VWN-bijeenkomst in het kadervan Leveringsplan Drinkwater

Na afloop van de voordrachten, die in het
vorige nummer van dit blad zijn
beschreven, is tijdens de VWNbijeenkomst in het kader van het
Leveringsplan Drinkwater op 11 februari
jl. in een zestal groepen van gedachten
gewisseld over de aspecten van het
Leveringsplan Drinkwater. Het voorstel
om te komen tot een dergelijk
Leveringsplan is voorbereid door de
Werkgroep Beschermingsplannen. Deze
werkgroep heeft hiermee haar
oorspronkelijke opdracht het 'voorbeeldbeschermingsplan' aan te passen verruimd
en in haar voorstel geïntegreerd het werk
van de Commissie Leveringszekerheid en
de Werkgroep Nooddrinkwatervoorziening. Het ligt in de bedoeling om
in de Ledenvergadering van de VEWIN
op 17 december 1993 tot bindende
besluitvorming over dit voorstel te komen.
Het bestuur van de VEWIN wil 1993
gebruiken om de waterleidingbedrijven in
de gelegenheid te stellen een standpunt
over het Leveringsplan in te nemen. De
gedachtenwisseling naar aanleiding van de
voordrachten is een stap in het traject
waarin dit standpunt kan worden
geformuleerd. Het doel was te
inventariseren waar onduidelijkheden
bestonden. In dit verslag worden deze
onduidelijkheden zoveel mogelijk nader
toegelicht. De komende periode tot aan de
tweede bijeenkomst in VEWIN/VWNverband in het kader van de standpuntbepaling ten aanzien van het
Leveringsplan op 11 november 1993, zal
worden benut om specifieke vragen van
de VLWIN-leden te beantwoorden. De
Commissie Leveringszekerheid zal de
beantwoording van deze vragen
coördineren en zal tot 11 november
fungeren als centraal aanspreekpunt over
dit onderwerp.
Leveringsplan Drinkwater
De Werkgroep Beschermingsplannen
heeft voorgesteld om de onderwerpen
Leveringszekerheid, Nooddrinkwatervoorziening en Beschermingsplannen
onder te brengen in een zogenaamd
Leveringsplan Drinkwater. Dit
Leveringsplan beoogd inzichtelijk te
maken op welke wijze een waterleidingbedrijf de wettelijke taak tot levering van
drinkwater heeft gewaarborgd, zowel
onder normale, calamiteuze als crisisomstandigheden. In het plan zijn de
laatste twee onderdelen expliciet gemaakt
in de leveringszekerheidstoets,
respectievelijk de nooddrinkwatervoorziening. Tijdens de gedachtenwisseling bleek dat het tot stand brengen
van een Leveringsplan veel bedrijven een
aanzienlijke inspanning zal vergen. Voor

de drinkwatervoorziening onder normale
omstandigheden zal het verzamelen,
danwei bewerken of op papier zetten van
de bestaande regelingen, meer betekenen
dan 'een nietje door bestaande
documenten slaan'. De meeste tijd en
inspanning zal voor de bedrijven echter
gaan zitten in de nieuwe elementen
Leveringszekerheidstoets en Nooddrinkwatervoorziening. Len belangrijk
onderdeel van het Leveringsplan is het
zogenaamde Plan van Aanpak, paragraaf
3.4.2. van het Leveringsplan alsmede
bijlage 6.6. In dit Plan van Aanpak wordt
aangegeven hoe en op welke termijn knelpunten worden opgelost die eventueel
voortvloeien uit de leveringszekerheidstoets en de operationalisering van de
nooddrinkwatervoorziening, waarbij
rekening wordt gehouden met reeds
lopende investeringsprogramma's. Met
het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
zullen afspraken gemaakt worden over de
opzet van het Leveringsplan en de
toetsing van de te zijner tijd daadwerkelijk
ingevulde plannen. De bedrijfstak stelt
zich hierbij op het standpunt de nieuwe
elementen geleidelijk te introduceren.
Leveringszekerheid
De praktijkrichtlijn die de Commissie
Leveringszekerheid heeft ontwikkeld,
luidt volledig:
Bij uitval van éénhoofdelement van het
drinkwatersysteem van eenwaterleidingbedrijf
dient inzwaartepunten van verbruik het
resterende leveringsvermogen van het systeem
op dagbasis grotertezijn dan 75% van de
maximum dag,danwei eenhogerpercentage,
overeenkomend meteen verbruik dat hooguit
15% van hetjaar wordt overschreden.
De vragen en opmerkingen waarmee de
discussie is samengevat, kunnen worden
verdeeld in verschillende categorieën:
- Inhoudelijke vragen:
* Wat is de onderbouwing van 75% van
de maximum dag;
* Waarom wordt rekening gehouden met
het distributie-effect (drukafhankelijk
verbruik);
* Wat is de maximum dag;
* Wat is een hoofdelement;
* Wat betekent de tweede regel in de
praktijk-richtlijn;
- Procedurele vragen:
* I Ioe en door wie gaat de toetsing plaatsvinden;
* Wanneer wordt er getoetst;
* Welke maatregelen zijn mogelijk om
aan de praktijk-richtlijn te voldoen c.q. ter
verbetering van de leveringszekerheid;
* Hoe reëel zijn de genoemde kosten in
de testcases.
- Algemene opmerkingen;

De drie categorieën zullen per stuk aan de
hand van de vragen of opmerkingen in dit
artikel worden behandeld.
Inhoudelijke vragen
Leveringszekerheid
Wat isdeonderbouwing van 75% van de
maximum dag
Het te leveren percentage van de
maximale dagvraag in zwaartepunten van
verbruik is door de Commissie Leveringszekerheid gesteld op 75 procent. De
belangrijkste overweging die hieraan ten
grondslag heeft gelegen is de ervaring van
de waterleidingbedrijven, dat via
maatregelen als oproepen aan het publiek
een beperking van de vraag is te
realiseren van 10 tot 25%. Deze beperking
wordt alleen gevraagd bij tijden van
droogte en dus maximaal verbruik. De
Commissie heeft hieruit geconcludeerd
dat levering van 75% van de maximale
dagvraag een acceptabel minimum
leveringsniveau zou kunnen zijn.
De toetsing van de methodiek in een
zestal testcases heeft aan deze overweging
een tweetal overwegingen toegevoegd:
- Een minimale levering van 75% van de
maximale dagvraag is een goed haalbaar
criterium. De ingrepen die moeten
worden verricht worden als reëel ervaren.
- Een verandering van het percentage in
60 of 90% levert geen significant ander
kostenbeeld op. Uiteraard is 60% goedkoper en 90% duurder, maar in geen van
de gevallen kon hieraan worden voldaan
zonder investeringen. In de Commissie is
dit uiteindelijk vertaald in: 'Verlaging van
het percentage zal de pijn niet verzachten.'
Waarom wordt rekeninggehouden methet
distributie-effect(drukafliankclijk verbruik)
Een essentieel onderdeel van de
methodiek is het rekening houden met het
distributie-effect. Dit distributie-effect
houdt in dat het verbruik afhankelijk is
van geleverde druk. In de toetsingsmethodiek is daarom het begrip 'drukafhankelijk verbruik' geïntroduceerd. In
afbeelding 1is het principe van dit
drukafhankelijke verbruik weergegeven.
In deze afbeelding is de vraag naar drinkwater uitgezet tegen de geleverde
waterdruk. Boven een bepaalde druk, die
voor normaal huishoudelijk verbruik is
gesteld op 20 mWk boven maaiveld, is het
verbruik onafhankelijk van de druk. Komt
de druk echter beneden de kritische druk
van 20 mWk boven maaiveld, dan zal de
vraag niet meer geheel geleverd kunnen
worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de
hoogste tappunten geen water meer
krijgen. In de methodiek is aangenomen
dat er tussen 20 mWk en 0 mWk een
lineair verband is tussen de geleverde
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de minimale levering in het geval van
niet-drukafhankelijk rekenen.
In het eerste geval dient de minimale
resterende transportcapaciteit in het geval
van een calamiteit naar dit zwaartepunt
van verbruik ongeveer 133%van de vraag
op het gemiddelde uur te zijn. In het
tweede geval is deze minimaal resterende
capaciteit 215% van de vraag op het
gemiddelde uur.
Het leidingnet dient dus in het tweede
geval over een grotere resterende
leveringscapaciteit te beschikken. Voor
pompstations ligt de zaak iets anders,
hetgeen wordt toegelicht aan de hand van
een eenvoudig voorbeeldje, dat is weergegeven in afbeelding 3. In deze
afbeelding is een leidingnet weergegeven

Afb. 1- Drukafhankelijk
verbruik: als de drukin
hetleidingnet beneden het
kritische niveau daalt
(20 mWk boven
maaiveld bij
huishoudelijk verbruik)
zal ookde levering
proportioneeldalen.

Vraag
Effect van een calamiteit
opdevraag naar drinkwater
100% vraag
Verbruik
c.q. geleverd

Kritische
druk

druk en de afname van het percentage
levering van de maximale vraag. Dit
betekent dat bijvoorbeeld bij een druk van
15 mWk nog maar 75% van de
oorspronkelijke vraag wordt geleverd
ofwel er is een leveringstekort van 25%.
Dit leveringstekort is nu de maat waarmee
de leveringszekerheid wordt gemeten. In
de definitie van de leveringszekerheid,
zoals die door de Commissie Leveringszekerheid is gehanteerd, is de leveringszekerheid afhankelijk van het effect van
een calamiteit op de oorspronkelijke
vraag.
kans *duur *effect
Leveringszekerheid = 1
oorspronkelijke
vraag
De leveringszekerheidkan dus alleen worden
bepaald alsereeneffectistebepalen meteen
relatietot deoorspronkelijke vraag. Het
daarom noodzakelijk om meteen drukafliankelijk verbruik terekenen teneindedit
effect tekunnen bepalen.
Een mogelijk alternatief is dat een
verminderd verbruik volledig wordt
geleverd bij een minimale druk van
20 mWk. Dit verminderde verbruik kan
bijvoorbeeld 75% van de maximum dag
zijn, hetgeen ongeveer overeenkomt met
een dagbelasting van 110% van de
gemiddelde dag. In de uitwerking van dit
alternatief blijkt dat hiermee een
zwaardere eis wordt gesteld aan het
leidingnet, maar dat de eis aan de
produktiecapaciteit geringer is. Dit wordt
toegelicht aan de hand van de volgende
afbeeldingen. In afbeelding 2 wordt weergegeven wat de oorspronkelijk vraag is in
een zwaartepunt van verbruik met een
huishoudelijk patroon, de welbekende
'kamelenrug'. Tevens wordt de minimale
levering weergegeven in het geval van
drukafhankelijk rekenen volgens de door
de Commissie gehanteerde methodiek en

Geleverde
druk

uurfactoren t.o.v. gemiddeld uur
3,5
Vraagmaximum dag
3,0
Drukafhankelijke levering
75%vraagén levering
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Afb. 2 -Relatie tussen de vraagop eenmaximumdag, dedrukafhankelijkelevering endevolledige levering van
75%van demaximum dagvraag.
Afb.3 - Consequenties voorpompstations bij irukqfhankelijk rekenen en niet-drukafhankelijk rekenen bij een
verminderde vraag.

Drukafhankelijk verbruik

X*

Niet-drukafhankelijk verbruik

Drukverloop

^ * " ^ ^ Drukverloop

20 mWk
S»

«

'

\

\

15 mWk

(

'

\

\

\

\

Vraag

1000

1000

1000

Vraag

750

750

750

Geleverd

1000

1000

750

Geleverd

750

750

750

Totale vraag :300C I m3/h
Totaalgeleverd : 2751 1 m3/h

Totale vraag : 2250
Totaalgeleverd : 2250

m3/h
m3/h

262

dat drie zwaartepunten van verbruik telt
die ieder 1.000 nrVdag vragen. De totale
dagvraag bedraagt dan 3.000 m . In geval
van calamiteit zal het verbruikspunt dat
het verst verwijderd ligt van het pompstation minimaal 750 nr per dag geleverd
krijgen. De punten die dichter bij het
pompstation liggen krijgen uiteraard meer
dan die 75% van de oorspronkelijke vraag
geleverd. In het voor de consument meest
gunstige geval zullen deze zwaartepunten
de volledige vraag geleverd krijgen. In dat
geval is de minimale produktiecapaciteit
2.750 m 3 per dag. In het geval van nietdrukafhankelijk rekenen is de eis aan het
pompstation dus geringer dat in het geval
van drukafhankelijk rekenen. In de testcases kwam naar voren dat als
oplossingen worden gezocht in het zeker
stellen van pompstations en niet in
koppelingen met andere systemen dit kan
resulteren in een minimaal gegarandeerde
produktiecapaciteit van meer dan 90% van
de maximale vraag op dagbasis.
Wat isde maximum dag
De maximum dag is één van de grondslagen van de methodiek. De richtlijn richt
zich immers op 75% van de maximum dag.
In het kader van de toetsing van de
leveringszekerheid wordt de piekfactor
voor de maximale dag ten opzichte van de
gemiddelde dag op analoge wijze bepaald
als dat gebeurt voor het bepalen van 'het
maatgevende etmaal' ten behoeve van het
ontwerp waterproduktiebedrijven volgens
de VEWIN-aanbevelingen. Deze methode
gaat uit van een piekfactor met een overschrijdingskans van eens per tien jaar.
Deze piekfactor wordt bepaald door een
statistische analyse van de maximale piekfactoren van voorgaande jaren, bijvoorbeeld 10 of 15 jaar. Deze methode is
beschreven in bijlage 1van de 'Grondslagen ten behoeve van de opstelling van
het Tweede Tienjarenplan van de
VEWIN'van juni 1981.
De piekfactor met een overschrijdingskans
van eens per tien jaar wordt toegepast op
de geprognitiseerde gemiddelde dag van
het toetsingsjaar. Bij het bepalen van de
gemiddelde dag wordt overigens uitgegaan van de netto-prognose, dus zonder
het reserve-percentage extra dat bij
ontwerp voor de langere termijn, volgens
de VEWIN-Tienjarenplanning, wordt
toegepast.

pompcapaciteit. De term 'hoofdelement' is
echter gekozen omdat op voorhand al een
groot aantal elementen uit is te sluiten bij
een leveringszekerheidsbeschouwing
omdat uitval geen effect heeft op zwaartepunten van verbruik. Dit zijn bijvoorbeeld
kleinere distributieleidingen. Bij de testcases is ervan uitgegaan dat ieder element
in het modelvan de infrastructuur in
principe een hoofdelement is. Hierbij
wordt het hoofdelement dus bepaald door
de mate van schematisering van de
infrastructuur. Deze mate van
schematisering is min of meer subjectief te
noemen en in die zin onderwerp van
overleg met de toetsende instantie.

analogie gemaakt met het openbaar
vervoer: een treinreiziger is niet alleen
geïnteresseerd in een garantie van de NS
dat hij maximaal X minuten vertraging
oploopt, maar ook in een garantie dat er
maximaal Y maal per jaar vertraging
optreedt. In de toetsingsmethode kan dit
zogenaamde tijdscriterium tot uiting
worden gebracht door een hoger
percentage dan 75% te kiezen. Op de
volgende wijze wordt bepaald of de
tweede regel en dus een hoger percentage
van toepassing is:
- Er wordt een frequentieverdeling
gemaakt van de dagfactoren die in een
jaar voorkomen. Een dagfactor is in dit
geval de factor ten opzichte van de
gemiddelde dag. De maximum dagfactor
is de factor die in de frequentieverdeling
bij dag 365 hoort. Deze zal in de meeste
gevallen tussen de 1,4 en 1,6 liggen. Voor
een tweetal voorzieningsgebieden is een
dergelijke frequentieverdeling weergegeven in afbeelding 4. Er is een vrij
steile kromme te zien die een gebied
weergeeft met een sterk wisselende watervraag. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn
van een sterk seizoensafhankelijk watervraag, zoals glastuinbouw. De vlakke
kromme geeft een gebied aan met een
zeer constante watervraag.
- In de frequentieverdeling wordt een
verticale lijn getekend bij 85% van de
horizontale tijd-as. Bij een verdeling in
dagen is dit 310 dagen. Deze lijn snijdt de
steile kromme bij een dagfactor van 154%
van de gemiddelde dag en de vlakke
kromme bij een dagfactor van 107% van
de gemiddelde dag.

Wat betekentde tweederegel inde
praktijk-richtlijn
De tweede regel in de praktijk-richtlijn
voor leveringszekerheid, zoals die door de
Commissie is geformuleerd luidt: 'danwei
eenhogerpercentage, overeenkomend methet
verbruik dat hooguit 15% van hetjaar wordt
overschreden.'
Dit tweede gedeelte van de richtlijn heeft
betrekking op uitzonderingssituaties, die
tijdens de voordrachten niet nader zijn
toegelicht. De Commissie heeft deze
tweede regel aan de richtlijn toegevoegd,
opdat er niet alleen een richtlijn is voor de
omvang van de hinder maar ook voor de
tijdsduur waarop de hinder plaatsvindt.
De consument wil niet alleen weten
hoeveel water er onder calamiteuze
omstandigheden minimaal wordt
geleverd, maar ook gedurende hoeveel tijd
er überhaupt hinder bestaat. Hierbij is een

iß. 4 Frequentieverdeling van twee voorzieningsgebieden. Uit deze verdelingen kan het maatgevende percentage
voor (ü leveringscekcrlictdsberekening worden afgeleid.
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- Is de dagfactor groter dan 75%van de
maximum dagfactor, dan dient als
percentage in de richtlijn de verhouding
tussen de dagfactor XX en de maximum
dagfactor te worden toegepast. In alle
andere gevallen kan 75% worden
toegepast.
In het voorbeeld dat is weergegeven in
afbeelding 4 kan worden gezien dat de
verticale lijn de steile frequentieverdeling
snijdt bij een dagfactor van 154%. De
maximum dag heeft een factor 209%. Het
percentage wordt als volgt berekend:
LZ-percentage
=
&

154
= 74%
209

Dit is lager dan 75% zodat bij de toetsing
de tweede regel niet geldt en in dit gebied
75% van de maximum dag geldt. De
vlakke frequentieverdeling wordt
gesneden bij een factor 107%. De
maximum dagfactor bedraagt 129%. Het
maatgevende parecentage bedraagt dan:
LX-pcrcentage
=
5

107
— = 83%
129

Dit is hoger dan 75% zodat de tweede
regel van toepassing is. In dit gebied moet
rekening worden gehouden met 83% van
de maximum dag.
Procedurele vragen Leveringszekerheid
De procedurele vragen die naar boven zijn
gekomen tijdens de gedachtenwisseling
hebben voornamelijk betrekking op de
vraag hoe de toetsing zal plaatsvinden en
welke consequenties hieraan zullen
worden verbonden. Een algemeen
antwoord hierop ligt besloten in de
systematiek van het Leveringsplan Drinkwater. In dit Leveringsplan is een Plan
van Aanpak opgenomen waarin wordt
aangegeven hoe en op welke termijn knelpunten worden opgelost die voortvloeien
uit de leveringszekerheidstoets. Hierbij
wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met reeds lopende investeringsprogramma's.
Hoegaat detoetsingplaatsvinden
De toetsing vindt plaats in het kader van
het Leveringsplan Drinkwater en de
consequenties van de toetsing zullen
worden opgenomen in het Plan van
Aanpak opgenomen in het Leveringsplan
Drinkwater. Het Plan van Aanpak, met
daarin opgenomen een fasering in de tijd
van uitvoering van maatregelen, is een
onderwerp van overleg met de toetsende
instantie.
Naast de 'officiële' externe toetsing
kunnen de resultaten van de leveringszekerheidsberekeningen ook in de
normale bedrijfsvoering waardevol zijn. In

die zin kan er gesproken worden van een
'interne' toetsing. De interne toetsing kan
op vele manieren plaatsvinden,
afhankelijk van de manier waarop het
bedrijf daar tegen aan kijkt. Het kan
bijvoorbeeld een onderdeel vormen van
het ontwerpproces voor nieuwe infrastructuur. Leveringszekerheid is hierbij
dan vooral een instrument waarmee de
fasering van aanleg kan worden bepaald.
Een leiding die bijvoorbeeld om
capaciteitsredenen pas over tien jaar
noodzakelijk is, kan de leveringszekerheid
in de daaraan voorafgaande periode sterk
verhogen. Dit zou een reden kunnen zijn
om de leiding eerder in gebruik te nemen.
Het toetsen op leveringszekerheid kan
ook gebeuren in het kader van onderhoud
van grotere delen van de infrastructuur. Er
is bijvoorbeeld een grote transportleiding
gedurende de winterperiode buiten
bedrijf. Voor deze periode kan de
leveringszekerheid worden getoetst van
de resterende infrastructuur, waarbij het
percentage voor de richtlijn wordt bepaald
door de periode waarin de grote leiding
buiten gebruik is. Hiertoe wordt dan een
frequentieverdeling van de dagfactoren in
de betreffende periode gemaakt, in dit
geval een periode van enkele maanden en
niet het gehele jaar. Dit heeft belangrijke
gevolgen voor de gehanteerde maximum
dag en dus voor de toets op leveringszekerheid.
Wanneer en door wie wordt ergetoetst
Met het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) zullen afspraken gemaakt
worden over de opzet en de toetsing van
de te zijner tijd daadwerkelijk ingevulde
Leveringsplannen. Binnen VROM zal
men zich moeten beraden of men de
toetsing centraal wil blijven uitvoeren,
zoals bij de huidige beschermingsplannen,
of dat men dit aan de regionale inspecties
delegeert. Voorgesteld zal worden de
noodzaak tot periodieke herziening van de
plannen in overleg met de regionale
inspecties vast te stellen.
Welke maatregelenzijn mogelijkom aan de
praktijk-richtlijn tevoldoen c.q. terverbetering
van de leveringszekerheid
De maatregelen die kunnen worden
genomen ter verbetering van de leveringszekerheid hangen af van het beleid van
het betreffende waterleidingbedrijf. Het
kan liggen in verzekering van elementen,
bijvoorbeeld op pompstations aanbrengen
van scheidingswanden of verdubbelen van
reinwaterbergingen. Het kan ook liggen in
het aanbrengen van koppelingen met
andere systemen of het aanleggen van
extra leidingen. Aan het vinden van

oplossingen is geen limiet: de richtlijn zegt
alleen dat 75% van de maximum dag in
zwaartepunten van verbruik moet worden
geleverd. Voor de manier waarop dat kan
gebeuren worden geen richtlijnen of
suggesties gegeven. Een bijzondere
maatregel die hier genoemd moet worden
is het garanderen van reparatie van het
kritische hoofdelement binnen een
redelijke termijn, bijvoorbeeld 24 uur. In
principe moet voor ieder hoofdelement,
dat bij uitval een groter effect dan 25%
heeft op zwaartepunten van verbruik, een
oplossing worden gegeven. Een oplossing
kan dus zijn het garanderen van een snelle
reparatie. Over de haalbaarheid van
maatregelen in het algemeen kan overleg
gepleegd worden met de toetsende
instantie, hoogstwaarschijnlijk de
regionale inspecteur van volksgezondheid.
Hoe reëelzijn degenoemde kosten inde
testcases
De kosten die in de testcases zijn
berekend voor de investeringen om aan
de richtlijn te voldoen zijn bepaald onder
de volgende randvoorwaarden:
- De situatie van 1990 is beschouwd;
- Er is alleen rekening gehouden met
technische oplossingen. Dit betekent dat
er geen rekening is gehouden met
bedrijfsbeleid of eventueel reeds geplande
investeringen. Het kan dus zijn dat een
technische oplossing in het aanleggen van
een leiding in tegenspraak is met een
reeds geplande investering;
- Lr is geen rekening gehouden met de
mogelijke oplossing van het garanderen
van een snelle reparatietijd. Deze
oplossing kan sterk kostenbesparend
werken;
- Voor het bepalen van kosten van
ingrepen is gebruik gemaakt van bedrijfseigen investeringsfuncties. Deze
investeringsfuncties zijn afhankelijk van
het voorzieningsgebied: het aanleggen van
een leiding in een landelijk gebied is
minder kostbaar dan dezelfde leiding
aanleggen in een sterk verstedelijkt
gebied. Dit alles kan betekenen dat de
werkelijke kosten die gemaakt moeten
worden in de testcases hoger of lager
uitkomen. De indruk bestaat echter dat
het op deze manier benaderen van de
leveringszekerheidstoets in de meeste
gevallen een maximumscenario heeft
oplevert, zeker gezien het feit dat geen
rekening is gehouden met de mogelijkheid
van het garanderen van snelle reparatie.
Als algemene indicatie van kosten bestaat
de indruk dat een goed beeld is ontstaan.
Het viel namelijk op dat ondanks de
verschillen tussen de beschouwde voorzieningsgebieden en investeringsfuncties
het investeringsniveau ongeveer gelijk is
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voor alle gebieden. Het is echter moeilijk
om kosten alleen toe te rekenen aan het
verbeteren van de leveringszekerheid.
Zoals al eerder in een voorbeeld genoemd
kan een investering in de infrastructuur
vanwege capaciteitsredenen tevens een
verhoging van de leverings/.ekerheid tot
gevolg hebben. Als bijvoorbeeld een
nieuwe leiding wordt aangelegd, dan
wordt deze ontworpen op een
geprognotiseerde situatie op de planningshorizon, bijvoorbeeld 20 jaar later. De
leiding wordt nu aangelegd en veroorzaakt
dus een overcapaciteit voor het transport
van water. De leveringszekerheid wordt
op een veel kortere termijn getoetst zodat
de overcapaciteit kan worden ingezet ter
verbetering van de leveringszekerheid.
Met het groeien van het waterverbruik, zal
de overcapaciteit van de nieuwe leiding
afnemen en zal dus ook de leveringszekerheid afnemen. De investering in de
leiding is dus enerzijds ter verbetering van
de transportcapaciteit voor een periode
van 20 jaar, maar de leveringszekerheid is
door deze leiding vanaf het moment van
aanleg verhoogd voor een bepaalde
periode.
Algemene opmerkingen
Leveringszekerheid
De toetsingmethodiek als zodanig heeft
geen vragen of onduidelijkheden
opgeleverd. De aanwezigen waren het
erover eens dat de gevolgde methodiek
een goede was. De toepassing van de
methodiek bij zes waterleidingbedrijven
heeft ervoor gezorgd dat de meeste
praktische moeilijkheden bij de uitvoering
van toetsing reeds ondervangen zijn.
Tevens is opgemerkt dat het gebrek aan
storingsgegevens zo mogelijk moet
worden opgevuld door het opzetten van
systemen van registratie. Overigens werd
ook opgemerkt dat dit met de invoering
van kwaliteitsystemen voor een groot
gedeelte zal zijn geregeld.
Nooddrinkwatervoorziening
De volgende vragen zijn gesteld:
- Over welke situaties per bedrijf praten
we?
- Welke periode moet worden
overbrugd?
- Op welke schaal zou je het moeten
opzetten?
- Hoe los je logistieke problemen op?
Hieronder zijn ze in samenhang
behandeld.
Ervan uitgaande dat uitval van één hoofdelement adequaat zal worden opgevangen,
praten we over situaties die daar bovenuit
gaan. Kortom uitval van twee of meer
hoofdelementen. Uitval van twee hoofdelementen kàn al een probleem zijn, maar

het hoeft niet: als het gezamenlijke effect
op de levering maar in alle zwaartepunten
van verbruik binnen een aanvaarbare
marge blijft. Wat die aanvaardbare marge
is, wordt bepaald door het bedrijfsbeleid.
Wordt die marge overschreden, ook nadat
alle mogelijkheden binnen de bedrijfsvoering zijn uitgeput, dan moet de inzet
van nooddrinkwater worden overwogen.
Tijdstip van inzet van nooddrinkwatervoorziening wordt bepaald in samenspraak met, en eventueel op aangeven
van, de regionale inspectie. Bij de
afweging zullen onder andere worden
betrokken de omvang van en waarschijnlijke duur van de hinder en de
omvang van het getroffen gebied.
Als andere uiterste geldt dat er dermate
veel hoofdelementen zijn uitgevallen, dat
de reguliere voorziening in (een deel van)
het voorzieningsgebied in feite stopt of
moet stoppen vanwege de ondeugdelijke
kwaliteit van het te distribueren water
(door b.v. sabotage-acties, besmetting van
bron, voorraden of het distributienet). De
mogelijke omvang van het getroffen
gebied en mogelijke duur van het
probleem zijn sterk afhankelijk van de
kenmerken van een voorzieningsgebied,
zoals aantal pompstations, inrichting van
het transport- en hoofdleidingennet, mate
van koppeling met buurbedrijven, type
bron, toegepaste zuiveringssystemen e.d.
Op basis van een aantal mogelijke 'rampscenario's' zal een bedrijf, in overleg met
de regionale inspectie, moeten komen tot
een inschatting van de omvang van het
gebied dat van nooddrinkwater voorzien
moet worden en van de lengte van de
periode dat dit volgehouden moet kunnen
worden. In de notitie van de Werkgroep
Nooddrinkwatervoorzieningis als rekenvoorbeeld de voorziening van
400.000 inwoners bekeken (dunbevolkte
provincie, grote stad). Dagelijks is hier
3 liter/inwoner x 400.000 inwoners =
1.200.000 liter water nodig (1.200 m 3 ); dit
kan worden geleverd door één bron die
continue 50 m 3 /h levert. Uitgaande van
1 distributiepunt voor ca. 2.500 inwoners
dient dagelijks 7,5 nv naar 160 distributiepunten te worden vervoerd, dan wel om
de 2 dagen 15 nr enz. Wat de meest
efficiënte wijze van distributie is, is
afhankelijke van vele factoren, zoals
(resterend) aantal inzetbare bronnen,
beschikbare tussenvoorraden, aantal en
aard van de (eventueel op contractbasis)
inzetbare transportmiddelen, afspraken
met buurbedrijven of derden voor
assistentie. Uiteraard kunnen bedrijven bij
de operationalisering van nooddrinkwatervoorziening onderling samenwerkingsverbanden aangaan.
Namens de Commissie Leveringszeker-

heid en de Werkgroep Beschermingsplannen
ir. K.J. Hoogsteen, voorzitter
ing. K. H. Poortema, secretaris

Koninklijk onderscheiden
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Hare Majesteit de Koningin is ook een
aantal personen onderscheiden die onder
de lezers van H 2 0 bekendheid genieten:
- Drs. R. Lanning, lid van Gedeputeerde
Staten van Overijssel, ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw;
- Ing.J. de Kluiver, oud-directeur
NV Knergie- en Watervoorziening
Rijnland, ridder in de Orde van Oranje
Nassau;
- Ir. F. A. van Dam, directeur NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland, officier
in de Orde van Oranje Nassau;
- Drs. E. Romijn, oud-medewerker
Dienst Milieu en Water bij de provincie
Gelderland, officier in de Orde van Oranje
Nassau;
- Ir. drs. R. B.J. C. van Noort, directeurgeneraal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.
- Drs. W. Post, oud-adjunctdirecteur
NV Veluwse Nutsbedrijven, ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

Hoge Raad: Zuiveringsheffing
Utrecht niet rechtsgeldig
De provincie Utrecht heeft de zuiveringsheffing voor afvalwater over de jaren
1983,1985, 1986 en 1987 niet rechtsgeldig opgelegd. De Belastingkamer van
de Hoge Raad heeft in een eerste cassatiezaak, van een bedrijf dat de aanslag over
1987 aanvocht, zwaar laten wegen dat de
provincie had verzuimd het heffingstarief
bijtijds in een provinciale krant te
publiceren. Door dat verzuim is de
zuiveringsverordening niet verbindend.
Dit houdt niet in dat elke burger in de
provincie zijn betaalde zuiveringsheffing
kan terugvorderen. Uitsluitend burgers en
bedrijven die binnen twee maanden na de
aanslag bezwaar hebben aangetekend bij
Gedeputeerde Staten kunnen dat doen,
bevestigt een woordvoerder van de
provincie.
In totaal zijn er veertien bedrijven die
gezamenlijk potentieel 4,6 miljoen gulden
aan heffingen kunnen ontlopen of terugvorderen.
De provincie beraadt zich over de vraag
of zij zich hierbij zal neerleggen.
Het alternatiefis om lopende beroepszaken opnieuw voor te leggen aan de
Hoge Raad. (ANP)

