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PWNbespreekt met
burgemeesters reactie
op calamiteiten
Intijdenvanaisesishetgoedtewetenwieje
partnerszijneninwelkematejeopelkaarkunt
bouwen.Debestecrisisbeheersingisimmerscrisispreparatie.Metdiewetenschapinhetachrerhoo/dhieldPWN,alséénvandegrootstewaterleidingbedrijven inNederland,eindnovember
eentweedesymposiummetalsthema 'Drinkwatercrisis:debestuurderendedilemma's'.
Wantorgamsatorischgezienlijken de65 burgemeestersinhetverzorgingsgebiedvandePWN
allesondercontroletehebben,maarhoezitdat
indepraktijk?
DagvoorzitterCommissaris vande
Koningin mr.H.Borghoutshielddeaanwezigeburgemeesters voordat elke betrokken
gemeente bijcalamiteiten indedrinkwatetvoorzieningin feiteverplicht partner isvan
PWN.Metzijn opmerking:"Decontinue
leveringvanwateriszo'n vanzelfsprekendheid,datderegelingvan nooddrinkwatervoorzieningen vaaknietoptimaal geregeld
is",legdehij meteendevingeropdezere
plek.
Dezetweedebijeenkomst sloot nauw
aanophet injuni ditjaar op ambtelijk
niveaugehouden symposium 'Partners in
crisisbeheersing'.Decentralevraagaande
aanwezigegemeentevoorlichters enambtenarenvanopenbareordeenveiligheid was
toen:zijn gemeenten welzogoedvootbereid
opcalamiteiten inde(drinkwatervoorzieningalszedenken?Eeneenduidigeconclusievandieeerstebijeenkomst was,dat
crisisbeheersing valtofstaatmeteen
geactualiseerd rampenplan,kennisvande
hiërarchischeplaatsdiemen inneemt binnen hetcrisisteamengoede samenwerking
tussen debetrokkenen (zieH 2 0nr.14/15,
pag.13). Inhetsymposium van24november
werden indiscussies metdeaanwezige
(loco)burgemeesters deverschillende dilemma'svandebestuurlijke kolom bespreekbaargemaakt.

Noodvoorzieningvoor 25.000
burgers
DegemiddeldeNederlander verbruikt
perdag 135 literwater,waarvanslechtsdrie
literalsdrinkwater.Alsdooreenlokale
besmetting ofleidingbreuk de waterleverantieineenwijkofstadsdeeluitvalt, heeft
PWNeennooddrinkwatervoorziening om
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25.000inwonersaandrinkwater tehelpen.
Dat waterwordtmet tankwagens naatde
betreffende locatiegebracht.Bijernstiger
calamiteiten indewatervoorziening staan
bestuurders voorgrootschaligeen complexe
uitdagingen. "Wij levenineenkwetsbare
samenlevingenrealiserenonssinds 11 septemberdat wijonsniettegen alledreigingen
kunnen wapenen",aldus algemeen directeur
ErikVreedenburgh."Watwélkan,isonsals
bestuurlijke kolomdusdanigvoortebereidenopeventuele boventegionale calamiteiten,datweinstaatzijn snelen doeltreffend
tehandelen."

Leidingnet van9.500kilometer
PWNkenteenwaterdistributienet van
zo'n9.500kilometer.Eventuele-aldan niet
opzettelijke -besmettingen kunnen zich
metgrotesnelheid overhet waterleidingnet
verspreiden.Deontwrichtende gevolgen
latenzichraden,want laboratoriumonderzoeknaardeaardvandebesmetting kan
weken duren.
Commissaris vandeKoningin Harry
Borghoutszettedetoonvandediscussie,
dooreroptewijzen datop bestuurlijk
niveau degevolgen vaneenernstigecalamiteitindedrinkwatervoorziening nietvoldoendewordenonderkend."Gewoon'even
dewateraanvoer afsluiten' iseenveelcomplexereoptiedanmenig burgervader
bevroedt",merkte hijop."Niet alleendreigt
door hetdrukverlies ernstige beschadiging
vanhetwaterleidingnet ofvervuilingvan
het drinkwater, maarookde bluswatervoorzieningvandebrandweer wordt daatmee
afgesloten." PWNheeft overigenseengoed
samenwerkingsverband methetAmsterdamsewaterleidingbedrijf In tijden van
nood mogen zijgebruik makenvaneikaars
watetdistributienet.

Bluswater
Opdevtaagvanburgemeester Bijlvan
Wijdemeeren hoedatdanmet bluswater zit
alsdewaterleiding wordtafgesloten, antwoorddedirecteur MartiendenBlankenvan
PWNdatdeprimaire taakhetleverenvan
betrouwbaar drinkwater is."Bluswater
wordtwelsindsjaar endaggeleverd,maar
dePWNisdaartoenietvetplicht", merkte hij
op."Omdat dediameter vanwatetleidingen
steeds kleinerwordt,kanopveel plaatsen
-zoalsinnieuwewoonwijken -dedoorde
brandweerbenodigde30kubiekemeterper
uur alnietmeerwordengeleverd.Daarom
beschikken veelgemeenten inmiddelsal
over'droge'blusleidingen."DenBlanken
spraksamen metBorghoutsde verwachting
uit,datditsymposium aanleidingisvoor
nauwer overlegmetderegionalebtandweer
overdeadequatelevelingvanbluswatet.

Rampenbestrijdingsplan
ButgemeesterKombrink vanZaandam
weesdeaanwezigen ophetbelangvan het
nieuwerampenbestrijdingsplan datvóór
juli 2005klaarmoetzijn.Bijcalamiteiten
dientrekeningtewordengehouden meteen
enormevraagnaarwaterin supermarkten,
eenzwaredruk opziekenhuizen alsveel
mensenziekrakendoorbesmetwatereneen
hogeverkeersdrukdoordat mensen wegwillenuit hetrampgebied,zeihij."Wijbereidenonsvooropderampvangisteren",
meendeburgemeester GroenvanUithoorn.
Zijweesdebestuutderseropdat in menig
gemeentearchiefuitgebteide(envetgeten?)
tampenplannen liggen,dieooitzijn ontwikkeldvoordemillenniumovergang,enbenadrukte hetbelangvannauwe samenwerking
methet drinkwaterbedrijf
VolgensCommissaris vandeKoningin
HarryBorghoutsstaanbestuurdersaan het
begin vandenkenovetcrisisafhandeling en
realiserenzijzichnu,datalvrijsnelover
regionalegrenzengekeken moet worden.
"Hetzalmenigeen totnadenken stemmen,
datslechts tweeofdrieburgemeestets positiefkonden reageren opmijn vraagwievan
deaanwezigen hetdoorPWNgeleverdePlan
Nooddrinkwatervoorziening hadgelezen.
Deuitnodiging vanveiligheidsregio NoordHolland-Noord aanhetadresvanPWNom
deeltenemen aan hun eerstvolgendeoverleg,bewijst datmen hetbelangvancrisispartnerschap onderkent.Ikhoopdatde
anderevierregio'sspoedigzullen volgen."
Borghoutsdeedzelfookdetoezegging
omopprovinciaal niveau eenaantalzaken
uit tezoeken.Zowilhijsamen metPWN
model-bestuursarrangementen voordevijf
veiligheidsregio's inNoord-Holland opstellen.Ookdeeffecten vande nooddrinkwatervoorzieninggaathij nogeensgoedonderde
loepnemen. ^
JennyWestra

Digitale foto's
Alsufoto's digitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto'smoetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutievanfoto's bedraagtmeestalslechts72dpi.
GebruikvanhetprogrammaPowerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!

