Drinkwatervoorziening inbuitengewone omstandigheden* (deel II)
Nooddrinkwatervoorzieningen in geval van oorlogsgevaar, oorlog en andere
buitengewone omstandigheden
2.1. Inleiding
Uitgangspunt bij de verzorging van de
bevolking met drinkwater ook onder
buitengewone omstandigheden is,dat deze
verzorging zo lang mogelijk moet geschieden
door de openbare drinkwaterleidingbedrijven, omdat deze door hun kennis en
installaties het best in staat zijn goed
drinkwater te produceren en te distribueren
in relatief grote hoeveelheden. De beschermende maatregelen die elk waterleidingbedrijf moet treffen op grond van het Besluit
bescherming waterleidingbedrijven strekken
daartoe.
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Desondanks ishet mogelijk dat onder
buitengewone omstandigheden deze voorziening geheel of gedeeltelijk voor kortere of
langere tijd onderbroken is.
Er zullen dan verschillende mogelijkheden
zijn, afhankelijk van de aard, de plaats en de
omvang van de calamiteit, om de bevolking
toch aan een bepaalde hoeveelheid drinkbaar
water te helpen.
Er moet echter rekening mee worden
gehouden, dat de drinkwatervoorziening, als
gevolg van bepaalde ernstige calamiteiten
gedurende een bepaalde tijd zodanig
onderbroken kan zijn,dat het niet mogelijk is
de bevolking op korte termijn door middel
van een stelsel van nooddrinkwatervoorzieningen aan drinkwater te helpen.
2.2. Eigen voorzieningen
Zoals hierboven gesteld ishetmogelijk dat de
bevolking gedurende een bepaalde tijd
geheel van de toevoer van drinkbaar water
verstoken is:de centrale drinkwatervoorziening isuitgevallen en de
nooddrinkwatervoorzieningstelsels kunnen
(nog) niet worden ingezet. Dit zouzich
bijvoorbeeld onder fall-out-omstandigheden
kunnen voordoen, bij chemische verontreiniging van het (oppervlakte)water, bij
(opzettelijke) verontreiniging van het
leidingnet, of bij vernietiging van een
pompstation of een transportleiding.
Daarom dient een ieder tijdig maatregelen te
treffen om zonodiggedurende enigetijd inde
eigen (drink)waterbehoefte te kunnen
voorzien.
* Naar aanleiding van een voordracht tijdens de
VWN-vergaderingvan 13-2-1985 te Ede.
** Economisch-juridisch beleidsmedewerker hij de
Directie Drink- en Industriewatervoorziening, tevens
secretaris van de Commissie van Advies inzake
bescherming waterleidingbedrijven.

Een van de velenoodwaterputten metpomp en kraanstelin
de gemeente Rotterdam.

In paragraaf 7.2 van de 'Richtlijnen
bescherming waterbedrijven met het oog op
oorlogsomstandigheden' isde aanwijzing
gegeven, dat het waterleidingbedrijf met de
burgemeesters in het voorzieningsgebied in
overleg treedt, teneinde tebevorderen dat de
bevolking, wanneer oorlogsgevaar aanwezig
is,wordt gewezen opdemogelijkheid van het
optreden van storingen, waarbij de nodige
aanwijzingen worden gegeven hoe te
handelen met drinkwater in oorlogstijd.
Indien door centrale of provinciale instanties
geen nadere aanwijzingen worden gegeven,
kan gebruik worden gemaakt van het model
voor een algemene bekendmaking, dat in de
in hoofdstuk 1 genoemde richtlijnen is
opgenomen.
2.3. Gemeentelijke voorzieningen
Overeenkomstig het gestelde in de reeds
meergenoemde richtlijnen zullen ingevalvan
storingen van lange duur in de openbare
drinkwatervoorziening de gemeentelijke
autoriteiten de nodige maatregelen moeten
nemen om de bevolking op andere wijze van
water te voorzien. Hierbij kan ook worden
gedacht aan het gebruikmaken van door de
industrie often behoeve van de agrarische
sector in de gemeente gewonnen water.
De uitvoering van de maatregelen zal van
gemeentewege dienen te geschieden.
Aan het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de watervoorziening van het
waterleidingbedrijf naar de gemeente liggen
de volgende overwegingen ten grondslag:
a. voor een streekwaterleidingbedrijf ishet
onder oorlogsomstandigheden onmogelijk
om in iedere gemeente voldoende
gekwalificeerd personeel aanwezigte hebben
om zo nodig de nooddrinkwatervoorzienine

in stand te brengen en te houden.
Bovendien moet het aanwezige personeel
belast worden met het zo snel mogelijk weer
herstellen van de gestoorde centrale
drinkwatervoorziening;
b. onder oorlogsomstandigheden heeft de
burgemeester de bevoegdheid om goederen
en diensten te vorderen ten behoeve van de
veiligheid in het algemeen, dusook voor het
verkrijgen van drinkwater. Een waterleidingbedrijf heeft dezebevoegdheid nieten
zou in voorkomende gevallen steeds terug
moeten vallen op het desbetreffende
gemeentebestuur.
Voor een nooddrinkwatervoorziening dient,
indien dit mogelijk is,ter plaatse (zoet)
grondwater te worden gewonnen, aangezien
dit, mits onttrokken op voldoende diepte en
onder afdekkende lagen, in bacteriologisch
opzicht doorgaans betrouwbaar isen althans
niet op korte termijn aan verontreiniging
door fall-out of chemische strijdmiddelen
blootstaat. Water uit ondiepe putten komt
voor een noodvoorziening niet in
aanmerking, aangezien dit in de regel
bacteriologisch niet betrouwbaar is.Dit zal
geval voor geval moeten worden beoordeeld
door de regionale milieu-inspecteur.
Het verdient aanbeveling van te voren de in
de gemeente aanwezige, mogelijk voor de
nooddrinkwatervoorziening geschikte putten
te doen verkennen, te inventariseren en in
kaart te brengen. Een en ander dientdoorde
gemeentelijke autoriteiten inoverlegmet het
plaatselijke waterleidingbedrijf en de
regionale milieu-inspectie reeds in vredestijd
voorbereid te worden, opdat hiervan onder
buitengewone omstandigheden zonder
onnodig tijdverlies gebruik kan worden
gemaakt. Van een aantal grotere, regelmatig
in bedrijf zijnde putten kunnen gegevens
Urinkwatertank ten behoeve van de nooddrinkwatervoorziening (DWL Rotterdam).
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worden verkregen bij de provinciale
besturen, alwaar deze moeten zijn gemeld.
Het gebruik van oppervlaktewater moet ten
sterkste worden ontraden. Onder bepaalde
omstandigheden, bijvoorbeeld bij fall-out,
kan dit water door radio-actieve stoffen zijn
besmet, zodat het niet meer voor gebruik
geschikt is.Hetzelde ishet geval als
chemische of biologische strijdmiddelen zijn
gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid dat in
geval van calamiteiten het oppervlaktewater
door defecten aan het rioleringsstelsel of
door vrijkomende chemicaliën te sterk wordt
verontreinigd.
Kan ter plaatsegeen drinkbaar water worden
verkregen, dan zal dat van elders moeten
worden aangevoerd. Gedacht kan daarbij
worden aan gebruik van van te voren goed
gereinigde en gedesinfecteerde tankwagens
en/of tankschepen.
2.4. Voorzieningen doorde centrale
overheid
Indien na het optreden van een calamiteit de
plaatselijk getroffen voorzieningen omwelke
reden dan ook onvoldoende of onbruikbaar
blijken tezijn, zodat zelfs nietineen beperkte
behoefte aan (drink)water voorde bevolking
kan worden voorzien,zaleen beroep kunnen
worden gedaan op het beschikbaar stellen
van de materialen, die door de centrale
overheid ten behoeve van hulpverlening bij
het inrichten van nooddrinkwatervoorzieningen zijn aangeschaft:
a. verplaatsbaar nooddrinkwaternet; lengte
ca. 24 km;
b. kunststof waterzakken à 40 liter; ca.
200.000 stuks;
c. opvouwbare watertanks à3.000 liter;
ca. 260 stuks.
Deze materialen zijn eisjendom van het
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40-literz.uk ten behoeve van distributie van wateraande
bevolking (opgeslagen inde MHBO'-magazijnen).

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
2.4.1. Verplaatsbaar nooddrinkwaternet
Er iseen verplaatsbaar drinkwaternet
bestaande uit leidingen, pompen en
reservoirs, dat behoort tot de uitrusting van
de nooddrinkwaterleidingvoorzieningscompagnie. ingedeeld bij het aanvullingsdepot van het Korps Mobiele Colonnes
(KMC). Deze compagnie bestaat uit vier
eenheden (pelotons).
Met dit net kan in beperkte mate drinkwater
worden verpompt van een niet of minder
getroffen gebied naar een gebied dat
verstoken isvan drinkwater. De mogelijke
volumestroom van de eenheid bedraagt ca.
150m 3 /h.
De teoverbruggen afstand, pereenheid,isca.
6 km met transportleidingen en ca. 4 km met
distributieleidingen.
De eenheden kunnen zowel afzonderlijk als
in zogenaamd aanjaagverband optreden.
Een beperkte hoeveelheid tappunten en
reservoirs ten behoeve van de distributie
behoort tot de uitrusting.

.>'.000-litertank ingevulde toestand op vrachtwagen (opgeslagen inde M/BO-magazijnen).

De materialen van het verplaatsbaar
nooddrinkwaternet zullen bijdederde civiele
paraatheidsfase worden overgedragen aan de
nooddrinkwatervoorzieningscompagnie van
het KMC.
De aanvraag tot het ter beschikking stellen
van het verplaatsbare nooddrinkwaternet of
gedeelten daarvan geschiedt door de
gemeentelijke autoriteiten (GCCV) via het
provinciale centrum civiele verdediging
(PCCV) aan de nationaal commandant
bescherming bevolking (NCBB)*. Omtrent
de wenselijkheid van de inzet brengt de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer of zijn vertegenwoordiger terzake advies uit aan de
gecommitteerde van Mobiele Colonne-Zaken
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
alvorens een beslissing wordt genomen.
Ten behoeve van de waterleidingbedrijven is
deze regeling nader uitgewerkt en in 1984
door de Commissie van advies inzake
Bescherming Waterleidingbedrijven
verspreid ['Informatie aan de waterleidingbedrijven inzake de verzorging van de
nooddrinkwatervoorziening in buitengewone
omstandigheden door het Korps Mobiele
Colonnes'].
2.4.2. Kunststof waterzakken en
opvouwbare watertanks
Deze materialen, die bestemd zijn om in
noodomstandigheden teworden ingezet voor
het transporteren en distribueren van
drinkwater, zijn opgeslagen en worden
beheerd in de magazijnen van de onderafdeling Materiaalvoorziening in bijzondere
omstandigheden (MIBO) van de afdeling
Algemene Zaken van het ministerie van
Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur.
Dit materiaal zal bij het intreden van de
tweede civiele paraatheidsfase ter
beschikking worden gesteld aan de
Commissarissen der Koningin. Voor elke
provincie ishet aantal over te dragen
waterzakken en -tanks vastgesteld.
De kunststof waterzakken zijn in beginsel
bestemd voor éénmalig gebruik, ze hebben
een inhoud vanca.40 1enzijn afsluitbaar (de
gebruiksaanwijzing isop de zakken
aangegeven). De zakken zijn gebundeld in
pakketten van 100stuks.In gevulde toestand
kunnen de waterzakken in partijen op
(vracht)auto's of andere transportmiddelen
en zelfs op de bagagedrager van een fiets
worden vervoerd.
De opvouwbare watertanks hebben een
inhoud van 3.000 liter. Er isper tank een
aftapinrichting bijgevoegd, voorzien van
6 kranen. Deze tanks zijn bestemd voor
meervoudig gebruik. Ze kunnen in gevulde
toestand op vrachtauto's worden vervoerd
* In verband met de voorgenomen opheffing van de BB
zal tezijnertijd een andere aanvraagproeedure moeten
worden opgesteld.
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(riemen voor het vastzetten van de tanks
worden erbij geleverd). De tanks zijn
bedoeld voor het vervoer van drinkwater
vanuit een centraal punt naar de plaats waar
de distributie zal plaatsvinden.
Het transport van de waterzakken en
watertanks van de rijksmagazijnen naar de door de Commissaris der Koningin
aangegeven - bestemmingen zal door
belanghebbenden zelf dienen te worden
geregeld, omdat de magazijnen niet over een
eigen vervoersmogelijkheid beschikken.
Aanwijzingen in verband met de beschikbaarstelling door de centrale overheid van
materialen ten behoeve van nooddrinkwatervoorzieningen zijn gegeven in bijlage 5
van de Richtlijnen bescherming waterleidingbedrijven met het oog op oorlogsomstandigheden (het nooddrinkwaternet is
daarin niet opgenomen).
2.5. Bluswatervoorziening
Onder buitengewone omstandigheden kan
niet steeds overal op levering door het
waterleidingbedrijf van voldoende water
voor het blussen van branden worden
gerekend. Bij beperkingen in de waterlevering zal voorrang moeten worden
verleend aan de drinkwatervoorziening van
de bevolking.
2.6. Nooddrinkwatervoorzieningen in
geval van calamiteiten in vredestijd
Bij een grote storing in de drinkwatervoorziening invredestijd (een calamiteit) kan
in principe ook een beroep worden gedaan
op alle materialen die de rijksoverheid in het
kader van de hulpverlening in oorlogstijd in
voorraad heeft.
In de praktijk zal hulpverlening door middel
van het beschikbaar stellen van kunststof
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Mobiel pijpleidingnet: kruising van transportleiding met een verkeersweg met behulp vaneenbestaantiportaal voor
verkeersaanduidingen.

waterzakken en opvouwbare watertanks
waarschijnlijk niet nodig zijn, omdat andere
middelen, hetzij bij waterleidingbedrijven
hetzij bij derden aanwezig zijn, die een even
goede en wellicht zelfs- i n hygiënisch opzicht
— betere verstrekking van drinkwater
mogelijk maken (onder andere flessen,
tankauto's, tankschepen).
Het verplaatsbare waterleidingnet isin
bepaalde gevallen, gezien de relatief grote
capaciteit, wel een reeël hulpmiddel in
vredestijd.
Alle hulpmiddelen zullen bij een
vredescalamiteit, via inwilliging van een
verzoek terzake door de Minister van
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordeningen

Mobiel pijpleidingnet: overzicht vantwee45m^-tanks met bijbehorende pompen en leidingen.

Milieubeheer, respectievelijk zijn
vertegenwoordiger, ter beschikking worden
gesteld van het hulpvragende waterleidingbedrijf. Hiervoor isten behoeve van de
waterleidingbedrijven een regeling
vastgesteld enin 1979verspreid: 'Richtlijnen
aan de waterleidingbedrijven inzake de
beschikbaarstelling van materiaal van de
rijksoverheid ten behoeve van de nooddrinkwatervoorziening bijcalamiteiten in
vredestijd'.
Het betrokken waterleidingbedrijf zal
moeten zorgdragen voor het afhalen van de
gewenste ter beschikking gestelde goederen
bij het (de) aangewezen MIBO-magazijn(en).
Het vullen en distribueren van zakken en
tanks zaldoor dat bedrijf zonodigmet behulp
van derden moeten geschieden.
Ook het uitleggen, monteren en bedienen
van het verplaatsbare waterleidingnet zal
vanwege dat bedrijf dienen te geschieden,
aangezien in vredestijd geen inzetbare
manschappen/officieren van de desbetreffende nooddrinkwaterleidingcompagnie van
het KMC beschikbaar zijn.
Voor zover mogelijk zullen wel instructeurs
van dit Korps aanwijzingen verstrekken.
Beschikbaarstelling van het materiaal van het
Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer geschiedt in
principe kosteloos. Wel blijft het waterleidingbedrijf financieel verantwoordelijk
voor vermissing van onderdelen bij wederoplevering en voor schade tijdens het gebruik.
Administratieve voorwaarde voor de
bijstandsverlening ishet door het
waterleidingbedrijf te verstrekken akkoord
met alle in de richtlijnen vervatte beginselen.
voorwaarden en procedures (de zogenaamde
bindend verklaring van de Richtlijnen ten
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KlVI-Sectievoor Waterbeheer
houdt voorjaarsbijeenkomst over
grondwaterplan Drenthe
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Mobiel pijpleidingnet: distributienet met aansluitingen op voorraadtanks a5m5 en - op tieachtergrond - kraanstellen.

opzichte van de Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Directeur-Generaal voor de
Milieuhygiëne).
De coördinatie van de gehele uitvoering en
van de (mate van) inzet etc. zal gezamenlijk
berusten bij de aanvrager, de DirecteurGeneraal voor de Milieuhygiëne (diens
vertegenwoordiger) en de Commandant van
het Korps Mobiele Colonnes (diens vertegenwoordiger) zonodig in samenwerking met
andere onderdelen van het Ministerie van
Defensie (Genie), bij materiaalinzet van die
zijde.
De waterleidingbedrijven dragen zorgenzijn
verantwoordelijk voor alle kosten, vanaf de

magazijnen van opslag, bijvoorbeeld voor:
- het transport naar en van het
calamiteitsterrein (in geval van militaire
assistentie, ook de materiële en personele
kosten daarvan);
—het volledig in bedrijf brengen en houden
van het materiaal;
—alle arbeids- en bijkomende kosten, die
nodig zijn voor ander dan eigen personeel,
inclusief het eventueel nodige instructiepersoneel van het Korps Mobiele Colonnes/
de Genie:
- het weer volledig opleveren van het
gebruikte materiaal in gereinigde en. indien
van toepassing, geconserveerde toestand in
magazijnen van opslag.

Mobiel pijpleidingnet: een kraanstel, zoals op de distributiepunten zal worden opgesteld
(elk stel heeft H afzonderlijke kranen).
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De voorjaarsbijeenkomst van KlVI-Sectie
voor Waterbeheer, die op woensdag
5 juni (aanvang 10.15 uur) wordt gehouden
in het Cultureel Centrum 'De Kolk',
Weiersstraat 17teAssen,isgeheelgewijd aan
het grondwaterplan Drenthe. Ingevolge de
Grondwaterwet moeten de provincies vóór
1 november 1986hun grondwaterbeleid
vastleggen ineengrondwaterplan. Drenthe is
reeds vele jaren geleden met de voorbereidingen voor dit plan gestart, met als resultaat
dat deze zomer reeds een voorontwerp van
het plan zal verschijnen.
De groeiende bewustwording voor een goed
grondwaterbeheer zal velen in het land met
belangstelling doen uitzien naar dit eerste
grondwaterplan. Om zoveel mogelijk
geïnteresseerden kennis te kunnen laten
nemen van de Drenthse ervaringen, zal de
Sectie voor Waterbeheer haar voorjaarsbijeenkomst geheel aan dit grondwaterplan
wijden. Op die dag zal door de provincie een
uitgebreide voorlichting worden verzorgd
over de toegepaste werkwijze bij het
onderbouwende onderzoek en de daarop
gebaseerde belangenafweging en over de
gevolgde procedure van het plan.
Op het programma staan de volgende
voordrachten:
Opening door gedeputeerde A.J. Eshuis.
'Aanpak en organisatie', ir.J. Kreling
(PW Drenthe).
'Modellering van oppervlaktewater en
ondergrond', ing. G. P. Beugelink
(RIVM-LBG).
'Effect waterwinning oplandbouwen invloed
beregening op verloop grondwaterstanden
en opbrengsten', ing. W.H. Naarding
(LD Drenthe).
'Ecologische aspecten', mevr.A.M.J.vande
Vijver (PPD Drenthe).
'Potentiële grondwaterwinplaatsen in
Drenthe', drs.T. Csengö (WMD).
'Afwegingen', ir. J. A. Los (PW Drenthe).
Deze bijzondere voorjaarsbijeenkomst zal
vrij toegankelijk zijn. Aan de zaal kan een
eenvoudige lunch worden genuttigd à raison
van ƒ 15,—,mits dit bedrag te voren is
overgemaakt op giro 22469 van de Sectie
voor Waterbeheer te Den Haag. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden bij
dhr. W. H. Hut, Provinciale Waterstaat
Drenthe, tel. 05920 -5 55 44.
De secretaris-penningmeester van de
Sectie voor Waterbeheer van het KIVI,
ir. F. Rutgers, p/a Rijkswaterstaat,
tel. 070 - 88 93 70, toestel 115.

