Sterke enzwakke puntenvande openbare watervoorziening

Inleiding tot de 37e vakantiecursus indrinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van winning en zuivering', gehouden op 10en 11 januari L98S aan deTH Delft.

Wat moeten of mogen wijdenken van de
manier waarop de waterleidingbedrijven in
Nederland de openbare watervoorziening
verzorgen? Daar bestaat kennelijk geen
eenduidig oordeel over, luistert u maar naar
de volgende citaten.
Uit een interview met Minister Winsemius in
H 2 0 van 15maart 1984: 'Bij de planning
moet met andere belangen ook rekening
worden gehouden: recreatie, bedreiging
achterland, natuur. Een prototype van een
gebied waarin al die belangen goed
gecombineerd zijn isMeijendel. Daar mogen
we trots op zijn'.

'Een tweede punt, waar ik even bij stilwil
staan, is het waterleidingbedrijf zelf als
potentiële vervuiler van het waterwingebied.
Ik ben van mening dat het waterleidingbedrijf in het waterwingebied voor wat
betreft het voorkómen van vervuiling een
voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de opslag van aardolieprodukten die voor de noodstroomvoorzieningnoodzakelijk isenookvoordeopslagen
verwerking van het spoelwater en het slib.

IR.TH.G.MARTIJN
(KIWA/VEWIN)

Uit een interview met de Zuidhollandse
Gedeputeerde Noorland in H 2 0 van
22 november 1984:
'De tijd dat de waterleidingbedrijven
'koppen dicht' konden zeggen tegen andere
belangen dan die van de waterwinning en
-levering isvoorbij!'
Uit de toespraak vandeheerVerkerk bijzijn
afscheid als directeur van de Directie Drinken Industriewatervoorziening op 30 oktober
1984:
'Nederland kan met recht trotszijn op de
kwaliteit vanzijn openbare watervoorziening'.
Uit het afscheidscollege van prof. Huisman
op 26 september 1984:
'De technische vooruitgang en de stijgende
welvaart hebben intussen ook geleid tot een
ontstellende milieuverontreiniging, tot een
belasting van het rivierwatermet een enorme
verscheidenheid van afvalstoffen, in het
bijzonder met zouten, afbreekbare organische
stof en zelfs vergiften'.
'De problemen met de kwaliteit van het
rivierwater in Nederland klemmen te meer,
daar dit in de toekomst op grotere schaal
moet worden toegepast, enerzijds door de
stijging van het waterverbruik en mogelijk
ook door een beperking van de grondwaterwinning,waarvan deschade aan landbouw en
natuurschoon steeds zwaarder wordt
gewogen, terwijl dekwaliteit doorzure regen
en overbemesting in de landbouw wordt
bedreigd'.
Uit de toespraak van Minister Winsemius.
gehouden op 20 december 1984bij de
officiële inbedrijfstelling van de
onthardingsinstallatie bij het pompstation
'Jhr. E.C. Storm van 's-Gravesande' te
Noordbergum:

Wij,mensen uithet vak. zien de openbare
watervoorziening alseen mooie jonge dame. sprankelend,
een partner waardesamenleving trotsop kan zijn. En zo
praten wijerook over. Maarzien deniet-vakgenoten dat
ook zo ?Of zien zij een oude. watsikkeneurige dame die
haar schoonheid heeft verloren?

Zeker nu bekend isdateengrootdeelvandit
slib op grond van de Wet Chemische
Afvalstoffen alschemisch afval moet worden
gekenschetst, kunnen de waterleidingbedrijven het zich maatschappelijk eigenlijk
niet meer veroorloven dit slibineen vijver in
het waterwingebied te dumpen'.
Ik weet het, citeren houdt het gevaar in zich
dat men zaken uit zijn verband rukt. En datis
natuurlijk geenszins de bedoeling. Maar wel
houdt men aan diecitaten indrukken overdie
variëren van 'er ismet de drinkwatervoorziening geen vuiltje aan de lucht' tot
'maatschappelijk gezien iser heel wat af te
dingen op de wijze waarop de waterleidingbedrijven hun taken vervullen'.
Bij dit soort beeldvorming moet ik vaak
denken aan een plaatje dat wordt gebruikt
om uit te leggen dat je kunt denken een
bepaald beeld bij iemand op te roepen,
terwijl dit beeld volstrekt anders bij hem
blijkt over te komen.
Laten we het genuanceerd uitdrukken en dat
weten we ook wel: de drinkwatervoorziening

kent zijn sterke en zijn zwakke punten.
En daarmee bedoel ik dan sterke en zwakke
punten in zijn bedrijfsvoering van bron tot
tapkraan, èn, sterke en zwakke punten in de
invloed die de bedrijfsvoering op de omgeving
uitoefent. Eerst de sterke punten.
De komst van de openbare drinkwatervoorziening isde belangrijkste bijdrage
geweest aan de verbetering van onze
volksgezondheid. En daarmede is tegelijkertijd het sterkste punt van onze openbare
watervoorziening genoemd.
Een volgend sterk puntisdat bijna 100% van
de huishoudens isaangesloten aan het
waterleidingnet en dat de kwaliteit van het
water aan de daaraan gestelde eisen voldoet.
Hiermede isevenwel ook een mogelijk zwak
punt van een systeem alsdat vande openbare
watervoorziening aangevoerd, namelijk
de kwetsbaarheid van de voorziening.
Denk daarbij aan de buisbreuk waarbij een
wijk van een stad enige tijd zonder water
komt te zitten. Of aan een veel ernstiger
situatie van een niet opgemerkte verontreiniging van het drinkwater die kan leiden
tot grote groepen slachtoffers onder de
bevolking. U kent daarvan de voorbeelden,
ook in Nederland.
Een sterk punt van onze bedrijven isdan
weer dat zij zoveel drempels weten op te
werpen tegen mogelijke calamiteiten dat de
zojuist door mijgenoemde toestanden
nauwelijks voorkomen.
Men kan zich afvragen of kan worden
gemeten of een bedrijfstak alsdie van de
openbare watervoorziening, zich wel
voldoende inspanningen getroost om de aan
het systeem klevende zwakke punten bij
voortduring te bestrijden.
De gemiddelde leeftijd van de Nederlander,
waarop hij bij zijn geboorte mag rekenen,
bedraagt zo'n 76jaar en behoort tot de
hoogste ter wereld.
De kindersterfte bedraagt per 1.000 levend
geborenen 8,6. Wat dat betreft scoren in
Europa alleen de Scandinavische landen
en Zwitserland beter. De zogenoemde
'waterborne diseases' zijn bij ons niet of
nauwelijks bekend.
Gezondheidsindicatoren zijndusgelukkigals
meetinstrument, ter beoordeling van de
vraag of de inspanning van de bedrijfstak
voldoende is,niet geschikt. Of anders
gezegd: uit een oogpunt van volksgezondheid
iser nauwelijks iets aan te merken op de
activiteiten van de waterleidingbedrijven.
Is er dan geen kritiek?
Jawel. Ik geef u—zonder waarde-oordeel een aantal punten van kritiek afkomstig van
groeperingen uitdemaatschappij, overheden
en consumenten:
—waterleidingbedrijven gebruiken plaatselijk teveelgrondwater enbrengen schade toe
aan landbouw, natuur en milieu;
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—waterleidingbedrijven tasten de duinen
aan door open infiltratie met eutroof
oppervlaktewater;
—waterleidingbedrijven leveren te hard
water en doen te weinig om het metaaloplossend vermogen van water te
verminderen;
—waterleidingbedrijven bevuilen hun eigen
nest door de bij de zuivering vrijkomende
slibben niet adequaat te behandelen;
—ondergrondse ontijzering isuiterst dubieus
uit een oogpunt van bodembescherming.
U kunt vermoedelijk nog wel meer punten
van kritiek aanhalen.
Als wij die punten van kritiek horen dan
steekt ons dat en zijn wijalseerste reactie
geneigd om ons te verdedigen.
Toch —afstandelijk geredeneerd - moet het
in zekere mate alseen zwak punt van de
openbare watervoorziening worden gezien,
dat deze kritiek wordt geuit.
Beter zou het zijn om - zoals een aantal
waterleidingbedrijven ook doet - mee te
zoeken naar oplossingen die zoveel mogelijk
beantwoorden aan gerechtvaardigde kritiek.
Uiteraard onder overlegging van het bij de
oplossingen behorende prijskaartje.
Meten isvergelijken en daarom heb ik de
investering in de openbare watervoorziening
per hoofd en per jaar eensvergeleken met
een aantal ons omringende landen, en wel
voor de jaren 1975en 1982.
Land

1975

1982

Duitsland
Engeland
Nederland
Zwitserland

ƒ32,—
ƒ17.ƒ 35,—
ƒ98 —

ƒ 37.ƒ28 —
ƒ28,—
ƒ97,—

U ziet, wij zijn bepaald geen koploper!
In de andere landen blijft de investering per
hoofd en perjaar nagenoeg gelijk of stijgt,
terwijl bijons een daling is opgetreden.
Wat was daarvan de oorzaak?
Zijn we klaar met de grote investeringen en
zijn vervangingsinvesteringen beperkt of zijn
we bezig met het uitstellen van noodzakelijke
investeringen en bouwen we onvoldoende
verder aan een verhoging van het niveau van
de openbare watervoorziening. Naar mijn
mening een vraag om nader te onderzoeken.
Terug naar de zwakke punten in het
overheidsbeleid en in de handelwijze van
anderen, waardoor de taak van de waterleidingbedrijven wordt bemoeilijkt!
Het spreekt vanzelf dat een goede watervoorziening begint met de beschikbaarheid
voor de waterleidingbedrijven van een
voldoende hoeveelheid water als ruwe
grondstof met een voor het doel geëigende
kwaliteit.

Het nationaal en internationaal water- en
milieubeleid en beheer zal mede daarop
gericht moeten zijn. Dat daaraan nog veel
schort hoef ik in deze kring nauwelijks te
benadrukken of met voorbeelden te
illustreren.
Waar het op neerkomt isdatde waterleidingbedrijven nogsteedsvinden datzijteveel met
technische middelen moeten compenseren
wat elders dient te gebeuren, namelijk
terughouding van de verontreiniging bij de
bron waar die verontreiniging ontstaat.
Gold dit vroeger mogelijk alleen voor de
bedrijven die oppervlaktewater gebruikten.
Thans weten wijbeter en geldt hetzelfde
voor de grondwaterbedrijven, die ook
geconfronteerd worden met ontoelaatbare
geconcentreerde en diffuse lozingen van
afvalprodukten.
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•

Ingezonden
Naar aanleiding van het artikel
'Een numeriek inversmodel terbepalingvan
de hydraulische weerstand', door
W. I.M.Elderhorst, inH 2 0 nr.4-1985,wilik
de auteur graag complementeren met zijn
'inverse' methode ter bepaling van de
hydraulische weerstand van scheidende
bodemlagen. Zelf gaf ik deze methode enige
tijd geleden weinig kansvan slagen, maar ik
moet nu toegeven dat hier een zeer
bevredigend resultaat is geboekt.
De methodiek blinkt uit door zijn eenvoud
en wijkt in dit opzicht sterk af van de

geweldige inspanningen die onderzoeksinstellingen zich op dit gebied getroosten, de
complexiteit van de daarbij gevolgde aanpak
en de moeilijkheden die daarbij worden
ondervonden.
De methode Elderhorst isdoor zijn eenvoud
gemakkelijk door anderen te gebruiken,
bijvoorbeeld met behulpvaneen spreadsheet
op een microcomputer [Olsthoorn, 1984],
Het is te hopen dat dit werk van Elderhorst
wordt opgepakt en in meer fundamentele zin
wordt uitgediept. Ik vermoed dat er meer
inzit en Elderhorst slechtseen bijzonder
geval te pakken heeft. In elk gevalzouikhem
willen aanmoedigen het door Heij en Rester
[ 1977]gepubliceerde ijkingsonderzoek van
West-Utrecht met zijn methode na te
rekenen. Dit biedt dan goede vergelijkingsbasis. Zelf heb ik dit ook aleensgedaan om
een andere ijkingsmethodiek te illustreren
[Olsthoorn, 1982], Het rapport Heij bevat
alle benodigde informatie en leent zich
bijzonder goed voor narekening. Het kan
zo door steeds meer onderzoekers worden
gebruikt om aldushun ijkingsmethodieken te
toetsen aan die van anderen.
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Tweede Tienjarenplan aan minister Winsemius aangeboden
Namens het bestuur van de VEWIN isop 14 maart jl. het Tweede Tienjarenplan '84 aan de
minister van VROM aangeboden. Deze zalhet naar onderanderedeprovinciale besturen om
advies sturen en er vervolgens zijn mening over geven. (Zie H 2 0 1985 nr. 6)
VEW IN-voorzitter dr.C. Blankestijn geeftminister Winsemius toelichtingop hetzojuistaangeboden tweede Tienjarenplan.
V.l.n.r.ir.J.Haijkens en drs. W.E. M. C. Krul. resp.hoofd Planafdeling endirecteur vande DirectieDrink- en
Industriewatervoorziening van hetministerie van VROM. dr. C. Blankestijn. minister Winsemius. ir. P.Stoteren
ir. B. Bulten, resp. voorzitter van het Centraal Plancollegeenhoofd vanhet Planbureau vande VEWIN.

