Ir. Gast: 'Gedachte aan noodlot leidt tot verbroedering'

Wat is eigenlijk een calamiteuze waterverontreiniging?
De afvalwaterbehandeling heeft met name
de laatste dertig jaar een hoge vlucht
genomen, terwijl de drinkwatervoorziening al een ontwikkeling kent van bijna
anderhalve eeuw. Door die historische
situatie is er sprake van twee gescheiden
lijnen. Maar kennelijk brengt de gedachte
aan noodlot de twee sectoren bij elkaar.
Dat zei ir. M.K.H. Gast als dagvoorzitter
bij de opening van de gezamenlijke
VWN/NVA-vergadering over 'calamiteuze
waterverontreiniging, die op 24 februari jl.
werd gehouden in de Reehorst te Ede en
waaraan door zo'n tweehonderd leden der
beide verenigingen en 'externe' belangstellenden werd deelgenomen.
Calamiteiten laten zich, aldus ir. Gast,
ruwweg verdelen in drie groepen: de
natuurrampen, onvoorspelbaar en onbeheersbaar; rampen als gevolg van
menselijk falen en de rampen veroorzaakt
door een samenloop van omstandigheden
in de technische sfeer. Bij een calamiteit
gaat er iets mis. Het effect van de calamiteit is evenredig met de krachten die
worden ontwikkeld in het proces of de
gebeurtenis waar iets in mis gaat.
Bij het spreken over rampen doet zich
overigens een merkwaardig verschijnsel
voor, zo heeft de dagvoorzitter opgemerkt.
Rampen op afstand vormen weliswaar een
serieus onderwerp van gesprek, maar
wanneer men praat over de mogelijkheid
van calamiteiten in de eigen omgeving of
het eigen bedrijf, dan wordt er dikwijls
wat lacherig gedaan. Kr is in Nederland
kennelijk weinig gevoel voor de diverse

vormen van calamiteiten; men neemt het
niet serieus, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een land als Zwitserland, waar het
aantal schuilkelders en andere voorzieningen een veelvoud is van dat in ons
land.
Ramp in de zin der wet
Wat is nu eigenlijk een ramp?
Mr. G. M. Munnichs (min.v.Binnenlandse
Zaken) verschafte inzicht in de taken van
de diverse overheden bij milieucalamiteiten en maakte duidelijk dat de acties
van die overheden afhankelijk zijn van het
antwoord op de vraag of er sprake is van
een ramp in de zin van de wet. En volgens
de Rampenwet is dat het geval wanneer:
- er sprake is van een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de
algemene veiligheid is ontstaan en het
leven en de gezondheid van vele personen
of grote materiële belangen worden
bedreigd;
- er een gecoördineerde inzet van
diensten en organisaties van verschillende
disciplines vereist is.
Ieder gemeente moet volgens de
Rampenwet beschikken over een rampenplan en een rampbestrijdingsplan. Het
rampenplan is een gemeentelijk organisatie- en afsprakenoverzicht, waarin tot nu
toe - naar het oordeel van de spreker - de
waterschappen en de waterleidingbedrijven onvoldoende aan de orde komen.
'Voor hen is een taak weggelegd om hun
inbreng bij die rampenplannen onder de
aandacht van de gemeenten te brengen',
aldus mr. Munnichs.

Grcanpcaec demonstreert tegenRijmervuüers inBazel (ANP-foto).

Het rampbestrijdingsplan is een draaiboek
voor een specifieke rampsituatie, die dus
binnen een gemeente voorspelbaar moet
zijn. Het al of niet hebben van een of
meer rampbestrijdingsplannen is afhankelijk van de lokale situatie. Op dit moment
beschikken zo'n zeventig gemeenten over
een dergelijk plan.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken
wil binnenkort inventariseren of en hoe
op lokaal niveau uitvoering is gegeven aan
de voorschriften van de Rampenwet over
het opstellen van rampenplannen en
rampbestrijdingsplannen. Met de zo verkregen gegevens wil het ministerie binnen
het jaar de wet evalueren. 'Het lijkt mij
een goede gedachte als we dan tegen die
tijd ook de gedachten vernemen die bij de
waterschappen leven over deze zaken',
aldus Munnichs.
Opperbevel
Bij een ramp is de burgemeester belast
met het opperbevel. Hij heeft het laatste
woord en wie aan de rampbestrijding
deelneemt, treedt op onder zijn gezag en
verantwoordelijkheid. In de regel heeft de
brandweercommandant de operationele
leiding. Nu zijn er in de Bevoegdhedenwet
waterschappen aan het dagelijks bestuur
van de waterschappen ook bevoegdheden
toegekend bij wat dan heet 'dreigend of
dringend gevaar'. In dat geval mag het
waterschapsbestuur de maatregelen
nemen die het nodig oordeelt. Dat kan
leiden tot een conflict. Bij de behandeling
van dit vraagstuk in de Tweede Kamer
bleek, dat a. het opperbevel van de burgemeester in beginsel bevoegdheden van
andere bestuursorganen onverlet laat;
b. bij een 'waterramp' een vertegenwoordiger van het waterschap (of andere
betrokken waterorganisaties) zitting zal
moeten hebben in de rampenstaf, en
c. voor het uiterste geval dat het optreden
van bepaalde diensten of organen met
eigen wettelijke taken volstrekt onverenigbaar is met het beleid van de burgemeester, hij op basis van zijn opperbevel het
optreden van die andere diensten
dwingend kan beïnvloeden.
Wanneer de ramp van meer dan plaatselijke betekenis is, kan de Commissaris der
Koningin de burgemeester een aanwijzing
geven hoe hij moet handelen en de minister van Binnenlandse Zaken kan op zijn
beurt de Commissaris een aanwijzing
geven wanneer het algemeen belang dat
vereist.
Bij calamiteiten die geen rampen zijn in de
zin der wet berust het opperbevel alleen
bij de burgemeester als de brandweer bij
de calamiteit een taak heeft, maar dat
opperbevel strekt zich in dat geval niet uit
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tot autoriteiten met eigen taken en bevoegdheden bij ongevalsbestrijding.
Hen effectieve en efficiënte bestrijding van
calamiteiten vergt een samenwerking
tussen alle betrokken diensten, organen
e.d.
'Die samenwerking kan alleen gestalte
krijgen als daar het een en ander aan
vooraf is gegaan. Dat betekent overleggen,
afspraken maken, oor en oog hebben voor
eikaars belangen en verantwoordelijkheden', zo besloot mr. Munnichs zijn
inleiding.
Tsjernobyl en Sandoz
De ramp met de kernreactor te Tsjernobyl
in april 1986 en de Sandoz-calamiteit in
november van datzelfde jaar hebben ook
nuttige effecten gehad. Dat concludeerde
ir.J. Kaspers van de afdeling Algemeen
Waterbeleid (min.v.Verkeer en Waterstaat) in zijn voordracht. Tsjernobyl leidde
tot het Project Kernongevallenbestrijding
(PKOB), terwijl Sandoz de aanzet was
voor het Rijn-Actieprogramma (RAP). In
vogelvlucht schetste Kaspers de diverse
overlegstructuren die zijn ontstaan en gaf
hij een inzicht in de resultaten van RAP
en PKOB tot nu toe.
Hij merkte op, dat er na de Sandozcalamiteit een grote hoeveelheid aan
incidenten heeft plaatsgevonden waarbij
schadelijke of toxische maar in elk geval
milieuvreemde stoffen 'per ongeluk' in de
Rijn terechtkwamen. 'De lozers gooien
hun eigen glazen in, want al die meldingen leiden natuurlijk tot maatregelen,'
aldus Kaspers. Bij kernongevallen berust
de totale coördinatie bij het RIVM, terwijl
DBW/RIZA zorgt voor het bemonsteren
en het verzamelen van de meetgegevens.
Voor de drinkwatervoorziening kunnen bij
een kernongeval twee situaties worden
onderscheiden, namelijk die waarin het
oppervlaktewater is besmet en die waarin
zowel het oppervlaktewater als de voorraden zijn besmet. Maatregelen kunnen
zijn a. het staken van de inname, b. het
gebruik van spaarbekkens, c. het omschakelen op ander oppervlaktewater of
grondwater als bron, en d. het aanpassen
van het zuiveringsproces.
Hoe staat het bij de waterleidingbedrijven
met hun voorzieningen voor dergelijke
calamiteiten? De bedrijven moeten een
beschermingsplan hebben, maar slechts
30% van de bedrijven (50% van de totale
voorziening) beschikt daarover.
Br is voor deze zaken nog planuitwerking
nodig op het niveau van Rijk, provincie en
gemeente. Bovendien moeten de benodigde regelingen en voorzieningen worden
gerealiseerd, terwijl er ook aandacht zal

moeten komen voor opleiding en
oefening.
Samenvattend concludeerde Kaspers dat:
- voor echt herstel van de ecosystemen
meer maatregelen nodig zijn dan waarin
het RAP voorziet, bijvoorbeeld aanpak
van de onderwaterbodems en het bedrijven van actief biologisch beheer. In een
aantal gevallen is een reductie van de
belasting van het oppervlaktewater met
milieuvreemde stoffen van meer dan 50%
nodig. Soms ligt 90% meer in de rede;
- de internationalisering van de Rijkswateren dient te worden geïntensiveerd;
- bij de keuze voor de bouw van nieuwe
kerncentrales in Nederland de voorkeur
moet worden gegeven aan kustlokaties;
- de beschermingsplannen van de waterleidingbedrijven en de noodvoorzieningen
moeten worden verbeterd.
Calamiteiten en waterschappen
'Het Hoogheemraadschap van Rijnland is
grotendeels afhankelijk van de Rijn. Wat
mij betreft mag de RAP-doclstelling van
50% reductie best verscherpt worden naar
95%.' Met deze stelling, die een van de
conclusies van de vorige spreker onderschrijft, opende ir. A.J. M. Overgaag,
hoofd technische dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn inleiding over de taken en verantwoordelijkheden van de waterbeheerder. Calamiteiten op het gebied van water hebben in
ons land altijd een belangrijke rol
gespeeld. Rijnland dankt er zelfs zijn
bestaan aan: het schap werd opgericht na
een ernstige dijkdoorbraak bij Spaarndam.
Maar daarnaast hebben de waterbeheerders ook te maken met 'sluipende' calamiteiten; verontreinigingen die de waterkwaliteit aan kunnen tasten.
In simpele bewoordingen is de taak van
de waterbeheerder ervoor te zorgen dat er
goed en genoeg water is. Preventie van
rampen en maatregelen om de effecten te
verminderen zijn daarbij erg belangrijk.
Daarbij moeten een goede communicatie
en informatie voorop staan en moet men
kunnen beschikken over goede draaiboeken voor actie. Zoals al vernomen in
het betoog van de heer Munnichs nemen
de waterbeheerders geen plaats van
betekenis in de gemeentelijke rampenplannen in. Daar ligt inderdaad een taak
voor de beheerders, aldus Overgaag.
Overigens is het nog veel belangrijker dat
de bereidheid tot samenwerking bestaat
tussen de verschillende organisaties en
instanties. 'Wanneer je wilt samenwerken,
dan vind je elkaar wel; wil je dat niet, dan
veranderen regelingen en wetten daar
niets aan. Formeel kan alles uitstekend
geregeld zijn, maar ook op operationeel
niveau moet het werken.'

Dekernreactor m Tsjernobyl wordt 'ingemetseld'
(ANP-foto).

Overgaag pleitte voor een grotere rol van
de waterbeheerders in de gemeentelijke
rampenplannen. Daarnaast zouden WVO
en hinderwet beter op elkaar afgestemd
moeten zijn.
Aangezien uit recent onderzoek is gebleken, dat bij het blussen van branden
met water vaker een onbeheersbare
situatie ontstaat dan bij het droog blussen,
moet aan de laatste vorm de voorkeur
worden gegeven uit het oogpunt van de
waterbeheerder.
Ben belangrijke eerste stap in de calamiteitenbestrijding is volgens Overgaag het
ontwikkelen van modellen waarin een
goede afstemming van de waterbelangen
met andere belangen is gevonden voor
denkbare calamiteuze situaties. Kernwoord is daarbij samenwerking.
Signalering van calamiteiten
Ir. F. Dijkman, hoofd afdeling rivieren van
DBW/RIZA, gaf een overzicht van de verschillende meetnetten, waarschuwingssystemen en informatieprocedures die een
rol kunnen spelen in het signaleren van
calamiteiten. Zo kennen we voor de Rijn
het waarschuwings- en alarmeringssysteem van de IRC, dat na enkele verbeteringen in 1987, bevredigend werkt.
Voor de Maas ontbreekt vooralsnog een
dergelijk systeem. De berichtgeving in
Nederland wordt vooral verzorgd door de
directies Gelderland (Rijn) en Limburg
(Maas) van Rijkswaterstaat. De waterleidingbedrijven worden altijd via een
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centraal punt, de WRK, gealarmeerd of
geïnformeerd.
Dat het IRC-systeem niet altijd vlekkeloos
werkt, bleek bij de calamiteiten met
Metolachloor en Mecoprop, eind 1988.
Meestal is dit falen van het systeem terug
te voeren op menselijke fouten. De kans
op menselijke fouten zou verkleind
kunnen worden door automatisering van
het systeem, aldus ir. Dijkman.
Naast de waarschuwingssystemen zijn er
de meetsystemen, die ten doel hebben de
waterkwaliteit in de grote rivieren continu
in de gaten te houden. Op 6 april zal
minister Smit-Kroes het vernieuwde automatische kwaliteitsmeetnet AQUALARM
officieel in werking stellen. De meetsystemen hanteren zowel chemische
monitoren als biologische systemen. De
laatste werken al geruime tijd met vissen
(goudwindes), maar er wordt nu een
systeem ontwikkeld op basis van watervlooien, dat gevoeliger zou kunnen zijn.
Tevens wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van verbeterde en
gebruiksvriendelijke calamiteitenmodellen. Een fraai voorbeeld (waarover
tijdens de bijeenkomst een film werd vertoond) is het calamiteiteninformatie-/
beslissimulatiesysteem SEABEE voor de
Noordzee. Een tegenhanger daarvan voor
de binnenwateren (AQUABEL) wordt op
dit ogenblik ontwikkeld.
Drinkwatersector
Voor waterleidingbedrijven geldt, dat zij ook in buitengewone omstandigheden zich zo goed mogelijk van hun wettelijke
taak zullen moeten kwijten: het leveren
van deugdelijk drinkwater.
Hoe dat geregeld is of zou moeten zijn,
vertelde mevrouw ir.J. Willemsen-Zwaagstra, hoofd kwaliteitsbeheer van het PWN.
De waterleidingbedrijven dienen te beschikken over een beschermingsplan,
waarin een overzicht wordt gegeven van
de beschermingsorganisatie, de te volgen
gedragslijn en de maatregelen. Slechts
30% van de bedrijven heeft echter zo'n
goedgekeurd beschermingsplan. 'Kennelijk verwachten de waterleidingbedrijven
dat het zo'n vaart niet zal lopen,' aldus
mevrouw Willemsen, die daarmee de
eerder door de dagvoorzitter geuite visie
bevestigde.
Dat neemt niet weg dat er bij een aantal
bedrijven wel degelijk het een en ander is
gedaan om de drinkwatervoorziening bij
calamiteiten te kunnen waarborgen:
mobiele chloringsinstallaties, koppelleidingen tussen pompstations en andere
bedrijven, fallout-leidingen, nooddrinkwatermaterialen, etc.
Ook de Rijksoverheid heeft materialen,

die ook inzetbaar zijn in vredestijd (Korps
Mobiele Colonnes).
Er zijn op dit ogenblik concept kwaliteitseisen voor nooddrinkwater, waarin met
name gekeken wordt naar acute toxiciteit,
reuk en smaak.
Bij calamiteiten in de drinkwatervoorziening denken we het eerst aan oppervlaktewater: die komen ook het meeste
voor. Veelal gaat het daarbij om
chemische verontreiniging, die meestal
van betrekkelijk korte duur is. Het internationale waarschuwingssysteem functioneert in de regel goed, en de WRK waarschuwt de betrokken bedrijven per telefax.
Als het ruwe water van de WRK niet aan
de eisen voldoet, meldt de WRK stopzetting van de inname. Hoewel een verontreiniging van korte duur kan zijn, is het
toch denkbaar dat een bron als het IJsselmeer voor maanden onbruikbaar is, bijvoorbeeld wanneer er iets ernstig misgaat
bij de boringen van de NAM. Daarom is
de provincie Noord-Holland fel gekant
tegen deze proefboringen.
Calamiteiten die het grondwater aantasten
doen zich minder vaak voor, maar zijn
meestal van langere duur. Mogelijkheden
voor waterleidingbedrijven beperken zich
hier tot sluiten van de putten, afpompen
of verwijdering van de verontreiniging uit
het opgepompte water.
Bij een radio-actieve besmetting van het
oppervlaktewater (en het ondiepe grondwater) is het mogelijk ongezuiverd diep
grondwater te verspreiden. Overigens, zo
stelde mevrouw Willemsen, zijn de interventieniveaus voor radio-actieve belasting
veel te hoog: het IJsselmeer zou drie jaar
lang ongeschikt zijn als bron voor de
drinkwatervoorziening.
Zij concludeerde, dat waterleidingbedrijven zich verder zullen moeten
wapenen tegen calamiteiten, vooral door
een goede bescherming van de bronnen
van het drinkwater. Zolang de bronnen
niet voldoende beschermd zijn, vragen de
noodzakelijke aanpassingen van het
zuiveringsproces hoge investeringen.
Preventie van calamiteiten
Na de brand bij Sandoz heeft de overheid
een inventarisatie gemaakt van bedrijven
in Nederland die door de aanwezigheid
van bepaalde stoffen en hun ligging een
grootschalige bedreiging voor het oppervlaktewater zouden kunnen opleveren. Er
werden ca. 200 bedrijven geïdentificeerd,
waarvan er 74 in het Rijnstroomgebied
liggen. Geconcludeerd is dat aan bedrijven
waar meer dan 10 ton bestrijdingsmiddelen of meer dan 50 ton organohalogenen
aanwezig zijn, met prioriteit aandacht
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Sandoz: dodepaling uitde Ri/tibij Ifezheim
(ANP-foto).

moet worden gegeven. Aan deze in totaal
79 bedrijven is door TEBODIN een vervolgonderzoek gewijd, waarin is nagegaan
in hoeverre bij die bedrijven voorzieningen aanwezig zijn waarmee een
ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater door een calamiteit kan
worden tegengegaan.
Dit vervolgonderzoek, de resultaten en de
daaruit voortgekomen acties vormden het
onderwerp van de afsluitende lezing van
deze themadag, door ing. C. M. Moons,
hoofd afdeling Hinderwet van het
ministerie van VROM.
De inventarisatie gaf het volgende beeld:
Tabel I- Totaal resultaat inventarisatie vande
situatie bij brand.
met bluswater

zonder bluswater

Niet beheersbaar
Voorwaardelijk
beheersbaar
Beheersbaar

51

21

20
25

7
51

Totaal

7')

79

Onder niet beheersbaar wordt hier
verstaan: onvoldoende voorzieningen om
verontreiniging te voorkomen. Voorwaardelijk beheersbaar betekent, dat de juiste
procedure moet worden gehanteerd.
Op basis van de bevindingen van
TEBODIN is in december 1987 een werkplan naar de Tweede Kamer gezonden,
waarin actiepunten, onderzoeken en op
basis hiervan nader te nemen maatregelen
zijn opgenomen. Doel van het werkplan is
het realiseren binnen vijf jaar van een
beheersbare situatie bij alle betrokken
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bedrijven en het vastleggen van daarvoor
te stellen eisen in voorschriften.
Het werkplan heeft geleid tot het starten
van onderzoek naar:
a. de optimale strategieën voor het bestrijden van branden van giftige stoffen;
b. de op- en overslag van gevaarlijke
stoffen door stukgoedoverslagbedrijven in
havens;
c. calamiteiten op vaarwegen en bij de
overslag van stoffen van vaartuigen naar
inrichtingen;
d. opslag van andere gevaarlijke stoffen
dan bestrijdingsmiddelen en organohalogenen. (Aan zuren en basen is geen
prioriteit gegeven vanwege de hooguit
lokale effecten; evenmin aan koolwaterstoffen en ammoniak.)
Er wordt gewerkt aan een tweetal richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke
stoffen, een over de opslag van bestrijdingsmiddelen in hoeveelheden van meer
dan 10 ton (gereed oktober 1989) en een
tweede over de opslag van chemicaliën in
emballage in grotere hoeveelheden (vanaf
ca. 10 ton) (gereed april 1990).
De richtlijnen zijn niet alleen geldig voor
de 79 geïnventariseerde bedrijven, maar
zijn toepasbaar op alle opslagen in Nederland. Verder richten de richtlijnen zich
niet alleen op het oppervlaktewater maar
ook op de lucht. In een reactie op de
suggestie van Overgaag om in verband
met de beheersbaarheid van de situatie als
regel maar zonder water te blussen merkte
Moons op, dat gasblussing geen koelingseffect heeft en water wel. Dat kan, met
name voor de verspreiding van giftige
stoffen in de lucht, heel belangrijk zijn.

Het werkplan richt zich nu vooral op de
opslag van gevaarlijke stoffen binnen
bedrijven. Omdat aan het vervoer van
deze stoffen mogelijk belangrijke risico's
verbonden zijn, wordt nu onderzoek uitgevoerd naar het vervoer over binnenwateren.
Discussie
Naar aanleiding van het betoog van de
heer Kaspers, merkte de heer C. Sprey
(PWN) vanuit de zaal op, dat de gedachten bij Verkeer en Waterstaat prachtig
zijn, maar dat er toch een enorme kloof is
tussen denken en doen. Hij wees op het
feit, dat het IJsselmeer is aangewezen als
bron voor de drinkwatervoorziening. De
minister laat echter na een beleid in
ontwikkeling te brengen dat in overeenstemming is met die aanwijzing. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de acceptatie van proefboringen door de NAM in het IJsselmeer.
In zijn reactie stelde Kaspers, dat het
beleid van de overheid gericht is op
preventie van calamiteiten. In beheersplannen is alles gericht op de beheersfunctie, als drinkwaterbron, maar ook
andere functies, in onderlinge samenhang.
Er wordt zorgvuldig afgewogen wat wel
en wat niet kan, aldus Kaspers.
De heer Van der Tocht van RWS Dienstkring IJsselmeer, vroeg zich naar aanleiding van de voordracht van Munnichs
af: 'Hoe krijgen we de bestuurders aan het
besturen, nu blijkt dat slechts 10% van de
gemeenten rampbestrijdingsplannen
hebben?' Veel gemeenten vinden het
inderdaad een heleboel werk, zodat als er
nu wat gebeurt de gemeenteraad en de
Commissaris der Koningin aan de slag
zullen moeten. Het ministerie van Binnen-

landse Zaken is zich hiervan bewust en
ontplooit ook initiatieven in de richting
van een verbetering van deze situatie,
aldus Munnichs.
De heer Kars, voorzitter van de Werkgroep Olie- en Chemicalicnbestrijding
Binnenwateren WOCB, merkte op hoe
betrekkelijk de Rampenwet in dit kader
eigenlijk is: noch bij de Sandoz-calamiteit,
noch bij de Tsjernobylramp zijn er in
Nederland rampenplannen in werking
gesteld. Munnichs zei daarop vervolgens,
dat als de burgemeester het een ramp
vindt, het een ramp is. Dat kan dus van
gemeente tot gemeente verschillen, maar
dat is de prijs die we moeten betalen voor
onze decentrale gedachte. Kaspers vulde
daarop aan, dat alles om de kosten draait.
Het in werking stellen van een rampenplan heeft nogal wat financiële consequenties voor een gemeente. Daarom kan het
handig zijn de ramp maar niet als zodanig
te onderkennen. Andere organisaties
hebben minder te maken met een dergelijke terughoudendheid. We moeten
daarom blij zijn met operationele plannen
en regelingen van derden, aldus Kaspers.
De heer J.C. Sybrandi (WMO) vroeg naar
aanleiding van een opmerking van
mevrouw Willemsen of het pleiten voor
strengere normen voor radio-actieve
belasting geen gevaar oplevert voor
ongeloofwaardigheid bij het publiek. Je
kunt immers niet blijven aankomen met
de mededeling dat er weliswaar normen
zijn overschreden, maar dat er geen
gevaar is voor de volksgezondheid.
Mevrouw Willemsen stelde daarop, dat er
nu al sprake is van tijdelijke normoverschrijdingen, des te meer reden
vervuilingen bij de bron aan te pakken.

Degezamenlijke themadag van 1WX enA'I'Atrokzo'n 200 leden enexterne belangstellenden.

Ter afsluiting van de themadag zei ir.
Cast, dat er van melden van lozingen en
overschrijdingen een enorme stimulans
uitgaat om tot actie over te gaan. Artikelen
in de pers en een boze brief van de
minister helpen wel, aldus Gast, die toegaf
dat waterleidingbedrijven in gebreke zijn
als ze geen beschermingsplannen maken.
De gezamenlijke themadag, die formeel
geopend was door mr. H. Menalda van
Schouwenburg namens de NVA, werd afgesloten door VWN-voorzitter ir.J. Hieter
met een dankwoord aan de sprekers en de
dagvoorzitter, maar ook aan ir.J. Bruyn
die acht jaar lang voorzitter was van
Programmacommissie van de VWN en als
zodanig medeverantwoordelijk voor deze
en dergelijke bijeenkomsten.
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