schenking van 23 miljoen euro.
Het project is goedgekeurd op 25 juli 2013 door de Wereldbank/IDA en loopt tot 30
september 2019.

Wereldbank Groep
De Wereldbank Groep (WB) bestaat uit vijf onderdelen. De International
Development Association (IDA) geeft rentevrije leningen en schenkingen aan de
allerarmste landen, terwijl de International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) lage rente leningen verstrekt aan kredietwaardige overheden.
Samen vormen deze twee de Wereldbank. Ook onderdeel van de Wereldbank Groep
zijn de International Finance Corporation (IFC, financiering van projecten van
bedrijven in ontwikkelingslanden), de Multilateral Investement Guarantee Agency
(MIGA, garanties voor politieke risico's buitenlandse investeerders), en de
International Center for Settlement of Investment Disputes (IC SID, bemiddelt bij
investeringsconflicten tussen regeringen en buitenlandse investeerders).
Meer informatie: www.worldbank.org

Project at a glance: Greater Maputo Water Supply Expansion Project
Instelling
Worldbank/IDA
P125120
Project nummer:
Land:
Mozambique
Sector:
Water Supply
Fase:
Implementatie
Financiering:
178 miljoen USD
Meer informatie:
www.worldbank.org/projects/P125120/greatermaputo-water-supply-expansion-project?lang=en
Looptijd:
juli 2013 – september 2019
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Kansen
Goederen: waaronder pompstations en watermeters.
(Civiele) werken: Bouwen van een winplaats voor water; aanleggen van
pijpleidingen voor de transmissie van water van de winplaats naar een
waterzuiveringsinstallatie; bouwen van een waterzuiveringsinstallatie en een
controle reservoir; afzet faciliteiten voor gezuiverd water en noodzakelijke
bijkomende werken; installeren van ongeveer 100.000 nieuwe wateraansluitingen;
installatie van meer dan 300 kilometer aan waterleidingen in Greater Maputo Area.
Technische Assistentie: Ondersteuning van het ‘ongoing’ programma voor het
voorkomen van waterverspilling; supervisie van projectwerken en implementatie
van Environmental Management Plans (EMPs) en Resettlement Acion Plans (RAPs);
het vergroten van het drinkwatervolume voor de Greater Maputo Area; consultancy
diensten ter ondersteuning van de voorbereiding van follow-up projecten in de
grootste secondaire steden; advisering van de Maputo Water Supply Department
om projectimplementatie te ondersteunen; financiële en technische audits;
ondersteunen van de uitbreiding van het regulerend kader en uitbreiding van het
toezicht in de peri-urbane gebieden; herziening van de structuur en vorm van
subsidies voor klanten met een laag inkomen; operationele ondersteuning; capacity
building; training; technische Assistentie aan Conselho de Regulaçao de Aguas.

Projectbeschrijving: Greater Maputo Water Supply Expansion Project
Het doel van het project is toegang geven tot drinkwater aan de ingezetenen van
de Greater Maputo Area. Het nieuwe waterdistributiesysteem zal deel uitmaken van
het zogeheten Corumana-watervoorzieningssysteem, een project dat door de
Wereldbank wordt ondersteund met 130 miljoen US$ in de vorm van een lening
aan de Mozambikaanse regering. Het Corumana-systeem zal aanvankelijk 60.000
m3 gezuiverd drinkwater per dag van de Corumana-dam aan Maputo leveren. Dit
zal in een tweede fase worden uitgebreid naar 120.000 m3 per dag. Het nieuwe
distributiesysteem gaat een gebied van circa 900 km2 beslaan waar een snelle
verstedelijking plaatsvindt.
Alhoewel het erop lijkt dat Mozambique als geheel de millenniumdoelen op het
gebied van water in 2015 zal bereiken, is de dekking van de drinkwatervoorziening
in de hoofdstad Maputo op dit moment nog minder dan 50%. Het Corumanawatervoorzieningssysteem zal FIPAG in staat stellen alle inwoners van Maputo van
schoon drinkwater te voorzien.
Het project zal de infrastructuur leveren voor transmissie van gezuiverd water,
afkomstig van de Corumana Dam, naar het noordelijke waterleidingnet van Maputo
dat is aangesloten op het Machava distributiecentrum.
Het project financieert vier componenten:
A)
B)
C)
D)

Constructie van watervoorzieningen;
Distributie van watervoorzieningen;
Technische assistentie aan de Water Supply Investment Fund;
Capaciteitsopbouw en operationele ondersteuning aan het Conselho de
Regulaçao de Aguas – CSR.
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Ontwikkelingsfase project toegekend aan HaskoningDHV en Vitens Evides
Royal HaskoningDHV ontwerpt samen met het internationale waterbedrijf Vitens
Evides International (VEI) een nieuw waterdistributiesysteem voor het noorden van
de Mozambikaanse hoofdstad Maputo. Dit distributiesysteem zal uiteindelijk veilig
drinkwater leveren aan 550.000 inwoners en 20.000 huishoudens. Het consortium
onder leiding van Royal HaskoningDHV heeft van Fundo de Investimento e
Patrimonio do Asbestecimento de Agua (FIPAG) uit Mozambique de opdracht
gekregen alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de
ontwikkelingsfase van dit project, dat door middel van een ORIO-schenking wordt
ondersteund door de Nederlandse regering. (Het gaat hier om een bedrag van
23.109.976 euro, meer informatie:
http://applicaties.agentschapnl.nl/en/onderwerp/orio-greater-maputo-watersupply-project.
Desondanks is de reikwijdte van het totale door de Wereldbank gefinancierde
project groter en zullen er aanbestedingen tot 2019 plaatsvinden.

Procurement: 2013 – september 2019
Component A
Investeringen in de constructie van watervoorzieningen (USD 133 miljoen)
Civiele en M&E werken



Bouwen van een winplaats voor 60,000m3/dag van onbehandeld water van de
Corumana Dam;



Aanleggen van pijpleidingen voor het geleiden van 120.000m3/dag van de
winplaats naar een waterzuiveringsinstallatie;



Waterzuiveringsinstallatie met een behandelcapaciteit van 60.000 m3/dag en
ongeveer 93 kilometer pijpleidingen met een capaciteit van 120.000m3/dag;



Controle reservoir;



Pompstations;



Behandelde water offtake faciliteiten en noodzakelijke bijkomende werken.

Deze investeringen maken waterwinning, - zuivering en transport mogelijk van water van de
Corumana Dam naar het Machava distributiecentrum bij het noordwestelijke waterleidingnet
van Maputo.
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Component B
Investeringen in de distributie van watervoorzieningen (USD 27 miljoen)
Goederen en civiele werken



Het installeren van ongeveer 100.000 nieuwe wateraansluitingen en daaraan
gekoppelde meters in Maputo en gerelateerde peri-urbane gebieden;



Installatie van meer dan 300 kilometer aan waterleidingen in Greater Maputo Area
voor het bedienen van gebieden waar momenteel geen water is;



Ondersteuning van het ongoing programma voor het voorkomen van
waterverspilling.

Component C
Technische assistentie aan de Water Supply Investment Fund (USD 13 miljoen)
TA



Supervisie van projectwerken en implementatie van Environmental Management
Plans (EMPs) en Resettlement Acion Plans (RAPs);



Voorbereiding van fase II van het project: het vergroten van het drinkwatervolume
voor de Greater Maputo Area om aan de vraag te voldoen in 2025 (inclusief TA voor
engineering, veiligheidsmaatregelen en economische analyses);



Consultancy diensten ter ondersteuning van de voorbereiding van follow-up projecten
in de grootste secondaire steden;



Advisering van de Maputo Water Supply Department binnen FIPAG om
projectimplementatie te ondersteunen;



Financiële en technische audits.

Deze component verleent technische assistentie aan het Fundo de Investimento e Patrimonio
de Abastecimento de Agua (FIPAG).
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Component D
Capaciteitsopbouw en TA aan het Conselho de Regulaçao de Aguas (USD 5 miljoen)
TA en goederen



Steun voor de uitbreiding van het regulerend kader en uitbreiding van het toezicht in
de peri-urbane gebieden;



Herziening van de structuur en vorm van subsidies voor klanten met een laag
inkomen;



Financiële middelen om water en sanitatie services te bieden aan de arme bevolking
van Maputo;







Goederen;
Operationele ondersteuning;
Capacity building;
Training;
Technische Assistentie to Conselho de Regulaçao de Aguas.
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Kansen bij Internationale organisaties verzilveren?
Team Internationale Organisaties (TIO) van Agentschap NL adviseert bedrijven bij
het verwerven van opdrachten en financiering van projecten van internationale
organisaties.

Dienstverlening projecten en aanbestedingen bij internationale organisaties



Tenderinformatie, projecten en programma's.



Vraagbeantwoording m.b.t. tenders en werkwijze internationale organisaties.



Geschillen beslechting bij aanbestedingsprocedures.



Scans internationale organisaties: op maat worden voor u contactpersonen en
relevante projecten in kaart gebracht. Ook kunnen wij geheel vrijblijvend voor u uw
Expression of Interest screenen.



Maatwerk internationale organisaties: Uitgebreide dienstverlening op maat m.b.t
projecten en aanbestedingen.



Kansen signalering: Samen met het postennetwerk, brengen we u als eerste op de
hoogte van nieuwe projectkansen bij internationale organisaties.



Trustfunds: via het trustfundprogramma van het ministerie van Buitenlandse zaken,
zijn er mogelijkheden om studies en consultancy opdrachten te verrichten voor IFC
en EBRD.



Partners in International Business: Via het PIB programma kunt u samen met uw
consortiumpartners overheidsondersteuning krijgen bij het verwerven van
opdrachten en financiering bij internationale organisaties



Workshops, missies en trainingen.

Meer informatie:
Actuele projecten en aanbestedingen
Team internationale Organisaties van Agentschap NL heeft actuele projecten en
aanbestedingen van internationale organisaties – waaronder de Wereldbank - voor
u verzameld in een dossier op Netvibes.

Team Internationale Organisaties
T: 088 602 90 00, Referentie TIO
E: intake@agentschapnl.nl
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