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Samenvatting g 

Ditt onderzoek gaat over participatie en publiek-private partnerschappen in de 
gemeentee Nakuru, de hoofdstad van de sterk groeiende Rift-valley provincie in 
Kenia.. De fysieke kenmerken van de stad, haar ligging aan het Nakurumeer en de 
snellee groei van de bevolking hebben nadelige gevolgen voor het milieu. Die 
kunnenn evenwel het hoofd worden geboden via een coherente aanpak. In het 
verledenn hebben verschillende interventies plaatsgevonden van lokale en inter-
nationalee actoren gericht op verbetering van het stedelijk milieubeheer. Voor-
beeldenn van zulke gezamenlijke acties zijn die van twee niet-gouvernementele 
organisatiess (NGO's): het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Intermediate Tech-
nologynology Development Group (ITDG). Ook de meer recente pogingen om een Lokale 
Agendaa 21 (LA 21) te ontwikkelen vallen hieronder. Een algemene conclusie van 
onzee studie is dat zulke interventies niet slagen zonder de mobilisering van lokale 
middelenn en de participatie van de bewoners. Een probleem daarbij is de diversiteit 
aann gemeenschappen in Nakuru waardoor het moeilijk is representatieve groepen 
samenn te stellen. 

Bijj  ons onderzoek lag de nadruk op de rol die verschillende actoren zouden kunnen 
spelenn als ze met andere actoren samenwerken om het stedelijk leefmilieu te 
verbeteren.. Gegeven de tekortkomingen van de lokale overheid en de daaraan 
gelieerdee gemeentelijke instellingen was het logisch dat er met de inbreng van andere 
partijenn werd geëxperimenteerd. Deze nieuwe initiatieven ondervinden echter 
ernstigee belemmeringen, Bovendien blijven diverse mogelijkheden onderbenut. 
Hieronderr vatten we de belangrijkste bevindingen samen aan de hand van de onder-
zoeksvragen. . 

1,1, Welke actoren zijn betrokken bij het stedelijk milieubeheer in Nakuru, welke 
problemenproblemen pakken ze aan en in welk institutioneel kader opereren ze? 

Wee hebben het proces van stedelijk milieubeheer in de praktijk geanalyseerd, met 
nadrukk op de betrokken actoren en de rol die ze spelen. De Gemeenteraad van 
Nakuruu (MCN) is de belangrijkste besluitvormende organisatie, hoewel ook andere 
niet-gemeentelijkee organisaties invloed hebben op de beslissingen van het MCN. 
Wee hebben gezien dat er altijd conflicten zijn geweest tussen de raadsleden 
(politici)) en de hoge ambtenaren (de professionals) binnen de gemeente en dat deze 
dee effectiviteit van het MCN in het leveren van basisdiensten negatief beïnvloeden. 
Dee politici hebben een kortetermijnvisie op de stad, terwijl de hogere ambtenaren 
eenn langetermijnvisie hebben, die gerelateerd is aan hun verantwoordelijkheid voor 
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dee beleidsbewaking. De bewoners hebben alleen via hun vertegenwoordigers 
zeggenschapp in de besluitvorming, maar niet rechtstreeks. De MCN is zich echter 
bewustt van het belang van dit aspect en doet pogingen om de visie van de 
bewonerss bij de besluitvorming te betrekken. Dat doet ze door toe te staan dat 
vertegenwoordigerss van basisorganisaties {community-based organisations of 
CBO's)) participeren in sommige beraadslagingen. De besluitvormende organen als 
commissiess en de betreffende departementen betrekken de bewoners echter niet 
rechtstreekss bij de besluitvorming. De verlening van stedelijke basisvoorzieningen 
inn Nakuru is zodanig dat de lage inkomenswijken onvoldoende worden bediend. 
Dee middenklassenwijken beschikken over sommige van de voorzieningen maar 
alleenn de rijke buurten zijn voorzien van alle basisvoorzieningen. We vonden een 
relatiee tussen het niveau van dienstverlening, gemeenschapsactie en participatie 
vann de private sector. 

Huishoudenss uit lage inkomensgroepen zoeken verschillende oplossingen voor de 
inadequatee dienstverlening. Onze beginhypothese was dat de meeste huishoudens 
inn de lage inkomensgebieden deelnemen in gemeenschapsactiviteiten om de dienst-
verleningg te verbeteren. Huishoudens reageren verschillend op milieu-problemen 
enn dat wordt door verschillende factoren bepaald. Of een huishouden deel uitmaakt 
off  lid is van een gemeenschapsgroep of organisatie is een van die factoren. We 
zagenn dat deelname aan of lidmaatschap van een gemeenschapsgroep werd bepaald 
doorr zaken als woonduur, eigendomsvorm en de ideeën die men had over gemeen-
schapsorganisaties.. De CBO's in de lage inkomenswijken blijken niet represen-
tatieff  te zijn voor de bewonersgroep als geheel, omdat ze gedomineerd worden 
doorr huisbezitters. De meeste huurders maken geen deel uit van gemeen-
schapsgroepenn die zijn betrokken bij verbetering van het leefmilieu bijvoorbeeld 
doorr schoonmaakacties. Opvallend was dat de bestudeerde gemeenschapsgroepen 
meerr betrokken zijn bij afvalbeheer dan bij watervoorziening of sanitatie. De 
gemeenschapsgroepenn staan voor verschillende problemen die hun functioneren 
belemmeren,, zoals de geringe participatie van de huishoudens, problemen met 
beheerr en leiderschap, politieke inmenging, een zwakke financiële basis en te grote 
afhankelijkheidd van buitenstaanders. 

WWFF heeft de milieubeheerinitiatieven van het MCN zeer actief ondersteund. De 
NGOO heeft ook met andere actoren in het stroomgebied van het Nakurumeer 
gewerkt.. Het organiseerde workshops voor NGO's en barazas (publieke bijeen-
komsten)) voor bewoners om hun milieubewustzijn te verhogen. WWF heeft ook 
nauww samengewerkt met het MCN, de Kenya Wildlif e Service (KWS) en 
industriëlee ondernemers op terreinen die variëren van planning tot afvalver-
mindering.. Een andere NGO die is betrokken bij initiatieven op het terrein van 
milieubeheerr in Nakuru is de Intermediate Technology Development Group 
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(ITDG).. Deze organisatie heeft bewoners in lage inkomensbuurten ondersteund bij 
hett op peil brengen van het woningbestand door gebruik te maken van zogeheten 
'stabilised'stabilised soil blocks'12*  De nieuwe wooneenheden beschikken over passende 
voorzieningenn die bijdragen aan een verbeterde leefomgeving. ITDG nam ook deel 
aann de recente planningsinitiatieven in de stad. 

Dee private sector in Nakuru is bij diverse activiteiten op het terrein van 
milieubeheerr betrokken, zoals in de watervoorziening en het afvalbeheer. In ver-
bandd met watervoorziening is de Kenya Association of Manufacturers betrokken 
bijj  het herstel en onderhoud van sommige putten in de gemeente. De informele 
sectorr is zeer actief op het gebied van afvalbeheer en is actief betrokken bij het 
verzamelen,, hergebruik en recycling van afval. De meeste huishoudens in de lage 
inkomensbuurtenn waar we onderzoek deden gaven te kennen dat informele vuil-
verzamelaarss een deel van de vuilnis ophaalden. Vuil verzamelen is heel gebruike-
lij kk in de straten en op de dumpplaats, waar meer dan 200 vuilverzamelaars van het 
afvall  leven door alles wat nog bruikbaar is te verkopen. De rol die de informele 
sectorr speelt in het stedelijk milieubeheer en vooral in het afvalbeheer wordt niet 
officieell  door de gemeentelijke overheid erkend. Onze conclusie is dat, hoewel het 
niett gemakkelijk is om de hoeveelheid afval te schatten die door individuele vuil-
ophalerss wordt verwerkt, ze wel belangrijke deelnemers zijn aan het hele proces. 
Wee zagen dat er veel interventies waren door externe donoren, maar dat hun 
financiëlee steun meestal van korte duur was. De meeste partnerschappen, vooral 
diee in het kader van het lokale Agenda 21 proces, zijn financieel ondersteund door 
externee donors. Dit heeft gevolgen voor de duurzaamheid van deze initiatieven. 

2.2. Wat voor soort partnerschapregelingen hebben zich ontwikkeld in het 
stedelijkstedelijk milieubeheer en wat zijn daarvan de belangrijkste kenmerken en 
uitkomsten? uitkomsten? 

Inn Hoofdstuk 6 hebben we de verschillende partnerschapregelingen geanalyseerd 
diee we in Nakuru tegenkwamen, hoewel sommige daarvan geen vaste structuur 
hadden.. Een van de geïdentificeerde partnerschappen was het publieke sector-
partnerschap,, dat bestond uit actoren uit de publieke sector die op hetzelfde 
administratievee niveau opereren. Een goed voorbeeld was het beheer van het Water 
QualityQuality Testing Laboratory (WQTL). Publiek-private partnerschapregelingen 
hebbenn we gezien bij het Pollution Release Transfer Registers (PRTR) initiatief en 

Goedkoopp maar duurzaam bouwmateriaal in de vorm van gecomprimeerde blokken 
gemaaktt van een mengsel van lokale grond, een beetje cement en water. 
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dee inmiddels opgeheven Nakuru Quality Water and Sewerage Services 
(NAQWASS).. We hebben de publiek-private partnerschapregeling bestudeerd en 
gezienn dat het verschilt van gewone commerciële relaties omdat ze te maken 
hebbenn met een publiek goed en de private dienstverleners nauwe banden met hun 
cliëntenn onderhouden. Partnerschappen van publiek sector/NGO' s/gemeenschap-
penn hebben we in Nakuru aangetroffen in de watervoorziening en de afvalsector. 
Wee hebben gezien dat de CBOs zwakke partners waren in de regelingen omdat ze 
overr minder middelen beschikten. Deze organisaties zijn echter goede instrumenten 
voorr het mobiliseren van de bevolking. 

Wee hebben verschillende uitkomsten van het partnerschapproces gesignaleerd. Op 
dee eerste plaats leiden partnerschappen tot een meerwaarde (een multiplier effect). 
Gemeenschapsorganisatiess die bijvoorbeeld met NGO's en anderen werken aan 
waterr of afvalbeheer kunnen ook hun aandacht richten op inkomensverwerving, 
huisvesting,, alfabetisering en gezondheidskwesties. Ten tweede kunnen partner-
schappenn zich ontwikkelingen tot langdurige relaties. We hebben gezien dat er de 
nodigee uitdagingen liggen bij het onderhouden van het partnerschap als de aan-
vankelijkee doelstellingen zijn bereikt, maar de lange termijndoelen nog gereali-
seerdd moeten worden. Het vertrouwen kan verloren gaan en groepen kunnen zich 
uitt het partnerschap terugtrekken. Ten derde kunnen partnerschappen ertoe leiden 
datt individuele sectoren en organisaties eerder hun verantwoordelijkheid nemen. 
Partnerschappenn hebben het potentieel om tot nieuwe vormen van democratie te 
leidenn waarbij de besluitvorming wordt gedeeld door verschillende actoren. 

Eenn concreet en definitief oordeel over de mate waarin deze partnerschappen tot 
verbeteringg van het stedelijk milieubeheerproces leiden zou in dit stadium voor-
barigg zijn. De meeste partnerschapregelingen die een breed spectrum van proble-
menn willen aanpakken staan voor de moeilijkheid om tot een gedeelde visie te 
komenn over de te volgen weg in wat normaal een langdurig proces is. Tegelijkertijd 
strevenn ze naar resultaten op korte termijn om de gang erin te houden en de 
interessee van de deelnemers aan het partnerschap vast te houden. Het MCN zou 
moetenn onderkennen dat partnerschapregelingen niet haar verantwoordelijkheid 
wegneemtt voor het leveren van kwalitatief goede diensten. Het MCN moet 
institutioneell  en financieel voorbereid zijn op het feit dat ze niet langer de enige 
leverancierss van publieke diensten zijn. Het moet voortdurend de verschillende 
interventiess van verschillende actoren monitoren met het oog op verbetering van 
hett stedelijk milieu. Hoewel de rol van verschillende actoren niet onderschat moet 
worden,, is die van de MCN nog overheersend. In dit opzicht is er behoefte aan 
capaciteitsvormingg binnen dit instituut in termen van training, uitrusting en 
management,, zodat het MCN de pogingen van de verschillende actoren blijvend 
kann ondersteunen, ook nadat de gemeenschappelijke activiteiten zijn beëindigd. 
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Hett MCN moet een bemiddelende rol blijven spelen tussen publieke en private 
belangenn en de conflicten minimaliseren die in het partner- en participatieproces 
aann de oppervlakte kunnen komen. 

3.3. Wat houdt het LA 21 proces in Nakuru in, in welke mate maakt het gebruik 
vanvan de partnerschapbenadering en wat zijn de specifieke uitkomsten? 

Inn Hoofdstuk 7 hebben we de partnerschappen geanalyseerd die in Nakuru zijn 
gevormdd in het kader van het LA 21 proces. Het UNCHS heeft Nakuru en nog 
tweee steden in Marokko en Vietnam geselecteerd om het programma 'Localising 
AgendaAgenda 21: Action Planning for Sustainable Development' te implementeren. Het 
'Localising'Localising Agenda 2V programma werd uitgevoerd door het UNCHS in 
samenwerkingg met een breed spectrum van internationale, nationale en lokale 
partners.. De Belgische regering zorgde voor de basisfinanciering voor het 
programma.. Aanvullende fondsen zijn gegenereerd door de kosten voor specifieke 
actieplannenn in de drie steden met verschillende partners te delen. Onze bevin-
dingenn zijn dat het LA 21 in Nakuru van buitenaf is geïntroduceerd en dat de lokale 
actorenn in het programma zijn gecoöpteerd. De meerderheid van de bewoners weet 
nietss over het proces en vindt het moeilijk om de LA 21 activiteiten in verband te 
brengenn met hun dagelijkse strijd om te overleven. Wil LA 21 gezien worden als 
eenn lokaal proces, dan is het nodig dat het lokale initiatieven incorporeert en dat het 
afwijktt van het traditionele planningproces. Dit is nauwelijks gebeurd in Nakuru. 
Dee gemeenschappen en hun organisaties zijn via hun vertegenwoordigers betrok-
kenn in consultatierondes waar de prioriteiten werden vastgesteld. Gemargina-
liseerdee groepen, vrouwen en jongeren hebben niet echt een goede kans gekregen 
omm aan het proces deel te nemen. Werkelijke participatie van de gemeenschap en 
eenn ontwikkeling van de Lokale Agenda van onderaf heeft niet plaatsgevonden. De 
lokalee autoriteiten en externe donoren domineerden het proces. 

Hoewell  er pogingen zijn ondernomen om partnerschappen tussen verschillende 
actorenn in de gemeente te vormen, hingen deze als los zand aan elkaar en waren ze 
zwak.. Dit doet de vraag rijzen naar hoe deze partnerschappen in stand kunnen 
wordenn gehouden. Een kritiek punt bij het verduurzamen en effectiever maken van 
partnerschappenn betreft de mate waarin zij worden gesteund door institutionele 
hervormingg en beschikbaarheid van lokale hulpbronnen. De uitvoering van het 
strategischee structuurplan vereist dat specifieke middelen (zowel mensen als geld) 
wordenn benut en toegewezen. In Nakuru is dat niet het geval. Andere kritieke 
puntenn betreffen het ontbreken van adequate wettelijke kaders en van politieke wil 
omm iets van de nieuwe samenwerkingsverbanden te maken. 

Hett LA 21 is in Nakuru meer omarmd als een programma en proces dan als een 
project.. Dat geeft het proces een zweem van continuïteit omdat sommige acties 
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stapsgewijss worden ingevoerd. Het veroorzaakt echter ook veel apathie bij mensen 
diee directe voordelen verwachten. Het programma bleef meer nadruk leggen op de 
participatiee van gevestigde belangen in plaats van participatie van de bewoners. 
Hett begrip belanghebbenden' (stakeholders) dekt degenen die een belang hebben 
inn de stedelijke ontwikkeling. Dit omvat vertegenwoordigers van gemeen-
schapsgroepen,, NGO's, de private sector, training- en onderzoeksinstituties, over-
heidsinstellingenn en lokale, regionale en nationale autoriteiten. 

Hett programma legt nadruk op het creëren van partnerschappen tussen deze 
belanghebbendenn om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Het initiëren van 
eenn partnerschap vereist echter een bestaansreden, een gevoelde behoefte, een 
actiekaderr en een set operationele instrumenten om de doelstellingen te realiseren. 
Slechtss dan kan een partnerschap operationeel en effectief worden. Men zou niet 
alleenn de nadruk moeten leggen op partnerschapvorming als een middel om een 
groteree efficiëntie van de individuele partners te bereiken. Er moet ook aandacht 
zijnn voor het vermogen van de partners om samenwerking, conflict en coördinatie 
tee 'managen' voor productieve doeleinden. 

4.4. Wat zijn de uitkomsten van elk van de waargenomen partnerschappen in 
Nakuru? Nakuru? 

Wee hebben een ambitieuze poging ondernomen om te onderzoeken welke de 
uitkomstenn zijn van elk van de onderzochte partnerschappen. Deze inschatting is 
niett allesomvattend omdat het nog te vroeg is voor een definitief oordeel. We 
constateerdenn dat, hoewel het partnerschapconcept internationaal naar voren is 
geschovenn als een weg naar duurzame ontwikkeling, er geen criteria zijn om de 
werkingg ervan te evalueren. Op basis van literatuuronderzoek en de veldwerk-
gegevens,, hebben we een eenvoudig schema ontwikkeld om zo'n evaluatie uit te 
voeren.. Gezien het feit dat er onvoldoende informatie is voor een adequate 
beoordeling,, bevelen we aan om dit verder te ontwikkelen en te onderzoeken. Onze 
conclusiee is de diverse partnerschapregelingen die in Nakuru zijn ontstaan tot 
wisselendee resultaten hebben geleid. Sommige partnerschappen hebben geleid tot 
concretee activiteiten en resultaten, terwijl bij andere, vooral die welke gericht 
warenn op het ontwikkelen van actieplannen, de uitvoering van prioritaire acties nog 
inn de kinderschoenen staat. 

Dee beschikbaarheid van financiële middelen en de aanwezigheid van politieke wil 
zijnn belangrijke factoren die van invloed zijn op de succesvolle uitvoering van 
partnerschapinitiatieven.. Geen van de bestudeerde partnerschappen had duidelijke 
budgettairee voorzieningen voor de activiteiten die werden ondernomen. De partners 
beheerdenn hun eigen budgetten. Onze mening is dat elke partnerschapregeling 
passendee financiële middelen vereist en maatregelen voor de toewijzing van die 
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middelenn aan specifieke activiteiten. Partners moeten het met elkaar eens zijn. In 
Nakuru'ss voorstellen voor de Lokale Agenda 21 zijn slechts toezeggingen gedaan 
doorr de partners, maar vervolgens bleef het opvallend stil. Sommige partners 
hebbenn de toezeggingen niet waargemaakt en dat beïnvloedt de uitvoering van het 
strategischh structuurplan, een van de producten van de LA 21 partnerschapinitia-
tieven.. Ook politieke wil is zeer cruciaal voor de invoering van partner-
schapactiviteiten.. Onze bevindingen gaven aan dat het NAQWASS partnerschap 
initiatieff  in de watervoorziening mislukte omdat het de lokale politici en centrale 
regeringg ontbrak aan politieke wil. We concluderen dat er behoefte is aan capa-
citeitsopbouww bij alle partnerinstituties zodat ze in staat worden gesteld om effec-
tieff  te participeren in de partnerschapinitiatieven. Er is behoefte aan het ontwik-
kelenn van nieuwe vaardigheden en bekwaamheden voor alle actoren die hen in 
staatt moeten stellen de taken uit te voeren die de partnerschappen vereisen. Wat het 
LAA 21 initiatief betreft, is er behoefte aan richtlijnen en het toewijzen van middelen 
doorr de nationale overheid voor de voorgestelde acties. De uitvoering van het 
strategischh structuurplan blijf t een gigantische taak die vraagt om nationaal 
committment. committment. 
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