Drinkwatervoorziening inbuitengewone omstandigheden* (deel I)
Beschermingsplannen en beschermende maatregelen ter instandhouding van de
drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden
1.1. Inleiding
'Wijgeven bijalgemenemaatregelvan bestuur
gedragsregels en andere voorschriften in het
belang van de bescherming van de bevolking'.
Zo luidt artikel 5,eerste lid, van de Wet van
10 juli 1952 (Stb. 404) tot bescherming van
de bevolking tegen de gevolgen van oorlogsgeweld (Wet bescherming bevolking).'
Bij KB van 29 augustus 1963(Stb. 381)is
toepassing gegeven aan bovengenoemd
artikel ten aanzien van waterleidingbedrijven. Dit besluit staat bekend als het
Besluit bescherming waterleidingbedrijven;
het isop 26 september 1963 in werking
getreden.

welke beschermende maatregelen dient een
eigenaar van een waterleidingbedrijf te
treffen, zodat zijn voorzieningsgebied zolang
mogelijk van drinkbaar water kan worden
voorzien.
Artikel 4. tweede lid, stelt dat een
beschermingsplan dient te bevatten:
'a. een schema van de taakverdeling in de
beschermingsorganisatie;
b. een omschrijving van de door het
personeel van het waterleidingbedrijf te
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Essentieel in dit besluit isde verplichting
krachtens artikel 4.eerste lid,voor eigenaren
dan wel exploitanten van waterleidingbedrijven om, na overleg met het Hoofd
Bescherming Bevolking, een beschermingsplan op te stellen en op grond daarvan
beschermende maatregelen te treffen, alles
ter instandhouding van de drinkwatervoorzieningen onder buitengewone
omstandigheden.
De Ministers van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
van Binnenlandse Zaken kunnen een
ingediend beschermingsplan bekrachtigen
(artikel 5 van het besluit); zijdoen dat door
middel van het afgeven van een zogenaamde
"Verklaring van geen bezwaar'. Indien een
dergelijke verklaring isafgegeven mag ervan
worden uitgegaan dat het desbetreffende
waterleidingbedrijf dusdanige maatregelen
heeft getroffen c.q. zaltreffen, dateen veilige
en ongestoorde drinkwatervoorziening
tijdens oorlogs- en andere buitengewone
omstandigheden zoveel mogelijk is
gewaarborgd.
Het zal duidelijk zijn dat het nemen van deze
beschermende maatregelen harde noodzaak
is, aangezien water voor de mens een
onontbeerlijke, niet te substitueren vloeistof
is. waarvan hij per dag minimaal drie liter
nodig heeft, maar dit uiterste minimum is
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Gezien de voorgenomen intrekking van de Wet BB
wordt gewerkt aan een wijziging van de Waterleidingwet,
waardoor deze de wettelijke grondslag zal gaan vormen
voor het Besluit bescherming waterleidingbedrijven.

chuilgelegenheid

slechts kort aanvaardbaar (2 à 3dagen).
Gezondheidstechnische eisen maken na die
periode een groter kwantum noodzakelijk tot
10à 20 liter per etmaal per persoon.
Hierbij valt tedenken aan watergebruik voor
zowel de persoonlijke hygiënische verzorging,
als het reinigen en bereiden van levensmiddelen ;beide zijn zeker onder buitengewone omstandigheden essentiële factoren
in verband met het zoveel mogelijk
voorkomen van besmettelijke ziekten.
In verband daarmede isook het doorspoelen
van het toilet van het grootste belang;
hiervoor dient zoveel mogelijk gebruikt
(afval)water te worden toegepast.
Er dient rekening mee te worden gehouden
dat gewonden nog meer water nodig hebben,
de voor hen benodigde hoeveelheid kan wel
oplopen tot 150 liter per dag per persoon.
1.2. De inhoud van het beschermingsplan
Om welke elementen gaat het nu in het
beschermingsplan of met andere woorden:

H H I E^jyWk •——*Nooddrinkwatervoorziening in NC-veilige schuilgelegenheid PWN te Wijk aan Zee.

volgen gedragslijn in verschillende met de
bescherming in verband staande omstandigheden;
c. een omschrijving van de maatregelen,
welke met betrekking totdepunten, vermeld
in de bijdit besluit behorende bijlagen Ien II,
wanneer nodig, zullen worden getroffen.'
Inde bijlagen Ien 11wordt nader aangegeven
wat met de onder c. aangeduide maatregelen
wordt bedoeld.
Bijlage Igeeft een opsomming van maat-
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regelen, die tot doel hebben het bieden van
bescherming aan het personeel en een ieder
die zich in het bedrijf bevindt: de bedrijfszelfbescherming.
Te denken valt hierbij aan:
—het alarmeren van personeel (en publiek);
—het voorkomen en bestrijden van brand;
—het beschermen vanpersoneel (en publiek);
—het inrichten van verbandposten;
—het samenstellen van reddingsploegen;
—het opleiden en oefenen van brandweeren reddingsploegen;
—het regelen van de samenwerking met de
Nooduitgang van de NC-veilige schuilgeiegenheid l'WN te
Wijk aan Zee.

Noodstroomaggregaat mei oltelanks in NC-veilige schuilgelegenheid PWN te Wijk aan Zee.

bescherming bevolkingsorganisatie, met
openbare bedrijven en diensten en met
anderen.
Bijlage II stelt nadere regels ten aanzien van
de bedrijfsbescherming. het gaat daarbij om:
—de bescherming van de installaties, onder
meer door bouwkundige voorzieningen, het
opstellen van noodstroomaggregaten en het
treffen van voorzieningen opdat het
afgeleverde water kan worden gechloord;
—de bescherming van materiaal en
reservedelen;
—het opleiden en oefenen van een
hersteldienst voor de verschillende
onderdelen van het bedrijf.
Concreet gesteld gaat het om onder meer de
volgende maatregelen c.q. voorzieningen.
Beschermende maatregelen, zoals scherfwerende wanden of zandzakkenstapelingen,
afscherming van pompen, motoren, schakelpanelen en dergelijke, filters voor het
tegenhouden van chemische strijdmiddelen
en radio-actieve deeltjes op reinwaterreservoirs.
Ook het met het oog op de veiligheid maken
van koppelleidingen tussen verschillende
onderdelen van het bedrijf alsmede met
nabuurbedrijven behoort tot de beveiliging
van de waterlevering.
Het kunnen beschikken overeen eigen
energievoorziening behoort eveneens tot de
maatregelen die de continuïteit dienen,
terwijl tenslotte de mogelijkheid om alle
water te desinfecteren, ook daar waar van
nature betrouwbaar water wordt gewonnen.

als (preventieve) veiligheidsmaatregel
noodzakelijk is.
Al deze voorzieningen zijn slechtszinvol als
voldoende voorraden reparatiematerialen,
brandstoffen en desinfectiemiddelen
aanwezig zijn en maatregelen zijn voorbereid
om zonodig de voorraden na enige tijd aan te
vullen.
De medewerkers van het waterleidingbedrijf
die met al die taken worden belast, kunnen
één en ander slechts uitvoeren alszij kunnen
beschikken over een veilig onderkomen,
waarin zijdesnoods 10dagen onder moeilijke
omstandigheden (fall-out. strijdgas) kunnen
verblijven. Het maken van of het ter
beschikking hebben over een dergelijke
schuilgeiegenheid, waarvan de grootte is
afgestemd op de personeelssterkte, die voor
de instandhouding van de drinkwatervoorziening nodig is,behoort derhalve tot de
te treffen maatregelen.
Om de waterleidingbedrijven behulpzaam te
zijn bij het opstellen van de beschermingsplannen zijn verschillende richtlijnen
uitgegeven. Zo werden in 1973door de

Ministers van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne en van Binnenlandse Zaken
uitgebracht de 'Richtlijnen bescherming
waterleidingbedrijven met het oog op
oorlogsomstandigheden', alsmede de 'Richtlijnen voor de bescherming van waterleidingbedrijven tegen de uitwerking van nucleaire,
biologische en chemische strijdmiddelen' (in
één bundel uitgegeven door de Staatsdrukkerij te 's-Gravenhage, 1974).
De richtlijnen bevatten informatie en geven
wenken met betrekking tot de organisatorische en technische maatregelen die in
geval van oorlogsgeweld en andere
calamiteiten moeten worden genomen.
1.3. Beoordeling vande
beschermingsplannen
De door de waterleidingbedrijven ingediende
beschermingsplannen moeten worden
beoordeeld. Deze beoordeling is noodzakelijk om te bezien of aan een bedrijf een
verklaring van geen bezwaar kan worden
afgegeven of dat eerst nog andere gegevens
moeten worden opgevraagd en/of dat het
bedrijf nog nadere beschermende maatregelen moet treffen. Ook ishet mogelijk dat
een beschermingsplan waarvoor reeds een
verklaring van geen bezwaar isverleend, na
verloop van tijd niet meer voldoet aan de
eisen. Het gewijzigde plan dathetbedrijf dan
moet indienen dient uiteraard ook weer te
worden beoordeeld. Om onder meer deze
beoordelingstaken te kunnen uitvoeren isop
28 december 1954een commissie ingesteld
bij beschikking van de Ministers van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken: de Commissie bescherming
waterleidingbedrijven met het oog op
oorlogsomstandigheden. Haar taak was
zodaniggeformuleerd, dat alle onderwerpen,

Overzicht pompenhal waterleidingbedrijf Elf Gemeenten: allemachines liggenonder maaiveld,beschermd tegen
horizontale scherfwerking.
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verklaring van geen bezwaar en legt die ter
afdoening voor aan de Ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken,
die het uiteindelijke oordeel vellen.
1.4. Beschermingsplannen inde praktijk
Na het verschijnen van bovengenoemde
Richtlijnen zijn bij beschikking van
24 februari 1975van de Ministers van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van
Binnenlandse Zaken data vastgesteld.
Korlshiïtleïding vanhet filterproces; inteschakelen ingeval
van nucleaire of chemische besmetting vande buitenlucht
(waterleidingbedrijf Elf Gemeenten).

die verband houden met de drinkwatervoorziening onder oorlogsomstandigheden
binnen het door de commissie bestreken
aandachtsveld vielen.
Mettertijd realiseerde men zich echter dat
deze taak niet alleen op oorlogsomstandigheden betrekking heeft, maar ook, zoals het
toentertijd werd geformuleerd: 'op het
adviseren met betrekking tot het nemen van
alle verdere maatregelen, welke kunnen
strekken tot instandhouding of bevordering
van de drinkwatervoorziening van de
bevolking in nood'. Derhalve werd in januari
1978 besloten de commissie om te dopen tot
Commissie van advies inzake bescherming
waterleidingbedrijven. In deze commissie
hebben zitting vertegenwoordigers van de
ministeries van Volkshuisvesting. Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, van Defensie
en van Binnenlandse Zaken, alsmede van de
VEWIN. Het voorzitterschap en het
secretariaat berusten bij de Directie Drinken Industriewatervoorziening van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
De commissie stelde ter bestudering van de
ingediende beschermingsplannen uit haar
midden een werkgroep in: de Werkgroep
beoordeling beschermingsplannen waterleidingbedrijven.
De werkgroep beoordeelt de plannen aan de
hand van het beschermingsbesluit en de ter
zake uitgegeven Richtlijnen.
Zij adviseert de commissie met betrekking
tot het doen van een voordracht inzake het
verlenen van een verklaring van geen
bezwaar; daarnaast verricht zij alle
administratieve werkzaamheden die de
bestudering en de beoordeling met zich
meebrengen.
De werkgroep geeft derhalve technische en
administratieve ondersteuning aan de
commissie.
Laatstgenoemde beslist over de door de
werkgroep ingediende voorstellen tot het
afgeven van een verklaring van geen bezwaar.
Is deze beslissing positief dan stelt de
commissie een beschikking op houdende een

waarop door de waterleidingbedrijven een
beschermingsplan ter goedkeuring bij deze
Ministers moest zijn ingediend.
De commissie verwachtte dat het tot stand
brengen van een beschermingsplan een
moeilijke zaak zou zijn; zijvond het daarom
raadzaam de waterleidingbedrijven een
handreiking te bieden.
Derhalve ontvingen alle waterleidingbedrijven in Nederland op 25 april 1975van
de voorzitter van de commissie van advies
inzake bescherming waterleidingbedrijven

Chloordoseringsapparatuur met dag- en voorraadtanks; ook ten behoeve van veiligheidschloringin buitengewone
omstandigheden {waterleidingbedrijf Elf Gemeenten).
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een stuk houdende 'Aantekeningen ten
behoeve van de samenstelling van een
beschermingsplan, gebaseerd op het Besluit
Bescherming Waterleidingbedrijven van
29 augustus 1963'.
Deze aantekening isverdeeld in4 paragrafen,
welke in korte en heldere bewoordingen
beschrijven op grond waarvan beschermingsplannen moeten worden ingediend, dat
de beschermingsmaatregelen tijdig moeten
worden getroffen en dat een plan de waar-
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borgen moet scheppen dat de drinkwatervoorziening in stand blijft (paragraaf I).
Paragraaf IIvan deaantekening behandelt de
verschillende paraatheidsfasen voor de
civiele verdediging. Paragraaf III wijst onder
meer op de mogelijkheden die er bestaan om
vrijstellingen van burger- en militaire
dienstplicht te verkrijgen voor het personeel
dat nodig isvoor de continuïteit van het
bedrijf. Paragraaf IV tenslotte geeft een
opsomming van de elementen die moeten
worden opgenomen in een plan; ook wordt

Noodstroomaggregaten waterleidingbedrijf Elf Gemeenten; voldoende groot voorovername gehele•produktieproees

Buitenzijde geheel dichtgemetselde pompstation Prinsenbosch waterleidingbedrijf NWB; deze bouwwijze voorkomt het
maken van scherfwerende enlof zandzakstapelingen.

gewezen op de noodzaak tekeningen over te
leggen.
De verplichting tot het indienen van een
beschermingsplan werd gefaseerd ingevoerd:
11bedrijven vóór 1 juli 1976, 27 bedrijven
vóór 1 januari 1977. 21 bedrijven vóór 1 juli
1977, 30 bedrijven vóór Ijanuari 1978en de
overige niet genoemde vóór 1 juli 1978.
Aan de bedrijven die circa 2 à 3maanden na
het verstrijken van de inleverdatum nog niet
hadden gereageerd, werd een rappèlbriefje
gezonden; dit werd zonodig herhaald.
Desondanks bleef een massale indiening van
plannen achterwege. Gaandeweg heeft zich
echter tussen de waterleidingbedrijven
enerzijds en de commissie en werkgroep
anderzijds een samenwerking ontwikkeld,
zodat de laatste jaren het aantal plannen of
aanvullingen daarop behoorlijk is
toegenomen. Ook zijn inmiddels een aantal
Verklaringen van geen bezwaar verleend.
Aan deze positieve ontwikkeling ligt mede
ten grondslag de meer praktische benadering
van de problematiek ter zake door de
werkgroep/commissie, alsmede de
omstandigheid dat een delegatie uit de
werkgroep de waterleidingbedrijven ter
plaatse over de beschermingsproblematiek
adviseert. Hiermede worden veel onzekerheden aan de zijde van de waterleidingbedrijven weggenomen, hetgeen de
bereidheid tot medewerking verhoogt en de
kwaliteit van de beschermingsplannen èn de
beschermende maatregelen sterk positief
beïnvloedt.
Hierbij mag niet uit het oog verloren worden
dat per bedrijf de nodige voorzieningen vaak
verschillend zijn;dat hangt onder meerafvan
de soort en grootte van het bedrijf, alsmede
van de installaties en andere technische
voorzieningen, zodat kritiek daarop c.q.
aanwijzingen terzake individueel, van geval
tot geval, moeten worden gegeven.
De Werkgroep heeft bij de beoordeling van
de plannen geconstateerd dat een aantal
eisen en criteriagenoemd in bovengenoemde
Richtlijnen niet langer als 'up-to-date'
kunnen worden beschouwd en daardoor een
vlotte gangvanzaken indewegstaan.Om uit
deze impasse te geraken heeft de werkgroep
een aantal nieuwe inzichten terzake
ontwikkeld.
Vooruitlopende op de wijziging van deze
Richtlijnen hanteert de werkgroep bij de
beoordeling van de plannen en bij de
voorlichting van de waterleidingbedrijven
deze nieuwe inzichten.
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