Taken en verantwoordelijkheden van de
waterbeheerder bij calamiteuze waterverontreiniging

Inleiding
In de loop der eeuwen zijn er vele rampen
en calamiteiten geweest die vaak de reden
van ontstaan en bestaan van waterschappen zijn. Voor Rijnland waren dat de
overstromingen van Holland vanuit het IJ
via de Spaarndammerdijk. Meer recent
vinden de zuiveringsschappen hun
ontstaan in slechte waterkwaliteit.
Calamiteiten kunnen van verschillende
kanten worden bezien. Enerzijds een
plotselinge gebeurtenis met grote
(momentane) gevolgen, anderzijds een
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sluipende gebeurtenis waarvan de
gevolgen bijvoorbeeld na één generatie
zichtbaar worden. Het een is aanleiding
voor regelingen, plannen en bevoegdheden. Het ander is vaak iets waarvan
gezegd wordt 'daar moet iets aan
gebeuren'. Hoewel de tweede groep
waarschijnlijk minstens zo calamiteus is
(zie het rapport 'Zorgen voor morgen')
gaat het nu over de 'plotselinge
veranderingen'.

Samenvatting
In dit artikel wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van calamiteuze waterverontreiniging.
Aangegeven wordt wat de rol van de waterbeheerder in geval van calamiteiten
kan zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze te voorkomen (preventie).
Kort wordt ingegaan op de relatie met rampen als bedoeld in de rampenwet.
Het is noodzakelijk te beschikken over draaiboeken en bestrijdingsscenario's en
de rol van de verschillende overheidsinstanties daarbij.
Gepleit wordt voor een grotere betrokkenheid van waterbeheerders bij
gemeentelijke rampenplannen.

Calamiteiten
De waterbeheerder kan met verschillende
soorten calamiteiten worden geconfronteerd. In alle gevallen wordt het adagium
'Schoon water, droge voeten' geweld
aangedaan:
- schade aan waterkeringen/dijkdoorbraak;
- wateroverlast of watertekort.
Watertekort kan grote consequenties
hebben voor de waterkwaliteit;
- illegale lozingen.
Gedacht kan worden aan incidenten
bij bedrijven, schepen, verkeersongelukken met tankauto's en dergelijke.
Dit kan binnen en buiten het beheersgebied plaatsvinden. In het laatste geval

kan dit leiden tot stilleggen van de
waterinlaat;
- aanvaringen van schepen.
Dagelijks varen 7 tankers met kerosine
van Rotterdam naar Schiphol over
relatief smalle boezemwateren;
- leidingbreuk.
lien breuk in een persleiding kan het
transport van afvalwater onmogelijk
maken, met als gevolg noodlozingen van
ongezuiverd water. Voorts kan een breuk
optreden in een olietransportleiding;
- olieverontreiniging.
Olielozingen komen regelmatig voor.
Deze zijn afkomstig van schepen, lekkages
van opslagtanks of bijvoorbeeld het gevolg
van 'overlopers' bij overslag-activiteiten;
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is
een zogenaamd all-in waterschap, dat wil
zeggen een waterschap dat taken heeft op
zowel het gebied van waterkering (dijken,
kaden en zeewering) en waterkwantiteit
(water aan- en afvoer) als op het gebied
van de waterkwaliteit (afvalwaterzuivering
en bijvoorbeeld eutrofiëringsbestrijding).
Rijnland kan worden gekarakteriseerd
door de volgende gegevens. Het beheersgebied van Rijnland is ruim 100.000 ha
groot, waarvan 10.000 ha uit oppervlaktewater bestaat.
Het boezempeil wordt met behulp van
4 boezemgemalen geregeld. Ten behoeve
van de afvalwaterzuivering beschikt
Rijnland over 42 afvalwaterzuiveringsinstallaties en tientallen kilometers
persleiding. De waterkering wordt
ruwweg gevormd door 40 km zeewering
en ca. 1.000 km dijken en kaden die de
scheiding tussen boezem en polders
vormen. In het kader van deze beschouwing is het van belang vast te stellen
dat Rijnland zich over twee provincies
uitstrekt, er 48 gemeenten in het gebied
liggen en er 5 brandweerregio's zijn.
* Voordracht van 24 februari 1989 tijdens
gecombineerde VWN/NVA-bijeenkomst.
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Aß. 1 -Het beheersgebiedvan hetHoogheemraadschap van
Rijnlandmet daarin
aangegeven de transportroute van kerosmetankers
door hetgebied.

=Transportroute kerosinetankers Rotterdam-Schiphol

"Gemaal
Gouda
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Aft).2a -KalamiteitHeymamwetering: uitmaling teGouda 35 m-Vs,
- debiet ui m^/s.

- bestrijdingsmiddelen.
Regelmatig komen grote of kleine hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater terecht (onzorgvuldig
gebruik, spoelen van tanks en installaties);
- brand.
Verontreiniging van het oppervlaktewater
door blusmiddelen en of verontreinigd
bluswater als gevolg van het bestrijden
van een brand;
- vliegongeval.
Vanuit de visie van de waterbeheerder
kan hier zowel de waterkering als waterkwaliteit in het geding zijn.
Taakveld van de Waterbeheerder
De waterbeheerder moet zorgdragen voor
goed en genoeg water. Het water moet
zijn toegewezen functie kunnen vervullen.
In het licht van deze beschouwing heeft
de waterbeheerder de taak calamiteiten te
voorkomen. Wanneer zich een calamiteit
voordoet heeft hij de taak de schade te
beperken en maatregelen te treffen om de
gewenste toestand te herstellen. Om deze
taak goed te kunnen uitvoeren is het van
essentieel belang dat de communicatie
tussen de organisaties die een eventuele
ramp moeten bestrijden optimaal is.
De communicatie zal op gang komen door
een adequate signalering en berichtgeving.
Het zal sterk afhangen van de soort en
ernst van de calamiteit of er groot of klein

Ajb. 2b-KalamiteitHeymamwetering: bwo-keringen langs deOude Rijn gesloten,
inlating teGouda 36 mVs,uitmonding teKatwijk 36 m^/s,- debiet inm3/s.

alarm geslagen wordt. Het is daarbij van
groot belang dat er voor verschillende
situaties draaiboeken zijn waarin de te
nemen acties zijn opgenomen. In het
verleden hebben draaiboeken hun functie
meermaals bewezen. Draaiboeken voorkomen discussies ten tijde van de
calamiteit tussen verschillende instanties
over de te nemen maatregelen om de
schade als gevolg van de calamiteit te
beperken en om de oude toestand te
herstellen. Immers ten tijde van de
calamiteit moet er handelend kunnen
worden opgetreden. Draaiboeken vormen
een essentieel onderdeel van calamiteitenbestrijding en moeten minstens antwoord
geven op de vraag 'Wie doet wat en
wanneer?'
Rijnland heeft diverse calamiteitenplannen zoals:
- infostructuur grootschalige milieuincidenten;
- alarmregeling verontreiniging
oppervlaktewater (AVO);
- regeling afvalwatertransportlciding
Zoetermeer/Den Haag;
- afspraken met naburige waterschappen;
- interne regelingen en aanspreekbare
functionarissen in geval van calamiteiten
(b.v. klachtencoördinator en boezembeheerder);
- stormvloedwaarschuwingssysteem met
betrekking tot zeewering.

Calamiteit of ramp
De Rampenwet en de regelingen die zijn
opgenomen in het Handboek ongevallenen rampenbestrijding maken nauwelijks
melding van de rol die de waterschappen
kunnen hebben bij de calamiteiten- en
rampenbestrijding. Ingevolge de Rampenwet heeft de burgemeester het bevel
ingeval van een ramp. De dijkgraaf kan
ingevolge de Revoegdhedenwet Waterschappen in actie komen bij dreigend
gevaar en bij alles wat geen ramp is.
Hoewel de Rampenwet de formele
bevoegdheden regelt bij een ramp zal het
duidelijk zijn dat ook materiële zaken
moeten vastliggen.
Juist vanwege het feit dat het water zich
niet aan gemeentegrenzen stoort, is het
van groot belang dat afspraken tussen
naburige gemeenten en de waterbeheerder gemaakt worden.
Op het moment 'van de brand' moeten de
afspraken werken en niet nog gemaakt
moeten worden. Bij regionale calamiteiten
is samenwerking tussen gemeenten en de
waterbeheerder noodzakelijk. Dit geldt
zowel voor het signaleren en het melden
als voor de te nemen maatregelen. Door
het maken van goede afspraken kunnen
de belanghebbenden elkaar bij de taakuitvoering aanvullen, waarbij de waterbeheerder zijn specifieke kennis van
waterbeweging en waterkwaliteit kan

68

inbrengen. Dit aspect zal ook aandacht
krijgen in de door de waterbeheerders op
te stellen waterbeheersplannen.
Preventie
Hoewel calamiteiten niet kunnen worden
uitgesloten, kunnen wel acties worden
ondernomen om de kans van optreden te
verkleinen. Verder is het mogelijk de
gevolgen van een calamiteit te beperken.
Concreet kan dit uitgewerkt worden in het
stellen van eisen in het kader van de
Hinderwet (bijvoorbeeld tankopslag)
waardoor (vloei)stoffen niet te water
kunnen raken. Daarnaast is een goede
afstemming tussen Hinderwet- en
WVO-vergunning van belang. Immers de
Hinderwet ziet toe op schade buiten de
inrichting, de WVO kan evenwel geen
eisen stellen aan lozingen die niet mogen
optreden. Voor (grotere) bedrijven is een
bedrijfsrampenplan van belang. In dit
kader, maar ook in algemene zin, is een
gezamenlijke opvatting over brandbestrijding nodig. Maar ook de opvang
van bluswater vereist aandacht, zoals
Sandoz ons hardhandig geleerd heeft.
Wat betreft verkeer en scheepvaart moet
aandacht geschonken worden aan
transportroutes maar ook aan de wijze van
transport. In dit verband is het vanuit
Rijnland gezien een gunstige ontwikkeling
dat het transport van kerosine van
Rotterdam naar Schiphol in de toekomst
(deels) per pijpleiding zal gaan plaatsvinden.
Maatregelen
Bij de beoordeling van preventiemogelijkheden, dan wel van de te nemen

maatregelen bij een eenmaal opgetreden
calamiteit, kunnen de volgende aspecten
worden overwogen:
- gevaar voor de volksgezondheid;
- gevaar voor de algemene veiligheid;
- milieugevolgen;
- omvang van de beïnvloeding;
- duur van het ongemak;
- materiële bedreiging;
- complexiteit van de oplossing;
- kans van optreden.
Afhankelijk van de soort calamiteiten
kunnen verschillende bestrijdingsscenario's worden ontwikkeld. Bepaalde
stoffen laten zich heel goed lokaliseren en
opruimen, terwijl andere stoffen zo oplosbaar zijn dat ze niet meer uit het water
gehaald kunnen worden. In dit laatste
geval kan het noodzakelijk zijn het
verontreinigde water zo spoedig mogelijk
uit de bebouwde omgeving weg te krijgen.
In die situaties kan het water in het
boezemsysteem (binnen bepaalde
grenzen) met gemalen en keringen
gestuurd worden. Ik denk hierbij aan
verspreiden en doorspoelen of het
verplaatsen naar minder kwetsbare
gebieden. Het zijn helaas allemaal maatregelen nadat 'het kalf verdronken is'.
Voor dit doel kan Rijnland gebruik maken
van een waterbewegingsmodel (WAFLO).
Op basis hiervan is een aantal basisscenario's beschikbaar en is het mogelijk
binnen twee uur aanvullende berekeningen te maken met actuele gegevens ten
tijde van de calamiteit. Als voorbeeld is
in de afb. 2a en b de waterbeweging
aangegeven naar aanleiding van een
gesimuleerde calamiteit op de Heimans-

Afb. 3 -Dichttrekken van hetoliescherm enhetopruimen van deolievervuilingvan deOude Rijn
bijAlphenaandenRijn.

wetering. Het hierbij gekozen scenario is
'afvoeren naar zee'. De eerste stap houdt
afvoer in van de verontreiniging naar de
Oude Rijn met behulp van gemaal Gouda
(afb. 2a). De tweede stap betreft het
sluiten van de waterkeringen ter weerszijden van de Oude Rijn en inzet van het
gemaal Katwijk (afb. 2b).
Besluit
Uit het voorgaande blijkt dat er diverse
regelingen met betrekking tot calamiteiten
zijn, maar dat dit niet genoeg is.
De rol van de waterbeheerder bij calamiteiten moet worden opgenomen in de
bestaande plannen op dit gebied, zowel op
landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. Met name in de gemeentelijke
rampenplannen moet een plaats voor de
waterbeheerder worden ingeruimd,
waarbij afspraken tussen gemeente en
waterbeheerder worden uitgewerkt.
De Unie van Waterschappen zal analoog
aan de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten een modelrampenplan voor
de waterbeheerders moeten opstellen.
In het kader van preventie moeten
vergunningen op grond van de Hinderwet
rekening houden met waterkwaliteitsbelangen. Afspraken tussen brandweer en
waterbeheerder kunnen teleurstellingen
voorkomen. De waterbeheerder zal in
haar beheersgebied de locaties moeten
inventariseren waar zich mogelijk een
calamiteit kan voordoen, ten behoeve van
het opstellen van calamiteitenscenario's.
De vraag hierbij is hoe een en ander het
best kan worden aangepakt. Met 48 gemeenten afzonderlijk lijkt dit niet uitvoerbaar. Veeleer moet gedacht worden
aan samenwerkingsgebieden op het
terrein van milieu of brandweer.
Tot slot mag het nooit zo worden, dat er
ruime ervaring kan worden opgebouwd
ten gevolge van veel calamiteiten.
Dan maar liever een niet honderd procent
perfecte aanpak van een calamiteit.

