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HYDRON ZUID-HOLLAND CONTROLEERT 'KRITISCHE GOEDEREN'

Potentieelrisico
drinkwaterproductie
gereduceerd
Stoffendieaan hetdrinkwaterwordentoegevoegdo/waarmeeherdrinkwaterinaanrakingkomr,
hetenbijHydroaZuid-Holland "kritischegoederen".Dezevormeneenpotentieel risicovoorhet
geproduceerdedrinkwaterdoorbesmetting metongewensteelementen.TotvoorkorthadHydron
Zuid-Hollandgeen duidelijk beeldvandeaard van de risico'sende^roortehiervan.Deoorzaak
daarvan waseengebrekaan inzichtelijkheid indelijn vanproductietotaangebruik o\ verbruikvan
herkritischegoed.Omdezereden bc^ou HvdronZuid-Hoüand helproject 'Kritischegoederen',
Hetonderzoek bestond onderandere uit
eenrisico-inventarisatie waarbij isgekeken
naardeproductie,het transport, het laden
enlossenenhetgebruik ofverbruikvande
kritischegoederen.Waarmogelijkzijner
actiesondernomen omderisico'stereduceren.Borgingvandereducties heeft plaatsgevonden inhet Kwaliteits-,Arbo-enMilieusysteemISO-coot enISO-14001 waarvoor
HydronZuid-Holland sinds ^99 gecertificeerdis.Debewusrwording vandeaanwezigerisico'sdiedekritischegoederenmetzich
meebrengen, ishiermeevergroot.Dit heeft
geleid totmeerzorgvuldigheid bijde
omgangvandezegoederen.Hierondervallendiversechemicaliën(natronloog,zwavelzuur,zoutzuur), filrermateriaal (zanden
actiefkool)engeblustekalkdat gebruikt

wordt bijdeontharding.Chemicaliën zijn
zelden honderd procentzuiver; filtermateriaalengeblusrekalkzijn natuurproducten
waarbij kwaliteitvariaties nietuit tesluiten
zijn.Transport vandegoederen leverteen
extrarisicoopmetbetrekking rotveranderingvandekwalrteit.Kritischegoederen zijn
hiermeeeenporentieel risicovoorbesmetringvanhetwater met ongewenste stoffen.
Dezerisico'swaren bijHydron ZuidHolland totvoorkortnietduidelijk inte
schatten.Vandemeestekritischegoederen
wasenkeleenproductspecificatie bekend,
terwijl overdeproductiewijze, dewijzevan
ladenenhet transport weinig informatie
aanwezigwas.Getwijfeld werdaanhet feit
ofhetvoorheen aanwezigevertrouwen inde
goederen terechtwas.Delijn van productie
totaangebruikofverbruikvandekritische
goederenwasweinigtransparant.Dedoelstellingvanhet project wasdanooktweeledig.Hetproject diendeten eerste meer
inzicht opteleverenindeprocessen.Ten
rweedewasherdoelherverkrijgen vanmeer
inzichr indeaanwezigerisico'svoorde
drinkwaterkwaliteit endaaropvolgend het
mogelijk reducerenvandezerisico's.

Uitgevoerde werkzaamheden
Omdezedoelentebereiken zijn eersrde
leveranciersvandekritischegoederen
bezocht.Gekekenisnaarhetproductieproces,deopslagvoorzieningen, dekwaliteitsborgingenhetladenvoortransport.Wathet
transport enhetlossenbetreft, zijn diverse
zakentegenhetlichtgehouden,zoalsde wijzevanvervoer,losprocedures, ingangsconrroles,aanwezigheid vanquarantaineenveiligheidsaspecten.Ookzijn derisico'svande
3 2 1 H2O

24-2001

kritischegoederenvoordewaterkwaliteit in
beeldgebracht.Bijbijvoorbeeld chemicaliën
isbekekenofdemeegedoseerde elementen
doordeonzuiverheid vandestofeenprobleemkunnen gevenvoorhet behalen van
de drinkwaternormen.

Constateringen
Alleproducenten vandekritischegoederendiebijHydronZuid-Holland gebruikr
worden,zijn gecertificeerd. Tochleverdende
inspecties vandeleverancierseenaantal
punten vankririekop.Bijdemeesteleverancierswaszoweldeproductie vanhet kririsch
goed alsherladenvoortransport alsdecontroleopdetransporteursgoedgeregeld.Bij
enkeleleveranciers wasopéénvandeze
onderdelen ietsaantemerken.Zowas bijvoorbeelddecontroledoordeproducent op
deschoontankverklaringen vande transporteursomsonvoldoende.Ineenandergeval
werd tijdens hetladenonvoldoendeopveiligheidsaspecten gelet.
HetlossenbijHydron Zuid-Holland
gebeurt met inachtneming vandearbo-en
veiligheidsaspecten (ziefoto linksonder).Bij
debulkchemicaliën wordteersteeningangscontroleuirgevoerdvoordatgelostmagworden(ziefoto rechtsboven).Bijeenaantalkritischegoederengaarheromtransport per
tankauto vanaltijd hetzelfde goed,waardoor
geenkansopvervuilingbestaatdooreen
vorigelading.Deschoontankverklaringen,
vrachtbrieven,resultaten vandeingangscontrolesenlaboratoriumuitslagen worden
zorgvuldrgbewaardenzijn indien nodigook
snelteachterhalen.Enkele verbeteringen
kondenechter nogweldoorgevoerd worden
inhetvastleggenvandeproceduresin het
KAM-systeem,zodathetvooriedereenduidelijk iswatwaarbewaard wordtenwiedaar
verantwoordelijk vooris.
Derisicovollezakendieuit deleveranciersbezoekenendeinspectiesvanhet lossen
bijHydronZuid-Holland rolden,zijn per
kritischgoed inzichtelijk gemaakt. Het
KAM-systeemisuitgebreid meteen'processheet'perkritischgoedwaarinzakenstaan

alsdediversecertificaten (zowelbij deproducent,alsbijdetransporteur alsbij
HydronZuid-Holland]endeeisendiedoor
HydronZuid-Holland aanherkritischgoed
wordengesteld.VerderisinherKAM-systeemgeregeld wieroestemming moetgeven
omdezeinformarie te wijzigen.

Ongelukken
Tentijde vandeafronding vandit
onderzoek kwamen binnen driewekenrwee
ongelukkenmetchemicaliënvoorenvond
bijHydronZuid-Holland zelfookeenincident plaats.Heteersteongevalwasbijeen
zwembad,waarperongelukeenkleinehoeveelheidzwavelzuurgeloosd werdineen
tankmet chloorbleekloog.Zesmensen
moesten tijdelijk inhetziekenhuis worden
opgenomen met ademhalingsproblemen.
Hettweedeongeluk vondplaatsbij eenchemischbedrijf, waareengaswolkontstond na
eenspontane reactievantweezuren.Hier
moesten acht menseninhet ziekenhuis
worden behandeld wegens ademhalingsproblemen.
Bijhet incident bijHydron Zuid-Holland werden ineenladingchemicaliënrestenzeepgevonden.VoorHydron warendeze
ongelukken enhet incident eenextraaanleidingomscherp teblijven alshetom kritischegoederengaat.

Afspraken met de leveranciers
Alsdeaangebrachte verbeteringen
betrekkinghebbenopdewerkzaamheden
vandeleverancierofderransporteur zijnde
verbeteringen doorgegeven aandezeleverancier.Inraamcontracten zijn degehanteerdenormen opgenomen enzijn de afsprakenoveraansprakelijkheden enwat tedoen
bijschades weergegeven.

ACTUALITEIT

Organisatievorm
RIWAgewijzigd
DeVerenigingvanRivierwaterbedrijven (RIWA]veranderthaarorganisatievormper1januari Deze
verandering isvolgensdevereniging nodigomintekunnenspelenopdestroomgebiedsbenadenng
die,sindsdeinvoeringvandeEuropeseKaderrichtlijnWater,eenbelangrijkerolspeeltinlietwaterbeleidvandeEuropeselidstaten.
Denieuweorganisatiebestaat uiteen
koepelmetdrieonafhankelijk vanelkaar
opererende,volledigautonomesectiesvoor
Rijn,MaasenSchelde.LedenvandeRIWA
zijn ooklidvaneensectieenstellen het
sectiebestuur samen.Hetbestuur vande
RIWA-koepelbestaatuitdebestuursvoorzittersvandedriesecties.
Voorafsremming vandegezamenlijke
belangen hebbendedirecteuren vanVEWIN
enBELGAQUAookeenzetelinhet bestuur
alswaarnemer.Ookdedirecteuren vande
secriesRijnenMaaszirten inhet bestuur.
Desectieszelfzorgen voorcontacten
vertegenwoordiging inde Internationale
Commissies voorRijn,MaasenSchelde.
Beheerenrapportagevanhetmeetnet Rijn
enhetmeetnetMaasvindtdoordesecties
RIWA-RijnenRIWA-Maas afzonderlijk
plaats.
DeindeRIWAverenigde waterleidingbedrijven hopendatzijdoordevernieuwde
organisatievorm effectiever kunnen opererenbinnen destroomgebieden van Rijn,
MaasenSchelde,endatdaarvan weereen

stimulerende werkinguitgaatopdeactiviteitendieditjaar alinEuropazijngestart in
hetkadervanhersrroomgebiedbeheer.Alle
bestaande samenwerkingsverbanden met
gelieerdebelangenorganisaties worden
voortgezet.Zoblijft RIWA-Rijnlidvande
IAWR.
Dedriesectieshebben iedereeneigen
directeur enstandplaats:
• sectie RIWA-Rijn
voorzitter:ir.M.Gast,
directeur:dr.W.Jülich
adres:Kabelweg21,1014BAAmsterdam
•

sectieRIWA-Maas
voorzitter:M.Leemans,
directeur:ing.J.Verheijden
adres:Perrusplaat1,
4252NN Werkendam

•

sectieRIWA-Schelde
voorzitter endirecteur:dr.S.Beernaert
Belliardstraar73,B-1040Brussel
(België] f

Conclusies
Hetproject heeft geresulteerd ineenverbeterdewijzewaaropmetkritischegoederen
binnen HydronZuid-Holland wordtomgegaan.Derisico'szijn berer inbeeld gebrachr,
eneenaantal risico'sisgereduceerd.Vele
werkwijzen met betrekkingtotdekritische
goederen werdenalautomatisch goeduitgevoerd,maarwaren nietgeborgd.Dediverse
werkwijzen, devastleggingendetraceerbaarheid vangegevens betreffende dekritischegoederenzijn nu vastgelegdin het
KAM-systeem.Eenbelangrijk resultaatvan
ditprojectonderzoek isdatHydronZuidHollandzichmeer bewust isgewordenvan
derisico'sdiekritischegoederen metzich
meebrengen endaarom nogzorgvuldiger
omgaat metdezegoederen, f
ir.J.Keuning (Hydron Zuid-Holland]
en ir.J.Verdel (Royal Haskoning)
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