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No. 8. 17 Juni 1918.
 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Maan-

dag, den 17en Juní 1918, ten Raad-

huize.

Voorzitter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA:

1. Regelingen metde N.V. Nederlandsch-Indische Gas-

maatschappij.

Aanwezigzijn de leden; J. C. de Bruïne, W.F. van

Campen, J. A. E. van Deursen, H. Mesman,

Mr. H.A. Pet, W. C. Snel, A. W. G. Stigter en

G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soelei-

man, Hadji Mohamad Saleh, J.H. Stocksmeier en

The Liong Tjiang, allen wegens verhindering.

Zonder kennisgeving de leden: Hamzah daeng

Mapata en Nio Eng Boe.

Er is één vacature: (M. C. H. Buné).

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
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___ Te 655 ure des avonds opent de Voorzitter de Ver-

_ gadering. met),

De Voorzitter: Gebruikmakende vande bevoegdheid mij

verleend bij art. 34 al. 2 der Locale Raden-Ordonnantie,

heb ik de heeren O, S. Knottnerus en J.M. Goslings, resp.

Directeur en Gemachtigde der N. V. Nederlandsch-Indische

Gasmaatschappij, uitgenoodigd, deze Vergadering wel te

willen bijwonen. Ik roep dezen heeren een woord van wel-

kom toe. Het was mij aangenaam, dat zij beiden bereid

waren, gehoor te geven aan mijne uitnoodiging. Het spijt

me te moeten constateeren, dat de opkomst der Raadsleden

zoo gering is, waar het toch een bij uitstek gewichtig

onderwerp betreft, doch is dezegeringe belangstelling te wij-

ten aan bijzondere omstandigheden, zooals de poeasatijd voor

de Infanders, terwijl de Chineesche Raadsleden de urgen-
tie eener electrische verlichting voor Makassar wellicht
niet zoo duidelijk inzien. Het is U bekend, dat der N-I.

Gasmaatschappij door de Regeering vergunning werd ver-

leend tot den aanleg en het gebruik van geleidingen voor

electrische verlichting en het overbrengen van kracht door

middel van electriciteit binnen het ressort van den Raad dezer

Gemeente. Art. 2 der concessievoorwaarden luidt, dat de

geleidingen uiterlijk drie jaren na de dagteekening van het

Gouvernementsbesluit in gebruik moeten zijn gesteld. Deze

termijn zal 19 Juli a. s. vervallen, terwijl van een inge-

bruikstelling geen sprake is. De N. 1. Gasmaatschappij vroeg

den Landvoogd om verlenging van bedoelden termijn met

twee jaren en is het in verband hiermede, dat in ’s Raads

zitting van den 18en September 1917 eene motie in be-

handeling werd genomen en aangenomen, met de strek-
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king aan de Regeering te verzoeken geen verlenging van

den termijn toe te staan, alvorens met dezen Raad en de

Havendirectie in overleg te zijn getreden nopens eene wen-

schelijk-geachte aanvulling der concessievoorwaarden. De

heeren Knottnerus en Goslings zijn naar hier gekomen om

o. a. te trachten de gerezen geschillen op te lossen. Don-

derdag j. |. had eene conferentie met bedoelde heeren

plaats, waarbij ook tegenwoordig waren de leden der z.g.

„Electriciteitscommissie’’ en der Technische Commissie.

Het kwam dien avond tot een vergelijk, wat betreft de

eertijds te berde gebrachte bezwaren. Het is met het

oog op het spoedig vertrek der heeren van de N.-l. Gas-

maatschappij, dat ik deze Vergadering belegde, teneinde

het onderwerp aan nadere besprekingen door den Raad te

onderwerpen. De directie der Gasmaatschappij heeft twee op

zegel gestelde verklaringen afgegeven, waarvan de inhoud

als volgt luidt:

„Ondergeteekende, O. S. Knottnerus, Directeur van en

„als zoodanig handelende voor en namens de te Rotter-

„dam gevestigde N.V. Nederlandsch-Indische Gas-

„maatschappij, verklaart: dat de Nederlandsch-Indische
„Gasmaatschappij tijdens den duur der aan haar verleen-

„de electriciteitsconcessie voor het ressort van de Je-

meente Makassar bereid is aan de Gemeente Ma-

„kassar de electrische energie, benoodigd voor eene

„algemeene verlichting der openbare wegen, pleinen

„enz. door middel van electriciteit, te leveren op voor-

„waarden, die voor de Gemeente Makassar niet on-

„gunstiger zijn dan die, waarop bedoelde Maatschappij

„op het oogenblik, waarop zij hiervoor met de Ge-
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„meente eene overeenkomst aangaat, te Makassar elec-

„trische energie voor industrieele doeleinden ver-

_„krijgbaar stelt.“

„Ondergeteekende, O. S. Knottnerus, Directeur van en.

„als zoodanig handelende voor en namens de te Rot-

„terdam gevestigde N.V. Nederlandsch-Indische Gas-

„maatschappij, verklaart: dat de Nederlandsch-Indi-

„sche Gasmaatschappij op zich neemt, binnen drie

„maanden, nadat te harer kennisse zal zijn gebracht

„eene goedgunstige beschikking van zijne Excellentie

„den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië op-

„haar verzoekschrift ddo. 23 Mei 1918 No. 9263/Mr.

„tot verlenging van den termijn, waarbij de electrische -

„geleidingen in gebruik moeten zijn gesteld, een aan-

„vang te maken met de oprichting en samenstelling

„van een voorloopig krachtstation en verdeelnet te

ze _„Makassar.”

„Hoogstwaarschijnlijk zal de door de Regeering te nemen

beslissing. betreffende al of niet verlenging van den ter-

mijn, afhankelijk worden gesteld van 's Raads decisie in

deze kwestie. Voorts werd een ontwerp-overeenkomst tus-

schen meergenoemde Maatschappij en de Gemeente ont-

worpen, welke luidt:

„De Voorzitter van den Raad der Gemeente Makassar,

„ten deze handelende voor en namens de Gemeente

„Makassar, daartoe gemachtigd in de den 17en Juni

„1918 gehouden openbare vergadering van bedoeld

„College,

en

„0. S. Knottnerus, Directeur van en als zoodanig han-
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„delende voor en namens de te Rotterdam gevestigde N.V.

„Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij, Verklaren met

„elkander te zijn overeengekomen, dat de Raad der

„Gemeente Makassar aan Zijne Excellentie den Gou-
„verneur-Generaal van Nederlandsch-Indië zal verzoe-

„ken, —goêdgunstig te willen beschikken op het re-
»kest ‚dd. 23 Mei 1918 No. 9263/Mr. van den heer
„J. M. Goslings, wonende te Weltevreden, handelende

„krachtens acte van volmacht, op den Ten Juni 1912

„onder nummer 43 voor den tijdelijk-vervangend No-

„taris Hendrik Schotel te Batavia in minuut verleden,

__„voor en namens de te Rotterdam gevestigde mede te

„Weltevreden kantoor houdende Nederlandsch-Indische

_„Gasmaatschappij, houdende het verzoek tot verlen-

„ging met twee jaren van den termijn, waarbinnen de

„geleidingen voor electrische verlichting en het over-

„brengen van kracht. door middel van electriciteit

„binnen het ressort van den Gemeenteraad van Makassar

„ingevolge de vergunning verleend bij Gouvernements=

„besluit van 19 Juli 1915 No. 49 moeten zijn inge-

„bruikgesteld, dat de Raad der Gemeente Makassar

„daarbij echter aan Zijne Excellentie den Gouverneur-

„Generaal van Nederlandsch-Indië zal verzoeken aan

„artikel 3 der bovenvermelde vergunning de navol-

„gende drie alinea's toe te voegen, met welke toe-

„voeging de Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij

„zich bij voorbaat vereenigt:

2). Indien voor de aansluiting van het (de) betrokken erf

„(erven) uitbreiding van het bestaande hoogspannings-

„net noodig is, is het bepaalde in alinea 1 slechts van
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„kracht voor het geval de jaarlijksche bruto-inkomsten

„uit stroomverbruik, die in de eerstvolgende vijf jaren

„tengevolge van de uitbreiding van het geleidingsnet

„Zijn te verwachten, minstens 10°/, zullen bedragen

„van de kosten, door den: vergunninghouder aan de

„uitbreiding der geleidingen te besteden.

3). Bewoners of eigenaars van vorenbedoeld(e) erf (erven.
„hebben het recht, te eischen, dat door hen in de

„kosten van de vorenbedoelde uitbreiding der leidin-

„gen geheel of gedeeltelijk zal kunnen worden bijge-

„dragenten einde te verkrijgen, dat voor den ver-

„gunninghouder te verwachten vermeerdering van

„bruto-inkomsten tengevolge van die uitbreiding, 10 °/,

„van de door hem aan die uitbreiding te besteden
„kosten bedraagt.

4). Mocht met betrekking tot de toepassing van het be-

„paalde in dit artikel tusschen vergunninghouder en

„Stroomafnemers geen overeenstemming kunnen wor-

„den verkregen, ook wat betreft den termijn, waar-

„binnen de uitbreiding tot stand moet zijn gebracht,

„dan beslist de Raad der Gemeente Makassar, behou-

„dens het recht van den vergunninghouder tot hooger
„beroep op den Directeur van Gouvernementsbedrijven,

„die in hoogsten aanleg beslist.”

Wenscht een der leden meerdere inlichtingen te ont-
vangen ?

De heer Van Campen: Er wordt door de N.l. Gas-
maatschappij verklaard, dat binnen drie maanden na erlan-
ging eener goedgunstige beschikking op haar rekest door
de Regeering, een aanvang zal worden gemaakt met de
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oprichting eener tijdelijk centrale, wanneer ech'ef komt dat

station dar gereed ?

De Voorzitter: Als verrassing voor den Raad had ik

eene dergelijke mededeeling willen reserveeren voor den

heer Knottnerus, doch kan thans mededeelen, dat het der

N.-l. Gasmaatschappij is gelukt, beslag te leggen op mate-

rialen van Japan of elders betrokken, waardoor het haar

mogelijk zal zijn, eene voorloopige centrale op te richten

in afwachting eener definitieve.

De heer Van Campen: Ik zie wel het begin der vaak,

doch niet het einde ! -

De Voorzitter: Binnen 8 maanden zal dan stroom gele-

verd kunnen worden, waarmede tevens een groot Haven-

belang is gemoeid.

De heer Knottnerus : Mij past een woord van dank voor de
tot ons gerichte woorden van welkom. Het was ons bijzonder

aangenaam gevolg te geven aan de uitnoodiging tot bijwoning

dezer Vergadering. Het geldt toch niet alleen het belang der

zaak, welke wij voorstaan, doch ook het belang van Makassar,

dat gediend wordt door het zoo spoedig mogelijk verkrij-

gen van electrisch licht. Het was de bedoeling onzer komst

te Makassar om na te gaan, in hoeverre de in voorberei-

ding zijnde plannen tot het leveren van electrische ver-

lichting, definitief konden worden geregeld. Het is absoluut

onmogelijk de beschikking over de noodige machineste ver-

krijgen, benoodigd voorde eigenlijke centrale en ligt het dáár-

om in ons voornemen de Haven en een groot deel van het ove-

rige Makassar, afgescheiden van de definitieve centrale, zoo

spoedig mogelijk van electrisch licht te voorzien door de

oprichting eener tijdelijke centrale, waarvoor de machines
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reeds gedeeltelijk zijn ontvangen of binnenkort-zullen worden

verkregen. Door den bouw eener tijdelijke centrale zal

weliswaar slechts een gedeelte van Makassar worden ver-

licht, doch onder dat gedeelte valt de Haven. Binnen acht

maanden na erlanging van eene goedgunstige beschikking

van de Regeering op ons verzoek, zal zeer zeker electri-

sche stroom kunnen worden geleverd. Die centrale zal er

een zijn van volkomen-tijdelijken aard en niet worden opge-

richt op het terrein, bestemd voor het definitieve krachtstation.

Dit plan is gebaseerd op de bijzonder-aangename wijze,

waarop de Commissie uit den Raad de verschillende ge-

schilpunten tot oplossing meende te moeten brengen. On-

zerzijds bestaan er geen bezwaren tegen, art. 3 der con-=

cessievoorwaarden aan te vullen in den geest, als neder-

gelegd, in de concept-overeenkomst zoo juist voorgelezen,

en welke ook in de nieuwste concessievoorwaarden door

het Gouvernement worden opgenomen.

Ook andere geschilpunten werden tot eene goede op-

lossing gebracht, doch zullen den Raad de bijzonderhe-

den dier besprekingen niet interesseeren. Uit onze verkla-

ring blijkt, dat binnen drie maanden na erlanging eener

goedgunstige beschikking met den bouw der. voorloopige

centrale zal worden begonnen, immers de benoodigde ma-

terialen liggen gereed en hoe langer de bouw wordt ver-

traagd, hoe meer verlies wordt geleden door mijne Maat-

schappij, wijl elk kapitaal in het tijdelijke krachtstation

gestoken, renteloos blijft.

Niet een hoogspanningsnet zal worden aangelegd, doch

een laagspanningsnet voor de tijdelijke centrale. Omtrent

terrein en gebouw werden reeds besprekingen door ons
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gehouden, teneinde na de beslissing ten spoedigste te

kunnen aanvangen.

Wij zullen alles doen om tevredenheid te oogsteh, waar-
daar wij niet alleen ons eigen belang dienen, doch ook

dat der Gemeente.

De heer Van Campen : Ik ben volkomen tevredengesteld.
De heer. De Bruïne: Wie bepaalt den tijd, waarbinnen

de tijdelijke centrale moet zijn vervangen door de de-

finitieve ? |

De heer Knottnerus: Deze vraag kan ik me begrijpen,
doch het is mij onmogelijk te verklaren, wanneer de defi-

nitieve centrale gereed zal zijn, zulks hangt geheel af ‚van

het tijdstip, van het eindigen van den oorlog, waarmede

immers verband houdt het betrelken van de noodige

machinerieën. Wel kan ik U zeggen, dat de exploitatie

van een tijdelijk krachtstation veel duurder is dan die eener

definitieve centrale. De Gasmaatschappij is bereid, de Ge-

meente te helpen door de oprichting eener voorloopige _

centrale, wil zich daarvoor geldelijke opofferingen ge-

troosten, terwijl het in het belang der Maatschappij

is, zoo spoedig mogelijk een definitief krachtstation op

te richten.

De heer Goslings: De Gasmaatschappij behoeft zich

eigenlijk slechts aan de concessievoorwaarden te houden.

Zij vroeg twee jaren verlenging van den termijn, waarbin-

nen de geleidingen in gebruik moeten zijn gesteld, is niet tot

oprichting eener tijdelijke centrale verplicht. Is over twee jaren

de definitieve centrale er nòg niet, dan zoude weliswaar op-

nieuw verlenging van den termijn kunnen worden gevraagd,

doch de Regeering heeft het in Hare macht, te antwoor-
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den, dat het uitstellen uit moet zijn, zoodat het Gouver-

nement er achter zit om de zaak te bespoedigen.

De hêer Mesman: Hoe groot is de capaciteit der voor-

loopige centrale ?

De heer Goslings: Daar de tijdelijke centrale geen hoog —

spannings —, doch een laagspanningscentrale zal zijn, is de

capaciteit niet alleen begrensd door het vermogen der ma-

chines, doch ook door den afstand tot waar de electrische

energie met het oog op het spanningsverlies kan worden

overgebracht. Practisch bedraagt voor de voorgenomen

spanning deze afstand ten hoogste een duizend meter. Bij

de laatste verlichtingsplannen voor de Haven laat zich aan-

zien, dat voor de Gemeente Makassar nog ruim zooveel

electrische energie zal beschikbaar blijven als de Haven al-

leen voor zich noodig heeft.

De heer Snel: Ofschoon ik me niet geheel kan vereeni-

gen met de vroeger vastgestelde tarieven, waaraan echter

niet meer valt te tornen, kan ik me, gehoord de discussies

en in verband met het gesprek, hedenmiddag gevoerd met

„den heer Goslings, volkomen vereenigen met de voorgestelde

regeling. De op zegel gestelde verklaringen geven in elk geval

garantie, zoodat in den geest als voorgesteld, aan den Land-

voogd zoude kunnen worden verzocht, op het rekest goed-

gunstig te beschikken.

De heer De Bruïne: Omtrent het tot stand komen der -

„definitieve centrale wilde ik gaarne het oordeel vernemen

van het Commissielid, den heer Stigter.

De heer Stigter: De Gasmaatschappij vroeg verlenging

van den termijn, waarbinnen de geleidingen in gebruik moe-

ten zijn gesteld en krijgt in deze buitengewone tijdsom-
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standigheden van de Regeering natuurlijk haar zin. De
Maatschappij wil nu, vooruitloopende op de definitieve
centrale, eene tijdelijk verlichting cadeau geven, een ge-

schenk, dat dankbaar ware te aanvaarden. Te eischen toch

valt er niets.

De heer De Bruine: U neemt aan, dat electrische stroom-
levering iets hoogstnoodzakelijks is, doch dat is niet mijn
idee. Electrische verlichting is niet broodnoodig, hoogstens

gewenscht. Een geschenk is de oprichting van een tijde-

lijk krachtstation toch niet!
De heer Stigter Eerst over twee jaren behoeft eene defi-

nitieve cenfrale te zijn opgericht, ter tegemoetkoming wil de

Maatschappij een. tijdelijk krachtstation oprichten, welk Ma-

kassar gedeeltelijk van licht zal voorzien. De Gemeente

mag der Maatschappij dus dankbaar zijn.

De Voorzitter: Terwijl de Maatschappij bovendien ge-

noegen nam met aanvulling der concessievoorwaarden. Het

op deze kwestie betrekking hebbende concept-besluit ware

goed te keuren en te arresteeren.

De heer Snel: In dat besluit is niet de bepaling opgeno-

men, dat bij niet-aanvulling der concessievoorwaarden, het be-

treffende rekest der Maatschappij niet zal worden ondersteund.

De Voorzitter: De complete stukken, waaronder een uit-

treksel uit de Notulen, en ook de overeenkomst, zullen der

Regeering worden aangeboden.

De heer Mr. Pet: Het besluit kan best zoo blijven,

waardoor tevens eene spoedige afdoening bevorderd

wordt.

De heer Stigter: Ik acht de opmerking van den heer

Snel juist. .
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Na eenige discussie wordt besloten het Raadsbesluit aan

te vullen in den door den heer Snel voorgestelden zin.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, en het besluit, goedgekeurd en gear-

resteerd.

(De heeren Knottnerus en Goslings verlaten de Verga-

derzaal).

Rondvraag.

_ De heer Snel: Als tegemoetkoming aan de Intandsche

Raadsleden wilde ik in overweging geven, gedurende den

poeasatijd, de Raadszittingen te doen aanvangen om 7 ure

des avonds, instede van ‘te 6.30 ure.

De Voorzitter: Daartegen kan geen bezwaar bestaan.

De heer Wieland: Kan op de Agenda voor morgen als-

nog niet de ziekenhuisbouwkwestie worden gebracht? De

Raad dient het aanbod der vereeniging al of niet te ac-

cepteeren. |

De Voorzitter: Kan de zaak niet nu worden besproken ?

De heer De Bruïne: Daar ben ik tegen. Er moesten meer

vergaderingen worden gehouden. |

De heer Snel: Vroeger werd om de 14 dagen vergaderd.

Laat de ziekenhuisbouwcommissie in overleg eden met

de Commissie voor de Financiën.

De heer Stigter: Dat geeft tocht niets. De promotor der kwes-

tie, de heer Platte, trad als Raadslid af en zonder geneesheer

kunnen plannen, begrootingen enz. niet worden uitgewerkt.

De heer De Bruïne : Laat de Commissie dan een arts als

adviseerend lid aanzoeken zitting te nemen in de Com-

missie, er zijn gelden voor dat doel toegestaan.

De heer Mr. Pet: Een bedrag van f 4000.— werd in-
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dertijd gevoteerd, de Commissie kan zich dus van het ad-

vies van een arts verzekeren.

De Voorzitter: [De Commissie gelieve binnen veertien

dagen schriftelijk mededeeling te doen, of het aanbod van
het Bestuur al of niet moet worden geaccepteerd.

Aldus wordt besloten.

Te 7.50 ure des avonds gaat de Raad in eene zitting met

gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

__ De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 17 Juni en 5 Juli 1918.

De Voorzitter

J. BREUKINK.
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