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Beveiliging
drinkwaterinstallaties
invollegang
WatmoetendedrinkwaterbedrijveninNederland ondernemenomkwaadwillenden tewerenvan
vitaleonderdelenvandesector,alswinputtenenopslagbassins?Dievraagstondcentraaltijdenseen
doorruim70mensenbezochtebijeenkomstvanNVAenKVWNine'e'nvandevelecongresruimten
vandeRAItijdensAquatech.Inprincipemoetiederwaterbedrijfeind2006overeenleveringsplan
beschikkenwaarin hetbeveiligingsbeleidwordtopgenomen,compleetmetdedaaruitvoortvloeiende
gevolgenophetgebied vanpersoneelentechniek.
Deafgelopen driejaar isalveelgepraat
over het beveiligen vanvitale onderdelen
vanhetdrinkwaterwin- en productieproces.
Washet totvoorkort bijvoorbeeld geen
enkelprobleemom indebuurt van winputten tekomen,tegenwoordig isdat alwat
moeilijker. Demeeste waterleidingbedrijven
organiserengeen rondleidingen meer voor
hetpubliek.Derealiteit isdatertot nu toe
nietsgebeurd is.Opdieenemalloot nadie
enkeleweken nadeaanslagen inNewYork
inseptember 2001 het toenmaligeWMO
dreigdededrinkwatervoorziening van
Almelotesaboteren.Endegenedieinde
jaren 70inBrabant vanuit zijn huiseen
ongevaarlijke kleurstoftoevoegdeaan het
water,zodateencomplete wijkeen vreemde
kleurwateruitdekraanzagkomen.Maar
allewaterleidingbedrijven beseffen weldat
dedrinkwatervoorziening inNederland erg
open isenkwetsbaar voorbesmetting of
sabotage.Daaromstartten begin2002
VEWIN,hetMinisterievanVROM,deAIVD,
EvidesenVitenshetproject Benewater
(beveiligingNederlandse drinkwatersector),
met alsdoeldereëledreigingvastte kunnen
stellen endebenodigde veiligheidsmaatregelen tekunnen nemen.Deeerste rapporta-

geindatzelfdejaar maakteduidelijk dat het
met debeveiligingtoen niet optimaal
gesteld was.Ookbleekdat het risicoop
besmetting veelgroter isdan het risicoop
sabotage.Zohebbendemeeste drinkwaterbedrijven een nooddrinkwatervoorziening.
Alsdeleveringgestaakt zou moeten worden,
isdusaltijd eenvoorraad drinkwater aanwezig,aldusPeterDanedienamensVEWINhet
Benewater-project toelichtte.
Detweederapportagedievorigjaar uitkwam,leverdeconcretevoorstellen op:ieder
waterbedrijfzou een beveiligingsbeleid
moetenopstellen met aandacht voorde
organisatie(beteretoegangscontrole eneen
strengere bezoekersregeling),het personeel
(screeningnieuwemensen)ende infrastructuur (hekwerken, terreinverlichting).Hetis
dusdebedoelingdat iederwaterbedrijfeind
2006overzo'n veiligheidsplan beschikt. Het
MinisterievanVROMgaateen basisbeveiligingsniveausowiesowettelijk verankeren.
DickKolkvandeVROMInspectie maakte
tijdens debijeenkomst duidelijk dat het
daarbij nietzalblijven. Deveiligheidsplannenzullen continuegeactualiseerd moeten
worden.

Rampenplannen
PeterVerhallenvandeNIBRA(Nederlandsinstituut voorbrandweeren rampenbestrijding)
weesdewatersectoreropnietalleengoedecontacten teonderhouden met hetMinisterievan
VROM,maarookmetdebetreffende gemeentebesturen. Bijrampendiededrinkwatervoorzieningtreffen, blijft deburgemeester verantwoordelijk vooruitvoeringvanhetrampenplan.De
overheidzalookzorgmoetendragenvoordevoorlichtingaanomwonenden,niethetwaterleidingbedrijf Dieheeft opdatgebiedalleeneenadviserenderol.
Verhallenbenadrukte verderdathetvangroot belangisomregelmatigteoefenen met rampenplannen.
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HettoenmaligeWaterbedrijfEuropoortvoerdein
maartvanditjaarinRotterdamenMaassluisnogeen
groteoefeninguit,waarbij.gekekenwerdnaardesnelheidwaarmeeeennoodhoeveelheiddrinkwater(10.000
liter)aangeleverdengedisrnbuteerdkanwordenonder
2.500burgers(kinderenindirgeval).
Een 100procent waterdichte beveiliging
isonmogelijk, datbesefte iedereen indezaal
wel.Alwashetalleen maar omdehoeveelheid locaties(300productieinstallaties), aansluitingen (zevenmiljoen), waterleidingen
(110.000kilometer)enbrandkranen (400.000
stuks).
Vitenslooptmomenteel vooropwatde
beveiligingvanhaar installaties betreft.
Vooralsnoggeeft het waterbedrijf hieraan
zo'ntienmiljoen eurouit.Deveiligheidsrichtlijnen dieVitenshanteert,zijn strenger
dan dieVEWINadviseert. KeesHagengaf
hiervan uitlegaandeaanwezigen.Hij pleitte
ervooromlandelijk bij tehouden hoevaak
bijvoorbeeld ingebroken wordtbij waterleidingbedrijven in Nederland.
IgnazWormvanDuinwaterbedrijf
Zuid-Holland concludeerde tijdens zijn bijdrageaandebijeenkomst dat veiligheid
geendoelopzichmoetzijn. Hetkan volgens
hemeenbijdrage leveren aanhet realiseren
vaneengoedeindproduct:zuiver drinkwater.DZHbeschikt inDenHaagoverenkele
noodputten waaruit diep grondwater
gehaald kanworden.Veiligheid heeft, aldus
Worm,vooraltemaken metde geloofwaardigheid van-inditgeval-het drinkwaterbedrijf Endiegeloofwaardigheid heeft weer
allestemaken met deintegriteit van het
bedrijfenhet personeel éndebeveiliging
vandedrinkwaterinstallaties. ^
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