VWN-bijeenkomst over leveringszekerheid

Op veel belangstelling was gehoopt en die
hoop werd bewaarheid. Ruim 130 leden
waren aanwezig op de VWN-bijeenkomst
op 11 februari 1993 in Woudenberg,
gewijd aan het onderwerp 'leveringszekerheid'. Het betrof de eerste van twee
bijeenkomsten, waarin in 1993 de voorstellen worden toegelicht die rond dit
onderwerp in een drietal VEWINrapporten zijn neergelegd.
Nieuwe elementen
Voorstellen, waarin nogal wat nieuwe
elementen zitten, en waarmee ieder
bedrijf te maken krijgt. Vandaar dat
toelichting, én discussie geboden is,
alvorens hierover binnen de VEWIN
besluiten kunnen worden genomen, aldus
ir. P. W. Langendijk, voorzitter van de
Raad van Advies van de VEWIN, in zijn
openingstoespraak.
De heer Langendijk benadrukte het
belang van nu door de bedrijfstak zélf
ontwikkelde aanbevelingen voor de
beoordeling van leveringszekerheid van
haar infrastructuur, voordat derden op dit
punt onderzoek zouden starten. Uiteraard
moet bij de bedrijven een goed inzicht
ontstaan in de gevolgen van de
ontwikkelde toets, voordat tot eventuele
invoering kan worden overgegaan.
De bereidheid om de verantwoordelijkheid voor nooddrinkwatervoorziening op
zich te nemen, vond Langendijk getuigen
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die de bedrijfstak draagt.
Het recente voorstel van VROM om de
waterleidingbedrijven ook een inspanningsverplichting te geven voor de
levering van noodwater (voor hygiënische
en sanitaire doeleinden) moet naar zijn
mening in komende discussies nog
worden meegenomen.

van voor de nabije toekomst gewenste
kwaliteitsborgingsystemen.
In zijn toelichting gaf De Jong aan hoe per
element van de leveringsplicht de meest
recente inzichten in de voorstellen zijn
verwerkt.
Het Leveringsplan bestaat uit een
hoofdstuk- en paragraafindeling, waarin
alle elementen een plaats hebben
gekregen, met een uitgebreide toelichting.
Een opzet die de bedrijven de vrijheid
biedt het plan op een bedrijfseigen wijze
in te vullen.

elementen leveringsplan
- normale levering
- levering tijdens calamiteiten
(leveringszekerheidstoets)
- richtlijnen m.b.t. bescherming
(-splannen)
- nooddrinkwatervoorziening
- (noodwatervoorziening?)

De heer De Jong gaf ook aan dat binnen
het eigen bedrijf de voorstellen zeer
positief zijn ontvangen en bij acceptatie
door de bedrijfstak in de eigen bedrijfsplannen zullen worden verwerkt.
Essentieel in de voorstellen was naar zijn
mening de omslag in denken:
- van: betere systeemcomponenten
- naar: consequenties van uitval van het
systeem.

Samenvoeging van alle aanwezige
elementen van de leveringsplicht in één
(bedrijfs)Leveringsplan, dat tevens in de
plaats kan treden van de wettelijk
verplichte Beschermingsplannen, lijkt een
voor de hand liggende stap, aldus de heer
Langendijk.

Nooddrinkwatervoorziening: een
nieuwe taak voor de bedrijfstak
Die nieuwe taak ontstaat doordat de
bedrijfstak 'ja' heeft gezegd tegen het
verzoek van VROM om de verantwoordelijkheid voor de nooddrinkwatervoorziening op zich te willen nemen.
Daarmee komt een einde aan een situatie
van onduidelijkheid over wie nu eigenlijk
verantwoordelijk was. Ook ontstaat in de
nieuwe situatie bij de consument een
duidelijk en consistent beeld van de
verantwoordelijkheid voor de leveringsplicht voor drinkwater onder alle omstandigheden, aldus drs. D. Sprong van de
NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij.

Naar een Leveringsplan Drinkwater?
Juist omdat het een logische stap is, zou
die vraag met 'ja' beantwoord moeten
worden, als het aan ing.J.J. de Jong,
NV Waterleidingbedrijf Zuid-HollandZuid, ligt. Het inzichtelijk maken van de
wijze waarop een bedrijf haar leveringsplicht heeft ingevuld door alle elementen
(zie kader) daarvan in één plan onder te
brengen, brengt naar zijn mening samenhang en is een goede stap in de richting

Aan welke voorwaarden zou een nooddrinkwatervoorziening moeten voldoen?
De heer Sprong liep ze langs:
1. landelijk eenzelfde voorzieningsniveau.
Een niveau dat enerzijds 'behapbaar' is
voor het waterleidingbedrijf en anderzijds
de consument niet voor onoverkomenlijke
problemen stelt. De gedachten gaan hier
uit naar distributiepunten op dorps/
wijkniveau voor circa 2.500 inwoners.
2. binnen maximaal 24 uur operationeel.

De verwachting daarbij is dat het in de
meeste gevallen mogelijk is de voorziening binnen kortere tijd in werking is te
stellen.
3. het water dient van drinkwaterkwaliteit
te zijn.
Het water is bedoeld voor consumptie en
in principe niet voor hygiënische en/of
sanitaire doeleinden. Bij de hoeveelheid,
die beschikbaar wordt gesteld, is hier ook
van uitgegaan.
4. beschikbaarstelling van minimaal 3 liter
per persoon per dag voor consumptie.
De voorziening van noodwater voor
andere doeleinden zal op andere wijze
moeten plaatsvinden.
Vervolgens ging Sprong kort in op de
wijze, waarop de geschetste voorziening
technisch en organisatorisch opgezet zou
kunnen worden. Kort, omdat een en ander
uiteraard sterk afhankelijk is van schaal en
aard van een voorzieningsgebied.
Zakkenvulmachines, in combinatie met
aangelegde voorraden, worden gezien als
mogelijkheid om de eerste nood te
lenigen.
Als bron voor nooddrinkwatervoorziening
komen in aanmerking:
- een ander eigen pompstation
- een pompstation van een buurbedrijf
- eigen speciale noodputten
- putten van particulieren
Voor de laatste twee geldt dat periodiek
controle op de technische staat en de
waterkwaliteit door het waterleidingbedrijf
en met dezelfde frequentie als de
reguliere winningen plaats zal moeten
vinden.
Distributie van water per dag naar de
distributiepunten voor de dagelijkse
distributie van circa 7,5 m 3 zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden met tankwagens of met vrachtwagens met
waterzakken.
Leveringszekerheid toetsen, kan dat?
De opdracht, waar de Commissie
Leveringszekerheid van de VEWIN zich
voor gesteld zag, was de ontwikkeling van
een bedrijfstakvisie voor leveringszekerheid, liefst in de vorm van praktijkrichtlijnen. Oftewel: 'hoe meet je
leveringszekerheid en waar moet de
uitkomst van die meting aan voldoen?'
Dr. Th. J.J. van de Hoven, KIWA NV
Onderzoek en Advies, nam de toehoorders mee langs de lange weg die de
Commissie Leveringszekerheid is gegaan
om op die vraag adequaat antwoord te
kunnen geven.
Leveringszekerheid valt te omschrijven als
de mate waarin een systeem voldoet aan
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investeringen nodig om aan de richtlijn te
voldoen. Gemiddeld vergde dit f 0,06/mV
jaar; vaak betrof het investeringen die ook
al om andere redenen gepland waren.
Vooralsnog zag de Commissie hierin geen
reden om haar voorstellen te herzien.
Testcases toegelicht
In opdracht van de Commissie Leveringszekerheid is een aantal testcases uitgevoerd om de bruikbaarheid van de
ontwikkelde meetmethodiek te toetsen en
om de financiële consequenties van het
moeten voldoen aan de richtlijn in beeld
te brengen. Aan de hand van één van de
testcases liet ir.J. H. G. Vreeburg,
KIWA NV. Onderzoek en Advies, zien
wat de methodiek inhoudt en hoe
toepassing in zijn werk gaat. Vervolgens
passeerden de resultaten van alle testcases
de revue.
Discussie
Alle inleiders hadden hun betoog besloten
met een aantal vragen. Dagvoorzitter
ir. K.J. Hoogsteen, voorzitter van de
VEWIN-commissie Leveringszekerheid,
verzocht de aanwezigen in een zestal
groepen over de antwoorden te willen
discussiëren.

de vraag naar water, rekening houdend
met storingen, calamiteiten en rampen. In
formule:
LZ =
Kans (1/jr) x Duur (jr) x Effect (m 3 /h)
Oorspronkelijke vraag (m 3 /h)
Uit onderzoek is de Commissie gebleken
dat storingsgegevens in onvoldoende mate
aanwezig waren om goede schattingen te
kunnen doen van kans en duur van uitval
van onderdelen van het technische
systeem. Bepaling van de leveringszekerheid via de samenstellende onderdelen
van een systeem bleek daarmee niet goed
mogelijk.
Daarop is een benadering gekozen die
redeneert vanuit de consument: ga ervan
uit dat een onderdeel uit kan vallen en
beperk voor dat geval de hinder voor de
consument tot een aanvaardbaar niveau,
door voldoende overnamecapaciteit in of
aan het systeem ter beschikking te
hebben. In bovenstaande formule wordt
daarmee gesteld dat kans x duur = 1, en
wordt de leveringszekerheidbcrekening
beperkt tot een effectberekening.
De heer Van den Hoven benadrukte dat
in de gekozen benadering wordt uitgegaan

van opvang van uitval van één hoofdelement tegelijkertijd, en dat het
aanvaardbare niveau van hinder
betrekking heeft op dorps/stadswijkschaal (circa 2.000 aansluitingen) en
dus niet geldt voor elke aansluiting
afzonderlijk.
De Commissie is tot de volgende praktijkrichtlijn gekomen:
Bij uitval van één hoofdelement van het
drinkwatersysteem dient in zwaartepunten
van verbruik het resterende leveringsvermogen op dagbasis groter te zijn dan
75% van de maximum dag.
Bij genoemde 75% van de maximum dag
is blijkens praktijkervaring nog sprake van
een acceptabel niveau van hinder voor de
consument.
Van den Hoven ging in het slot van zijn
betoog in op enkele hoofdconclusies die
de Commissie, mede op basis van de
resultaten van een aantal testcases, heeft
getrokken:
- leveringszekerheid toetsen kàn; de
daarvoor ontwikkelde toetsingsmethodiek
is bruikbaar, maar vergt een gedegen
inzicht in systeem en rekentechniek;
- in alle onderzochte systemen waren

Nadat na een uur discussie alle
opmerkingen waren verwerkt, volgden
plenair de verslagen van de discussies
door de werkgroepvoorzitters.
Wordt vervolgd
Uit de veelheid aan opmerkingen en
vragen, die uit de werkgroepen terugkwamen, viel naar de mening van
dagvoorzitter Hoogsteen in zijn afsluiting
enerzijds af te leiden dat een VWN-dag in
deze workshopachtige vorm als een
geslaagd experiment gezien moet worden.
En anderzijds dat de Commissie nog niet
klaar is met haar werk; alle vraagpunten
zullen op rij gezet en beantwoord moeten
worden.
De heer Hoogsteen sprak de hoop uit dat
de discussie intern binnen de bedrijven zal
worden voortgezet; in ieder geval zal op
11 november een vervolg-VWN-dag
worden belegd.
(In het komende nummer van H 2 0 zal
aandacht worden besteed aan de
antwoorden op de discussievragen)
ing. K. H. Poortema, VEWIN

