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Waterveiligheidsplannenspeerpuntvan
WHOvoorbescherming
drinkwater
DitvoorjaarwerdinBerlijn hetcongres'Watersafety:riikmanagementstrategiesjordrinking
water'gehoudendoorhetUmweltBundesAmtinsamenwerking metWHO,IWA,DVGWenUNICEF.Meerdanzoodeelnemersuit30landen(voornamelijk uitEuropa,maarookuitAfrika,Australië',AziëenNoord-Amerika)woondentoenintotaalyj presentatiesbij.NederlandwasvertegenwoordigddoorGemeentewaterlcidingenAmsterdam,Vitens,WLN(voorWaterbedrijfGroningenen
Waterleiding Maatschappij Drenthe),deVEWIN,hetRIVM,deTUDelft enKiwaWaterResearch.
Deaanleidingvoorhetcongreswasde
ontwikkeling vandenieuwe WHO-richtlijnenvoordedrinkwaterkwaliteit. Waterveiligheidsplannen nemenindeze richtlijnen
eenbelangrijke nieuweplaats inen kregen
ooktijdens hetcongresdemeeste aandacht.
Indezeplannen staatpreventieopdeeerste
plaats,door bewakingvandeprocesvoering
enperiodiekeinspectievande infrastructuur endoor opleidingenperiodieke beoordelingvanmedewerkers (gevolgddoorevaluatieenoptimalisatie].Verificatie vande
drinkwaterveiligheid, onder meerdoor
waterkwaliteitsbeoordeling, blijft echtereen
belangrijke voorwaardevooreen 'waterdichte'risicobeheersing. Waterbedrijven dieeral
ervaring meehebbenopgedaan, voornamelijkin Australië,Zwitserland enNieuw-Zeeland,zijn zeer tesprekenoverdeze systematischeenintegrale manier vanhet
inventariseten,evalueren enwaar nodig
beperken vanderisico's.Demethodeis
gebaseerd opHACCP,een risicobeheersingssysteemdat wereldwijd gebruikt wordtinde
voedselindustrie.
DeDuitsewaterbedrijven en beleidsmakersgavenertijdens hun presentaties blijk
vantrots tezijn ophun eigenveiligheidssysteem:hetDVGW-Technische Sicherheits
Managementsysteem. Zijzageninwaterveiligheidsplannen welwaardevolle aanvullendeonderdelen,met namedebewakingvan
hetnavolgenvandetechnische voorschriften.DeWHO-richtlijn biedtde mogelijkheid rekeningtehouden metlokalebeperkingen,zodatde waterveiligheidsplannen
H2o

ookinontwikkelingslanden een belangrijk
hulpmiddel voorrisicobeheersing kunnen
zijn.
Ervaring m e t
risicobeheersing
OokenkeleNederlandse bedrijven hebbeninmiddelservaringopgedaanmetrisicobeheersingvolgenseenmethode gebaseerd
opHACCP.Uithun bijdragen indit themanummer blijkt datzijdesystematische
evaluatieenvastleggingvandereeds
bestaandeennogbenodigde onderdelen van

derisicobeheersing alseenzinvolleaanvullinginhun bestaande kwaliteitssystemen
beschouwen.Met namedeintegratievan
kwantitatieverisicoanalyseen kosten/batenanalysesinhetsysteemvoor risicobeheersingwordtalsonontbeerlijkgezienom
onderschattingofoverschattingvanderisico'stevoorkomen.Gerrjan Medema(Kiwa
WaterResearch)presenteerde indatkaderde
kwantitatievemicrobiologische risicoanalyse(QMRA),zoalsdieinNederland wordt uitgevoerdvoorde oppervlaktewaterbehandelingineen drinkwaterproductiebedrijf in
Nederland.

ReactiesNederlandse deelnemers
GerhardWübbels (WLN): "Eenwaterveiligheidsplan versterkt her inzicht inhetprocesendenoodzaakvan kwaliteitsbeheersing.Vooreensuccesvolveiligheidsplan is
hetvanbelangveelaandacht tebestedenaan
dekennisen betrokkenheid van iedereendie
eentaakinhetbedrijfsproces heeft".Geo
Bakker(Vitens):"Metnamedeconstatering
vanéénvandesprekersdatkleinedrinkwaterwinningen eenprobleemvormen, geeft
mij deverzekeringdat waterveiligheidsplannen voorparticulierewinningen (campings,
verzorgingshuizen) verplichtzouden moetenzijn. Beheersplannen zijn nieralleen
voorLegionella noodzakelijk".
jonSchellart(GWA/WLB):"Waterveiligheidsplannen dwingentothet systematisch
opeenrijzettenvanallegevarenentotprioriteringdaarinvanbrontot tap.Zonder
kwantitatieve kwaliteitscrireria,zoalsbij-

Periodtekebouwkundigeinspectievandrinkwaterproductiebedrijvenenreinwaterreservoirsiscruciaalbijdepreventievanverontreinigingendoorlekkage(foto:VitensOvenjsssel).

voorbeeld devoorlopigegrenswaardevan
Lier*perpersoonperjaar voorhet infectierisico,zijndergelijke evaluatiesechterte vrijblijvend".
YolandaDullemont (GWA/WLB): "De
aandachtmoet vooraluitgaan naardekwantitatieverisicoanalyse.Bijgebruik van
oppervlaktewatet houdt ditvooraleenevaluatieinvandeaantallen pathogenen inde
grondstofenvandecapaciteitvandewaterbehandeling in drinkwaterproductiebedrijven .
CarolinevandeVeerdonk(VEWIN):
"Naarverwachtingzalhetconceptvan
watetveiligheidsplannen eenbelangrijke rol
gaanspelen bijdeherzieningvandeEuropeseDrinkwaterrichtlijn,dieditnajaar van
startgaat.VEWINbereidtsamen metde
watetbedrijven eenNederlands standpunt
voorwaarindemeerwaardevanwaterveiligheidsplannen bijdebeoordelingvan drinkwatetkwaliteit eenbelangrijk discussiepunt
zalzijn".JackSchijven (RIVM): "Naasteen
duidelijke sttuctuut inde procesbeheersing
ishergoeddat mensenop verschillende
niveausenvanverschillendeexpertises bij

advertentie

hetgeheelbetrokkenzijn.Daardoor kunnen
opdenduur meerenbeteregegevens ter
beschikkingkomen voorde kwantitatieve
risicoanalyse".
AnsVersteegh (RIVM):"Opdenduur zou
deNederlandseInspectierichtlijn enISOcertificatie vande drinkwatervoorziening
hiermeeinlijn moetenzijn,dus inclusiefde
HACCP-stappen.Hetsysteem isaanvullend
opde drinkwaternormen".

Afweging
Systematischekwantificering en beheersingvanrisico'svormt éénvande hoofdpunten indeprogrammalijn Microbiologische
grondslagen,darKiwainhet kadervanhet
bedrijfstakonderzoek vandewaterleidingbedrijven uitvoert.Denieuwe benadering
vraagtveelkwantitatievete informatie dan
tot nu toevoorhanden is.IneenEuropees
samenwerkingsproject (Microrisk),dat Kiwa
coötdineert, wordtdergelijke informarie op
Europeseschaalverzameld.De belangrijkste
winstisdat risicomanagement vandrinkwatervoorzien kanwordenvanobjectieve en
kwantitatieve informatie waardoor beslis-

singenoverdeveiligheidvan drinkwater
kunnen wordengebaseerdopwetenschappelijke informatie. Hetmaakt ookeen afwegingmogelijk vandeveiligheidvan drinkwaterendemaatschappelijke kosten
daatvoottotanderererreinenvan consumentenveiligheid,zoalsvoedsel. %
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Themanummer
over proceswater
Innummer 23 van21 novemberbesteedtde
redactievanHzOextraaandachtaanproceswater.Alsueenbijdragewiltleverenaan
dezeuitgave,kuntutotuiterlijk7novemberkopijterbeoordelinginleveren.Wetenschappelijkeartikelenmoetenvoor24oktoberingeleverdworden.

