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"VEILIGHEIDSAANPAK REGIONALE K E R I N G E N TE BEPERKT"

Risico'svanleidingen
inkeringenonbekend
Overderisico'sdieleidingenm(regionale)waterkeringenopleveren,isreweinigbekend.Zoluidtéén
vandeconclusiesdiedeOnderzoeksraad voorVeiligheidtrektna afloopvaneenonderzoeknaarde
dijkverzakking inhetLimburgseStein.Dooreenlekkeleidingverzaktedezewaterkering eindjanuari
2004overeenlengtevan15meter.GezienhetgevaarwerdendebewonersvanhetdorpOudStein
destijdsgeëvacueerd.Volgensdeonderzoeksraad doetRijkswaterstaatdirectieLimburgteweinig om
deveiligheidvanregionalewaterkeringentcgaranderm.
Op27januari 2004kreeg Rijkswaterstaat
demeldingdateengedeeltevandedijk
langshetJulianakanaal bijStein wasverzakt.Nademeldingwerddewaterstand verlaagdendedijk metzandzakken versterkt.
Rijkswaterstaat konopdatmoment deoorzaakvandeverzakkingnietachterhalenen
besloot tweedagen latereendamwand te
plaatsen.EerderwashetdorpOudStein(216
woningen metintotaal543bewoners)geëvacueerd.
Omdedamwand tekunnen plaatsen
moestWaterleidingMaatschappij Limburg
ookdedoordedijk lopende waterleiding
afsluiten. Meteennahetafsluiten stoptede
stroom wateruitdedijk, waarmeedeoorzaakduidelijk was:eenlekkewaterleiding.
Vanwegedegroteschadeendemaatschappelijke onrust beslootdeOnderzoeksraadvoorVeiligheideenonderzoekintestellen.Eenbelangrijke vraagwasdereden
waaromdewaterleidingwasgaan lekken.
Deconclusie isdatdeleidingisgaan lekken
doorzettingvandedijkendedaardoorveroorzaaktezakkingvandeleidingéndoor
corrossievandeleiding.Alsgevolgvande
grotehoeveelheid waterdieuitdeleidingin
dedijkstroomde,werddewaterkering instabielenontstond debewuste verzakking.

Tekortkomingen
Het volgendeonderzoek vandeRaad
richttezichophetbeheervandeleidingen
dedijk.Hierbij ishetveiligheidsmanagementsysteem vanzoweldijkbeheerder Rijkswaterstaat alsleidingbeheerder WMLonder
deloepgenomen. Hierbij concludeertde
Onderzoeksraad dattekortkomingen inde
risicobeheersingbijdezeparrijen eengevolg
zijn vanhetontbreken vaneenadequaatsysteemvoorveiligheidsmanagement. Eendergelijk systeemisdelaatstedecennia noodzakelijker geworden,doordat ruimre
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intensievergebruikr wordrenleidingen
ouder worden.Daarom moeten beheerders
beterinzicht krijgen indefaalkans van leidingenendegevolgenvanhetbezwijken
vandijken daardoor.Ookblijkt uithet
onderzoekdatalin1972bekend wasdat
kruisende waterleidingen indijken gevaar
kunnen opleveren.Ditisopgenomen innormenenrichrlijnen (NEN3650/3651 eneen
VEWLN-richtlijnuit2003). Dezenormenen
richtlijnen srellenconcreteeisenaan leidingeninofbij belangrijke waterstaatswerken.
Letterlijk steltdeOnderzoeksraad voor
Veiligheidinhaar rapport:"Dezetekortkomingen inhetbeheervanregionalewaterkeringenzoalsbijSteinhebbendeOnderzoeksraad verbaasd,geziendeprominente
taakendeverantwoordelijkheid diedijkbeheerderRijkswatersraat heeft tenaanzien
vandeveiligheid vanwaterkeringen.De
raadhadverwachtdatRijkswaterstaat,
gezienhaarbredemaarschappelijke taaken
vanuit haardeskundigheid, explicieterrekeningzouhouden metdeverschillendeoorzakenvoorhetbezwijken vandijken, waaronder falende leidingen."
Uithetonderzoekblijkt dat RijkswaterstaatdirecrieLimburgonvoldoende inzicht
heeft inhetaantal leidingen indijken. Ook
ontbreekt inzicht inderisico'sdie kunnen
ontstaan doordezeleidingen alsmede
inzicht indewijze waaropdezeleidingen
wordenbeheerd.Omdiereden heeft Rijkswatersraar directieLimburgtotnutoeook
nooiteisengesteldvoordeze leidingen.
Daaruit trektdeonderzoeksraad deconclusiedathetveiligheidsbeheer van regionale
waterkeringen doorRijkswaterstaat opdit
punt tebeperkt is.Deachterliggende factor
daarbij zouzijn datRijkswaterstaatmet
namehogeeisensteltaanhetbeheervan
primairewaterkeringen, maarvrijwel geen
eisenaanhetbeheervanregionale keringen.

Daarbij isditonderscheid nier onderbouwd
meteenrisicoanalyse.Volgensderaad isdit
onderscheid nier langeracceprabel.
OokWaterleidingMaatschappij Limburgisnietvrijvanschuld,meenrde
Onderzoeksraad voorVeiligheid.Veiligheid
nabij waterleidingen en/ofbeschadigingvan
eigendommen vanderden wordt(nog)nier
expliciet alsaandachtspunt meegenomen.
Volgensderaadwasditinhetverledenmisschienlogischenacceptabel,maardoorher
inrensievereruimtegebruik en verouderende
leidingen isditnunietlangeracceptabel.De
veiligheid indeomgevingvan waterleidingendientexplicietgewaarborgd teworden
inhetbedrijfsproces vanwaterleidingbeheerders.

Aanbevelingen
DeOnderzoeksraad voorVeiligheid heeft
eenaantal aanbevelingen aandeverschillendebetrokken partijen.Zokrijgt deminister
vanVerkeerenWaterstaat hetadvieshetverschilinveiligheidsaanpak tussen primaire
enregionalewaterkeringen metbehulpvan
risicoanalyses teonderbouwen. Indien noodzakelijk moetenaanvullendeeisenvoorhet
beheervanregionalekeringenwordenopgesteld,waarbij rekeningwordrgehoudenmet
oudereleidingen indezekeringen.
RijkswarerstaatDirectieLimburg moet
eisengaan stellenaandeleidingendiedoor
waterkeringen lopenencontroleren ofhet
beheerdoordeberreffende waterleidingmaatschappij adequaat wordt uitgevoerd.
WMLwordtaanbevolendeveiligheidin
denabijheid vanwaterleidingen enhet
voorkomen vanschadeaanandermans
eigendommen explicietoptenemenals
randvoorwaarde tewaarborgen.Hetbedrijf
zouhetveiligheidsmanagentsysteem dusdanigmoeten opzettendathetprevenrief
onderhoud vanleidingenaanroonbaaris
voorderdenenpassendemaarregelengenomen kunnen worden.Ookmoet inditsysteemexplicietrekeningworden gehouden
merheteffect vannieuwenormen voorher
beheervanoude(re)leidingen.Tenslotte
moetendeervaringen enkennisdienubij
Steinzijn opgedaan,gedeeldwordenmet
anderewaterleidingbedrijven. Ookde
VEWINkanhierineenrolspelen.DeOnderzoeksraadvoorVeiligheidadviseertdekoepelorganisatievoorde drinkwaterbedrijven
teonderzoeken inhoeverrede uitkomsten
vanditonderzoekbijWMLookvantoepassingzijn bijandere waterleidingbeheerders
endesgewensrverbereringen bij andere
waterleidingbedrijven testimuleren, f

