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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
Op 10 januari 2005 heeft u besloten om €1.162.300, - te bestemmen voor de ondersteuning van de 
wederopbouw in door de tsunami getroffen gebieden in Azië. Hiervan is €1.115.300, - besteed aan een 
drietal projecten, in het dorp Dikwella in Sri Lanka en in de stad Meulaboh op Sumatra. Het resterend 
bedrag van € 47.000 is ingezet t.b.v. de herijking Reserves en voorzieningen juni 2008.  
 
Essentie / samenvatting: 
Naar aanleiding van de tsunamiramp 25 december 2004 heeft u op 10 januari 2005 besloten 1,16 miljoen 
euro ter beschikking te stellen aan noodhulp. Dit bedrag is projectgewijs weggezet via 2 stichtingen, te 
weten H2O-partners Sumatra en Aqua for All. Het gaat om een drietal projecten. Deze zijn 
achtereenvolgens: 
• het project ‘Dutch water sector proposal for Tsunami affected Sumatra’ waarbij de nadruk lag op de 

aanleg en uitbreiding van drinkwaterzuiveringen, drainagesystemen, huisaansluitingen via donatie aan 
de Stichting “H2O-Partners Sumatra”. Het project in de stad Meulaboh op Noord-Sumatra resulteerde 
erin dat 60% van de mensen is voorzien van schoon drinkwater en 40% van voldoende sanitaire 
voorzieningen; 

• het project Pompstation Dikwella op Sri Lanka via donatie aan de stichting Aqua for All. Met de 
aanleg van een pompstation in de regio Dikwella op Sri Lanka heeft een duurzaam herstel 
plaatsgevonden van de watertoevoer voor zo’n 6.000 huishoudens; 

• Het project Nazorgfase Tsunami heeft geleid tot de aanleg van een centrum met een kantoor 
laboratorium, meterwerkplaats en trainingsfaciliteiten voor een op te richten regionaal waterbedrijf. 

Het rijk heeft de bijdragen van andere overheden en waterbedrijven voor de projecten op Sumatra 
verdubbeld. 
 
Met het realiseren van het project Nazorgfase Tsunami is de Tsunamihulp afgerond. 
 
Bij het PS-besluit in 2005 is aangegeven dat het geld zou moeten worden besteed in de sfeer van 
watervoorziening en sanitatie. Al snel bleek dat niet onmiddellijk voldoende goede projecten voor handen 
waren. Het zou ook niet verstandig zijn om het hele bedrag in een keer te besteden omdat bij rampen vaak 
blijkt dat pas na enige maanden tot een jaar goed inzicht is in wat er nodig is voor structurele hulp. Ook 
bij de grote stroom noodhulp na de tsunami is, volgens media-artikelen, het nodige misgegaan in 
efficiëntie en effectiviteit van de hulp direct na de ramp. De weloverwogen keus voor projecten, opgezet 
met lokale kennis en gericht op ‘bestendiging’ van de hulp, heeft dit effect voorkomen voor wat betreft de 
middelen van de provincie. Hiermee is tegelijkertijd verklaard waarom de besteding van de hulp over een 
langere periode is verspreid. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uw doel met het ter beschikking stellen van de gelden was noodhulp, wederopbouw en consolidatie 
hiervan. Met de gerealiseerde projecten is hier aan voldaan. De projecten hebben geleid tot een duurzame 
verbetering van de drinkwatervoorziening en sanitatie. Het laatste project leidt tevens tot een verbeterde 
organisatie van de drinkwatervoorziening en sanitatie zodat deze meer zelfvoorzienend c.q. robuuster kan 
gaan worden.  
 
Financiële consequenties 
Het volledig ter beschikking gestelde bedrag is hiermee besteed. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u kennis te nemen van de afronding van de tsunamihulp aan Azië.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


