VERSLAG

P W N BENADERT VOORLICHTERS E N A M B T E N A R E N OPENBARE
ORDE E N VEILIGHEID

Zijngemeenten voorbereidopeenramp in
de watervoorziening?
AlserietsiswaarNederlanderszichgeenzorgenoverHoeventemaken,danisheroverschoonenvei(igdrinkwater.Maarwatgebeurteralsietsgoedmisgaatmetdecontinuïteit indeopenbaredrinkwatervoorziening?Eengrotefeidingbreukkantotgevolg hebbendatdewatervoorzieningineen
bcpaaldgebiedeenpaardagenlanggeheelo/gedeeltelijkverstoordis.Watkaneraandehandzijn
alsverschillendemensenernstigziekwordeneninhetziekenhuisbelandenna hetdrinkenvan besmet
leidingwater?Enwatdoenwealsverschillendegemeenten tegelijkwordengetroffen endeonrust
onderdebevolking toeneemt?Hoebiedje alsgemeentebestuureendergelijkecalamiteitopadequate
wijzehethoofd en wiezijnje partnersomdaarbij tehelpen?
Alséénvandegrootste waterleidingbedrijven inNederland nam PWNbegin
juni hetvoortouwom inzicht tebieden in
haarrolbij ernstigeverstoringen inde
watervoorziening.Zijverzorgdevooralle
gemeentevoorlichters enambtenaren van
openbareordeenveiligheid binnen haar
voorzieningengebied hetsymposium 'Partnersincrisisbeheersing'.De belangrijkste
vragendiePWN(envertegenwoordigers van
VROM,Inspectie,hoogheemraadschap,de
provincieNoord-Holland enVEWIN)hen
wildestellen waren:zijnjullie welzogoed
voorbereid opeencalamiteit binnende
drinkwatervoorzieningenhoekunnenwe
elkaarzogoedmogelijk helpen?

Wakker schudden
Nahet openingswoord doorPWN-directeurMartien denBlankenzetten verschillendenetwerkspelers binnen de waterketen
aandehand vaneencasedezaalmet korte
uiteenzettingen aanhetdenken.Deboodschapishelder:organisatorischgezien lijken
weallesondercontroletehebben.Maarhoe
zit hetindepraktijk? Het waterleidingnet
vanPWNheeft eenringstructuur,diehet
mogelijk maakt ombijproblemeneen wijk
onmiddellijk aftesluiten van aangrenzende
stroomgebieden.Maarwanneer neemjeeen
dergelijk besluit?Enwieheeft debevoegdheidomdatbesluit tenemen?Ookandere
knopen moeten wordendoorgehakt.Enhoe
regelje,indiennodig,snelenefficient de
noodwatervoorziening voorhet betrokken
gebied enopwelkewijze lichtje deburgers
in,zonderonrust tezaaien?Voorziet het

rampenplan vandegemeenten ineenoverzichtvangoed toegankelijke distributieplekken,waardegrote,zwarevrachtwagens van
PWNkunnen komenomhun tien kubieke
meterdrinkwater uit tedelen?Enisdaar
toezicht bij nodig?Naeenaanvankelijk 'Dat
regeltPWNtoch?'realiseerdendeaanwezigenzichdatzezelfeengrotererol hebben
dangedachtendatogenschijnlijk voorde
hand liggendezaken nietaltijd zijn uitgewerkt ofgeoefend.

Eenduidige kernboodschap
Dagvoorzitter RonKönigvan Twijnstra
Guddegafaandateendergelijke calamiteit
vanafhet beginvraagtomdeallerhoogste
staatvanalarmering.Ookhetverschiltussenfeiten enperceptieonderdeburgerbevolkingmoetnietworden onderschat.
Onjuiste ofonduidelijke informatie kanleidentotverliesvanvertrouwen vandemensenindebetrouwbaarheid vanhetwater.En
datzoupaséchteenregelrechte ramp zijn.
Ernstigeverstoringindedrinkwatervoorzieningisduidelijk nietalleeneenprobleem
vanhetwaterleidingbedrijf Decommunicatievandekernboodschap naarburgersen
persmoeteenduidigzijn,afstemming tussenpartijen isnoodzakelijk.Alleendaartoe
aangewezenpersonen uiteen beleidsteam
communiceren opafgesproken tijden metde
pers,zomogelijk optijdstippen diecorresponderen metuitzendtijden vande
nieuwsjournaals.

land,benadrukte het maken vangoede
afspraken."Mensenen telefoonnummers
binnenje netwerken veranderen," betoogde
hij. "Zorgdaaromdatdedraaiboeken en
telefoonnummers regelmatig bijgewerkt
worden."
VoorlichterRoelKefvanZaanstadvroeg
aandacht voordedubbeletaakvandeburgemeester:"Naastcrisismanager vervult hij bij
maatschappelijkeontwrichting ookeen
belangrijke rolalsburgervader,dieangst en
onzekerheid moet wegnemen bijzijn burgers."Hij adviseerdezijn collega'sindezaal
tochvooralteputten uitervaringen van
gemeenten diealeenernstige ramp hebben
meegemaakt.
PWN-directeur Martienden Blanken
ervoerhetsymposium alseen 'eye-opener'.
"Wijkunnen nogveelvanelkaar leren,"
merktehij op."Geleidelijk aangroeide het
urgentiebesefonderdeaanwezigen,dateen
goedevoorbereiding hethalvewerkis.PWN
ontvangt verzoeken om'droog'te oefenen
danookmet openarmen.Ikbeschouwdeze
bijeenkomst alsopmaat naareenbeterepreparatievandebetrokkenpartijen.Alleenal
inhetfeit dat wijsamen verschillendeproblemen hebben onderkend enons bewust
zijngeworden vandeleemten indeverschillenderampenplannen,zitvoormij dewinst
vanvandaag."
Ookvanuit dezaalwaren erpositieve
geluidenoverhet kijkje inde waterkeuken.
Hetleiddetotbeter inzicht in hoedewaterwereldopschaaltbijproblemen.Dat
gemeenteenwaterbedrijf elkaarvinden bij
hetoplossen vanproblemen isvanzelfsprekend,maarwederzijds inzicht iniedersrollenenverantwoordelijkheden verhoogtde
samenwerkingenisvoordeburgerde
garantiedatwaterproblemen snelen efficiëntwordenaangepaktenopgelost.
Crisisbeheersingvaltofstaatmeteen
actueelrampenplan,kennisvandehiërarchischeplaatsdieje inneemtbinnen hetcrisisteamengoedesamenwerking tussen de
betrokkenen,zoluiddedeconclusieaan het
eindevandedag. «[
Jenny Westra (PWN)

GertBroekman,rechterhand vande
Commissaris derKoningin inNoord-HolH20
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