Drinkwatervoorziening inbuitengewone omstandigheden* (deel III)

Conclusies en aanbevelingen
3.1. Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken isaan de
orde gesteld welke maatregelen in Nederland
door de waterleidingbedrijven en de
verschillende overheden tot nu toe zijn
getroffen, teneinde de drinkwatervoorziening
in geval van oorlogsgevaar, oorlog of andere
buitengewone omstandigheden zo lang en
zoveel mogelijk te waarborgen.
Deze maatregelen geven een bepaalde
waarborg dat óók onder genoemde
omstandigheden ofwel de waterleidingbedrijven, dan wel anderen deze voorziening
zo goed mogelijk in stand houden.
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De noodzaak wordt gevoeld bepaalde
voorzieningen kritisch te evalueren en deze
zo nodig, na nader onderzoek, aan te vullen
of anderszins te verbeteren.
3.2. Beschermingsplannenen
beschermende maatregelen
In hoofdstuk 1 zijn de beschermingsplannen
en de beschermende maatregelen die op
grond daarvan getroffen moeten worden
behandeld.
Onder meer kwam aan de orde dat de
verplichting tot het indienen van een
beschermingsplan bij de Commissie van
advies inzake bescherming waterleidingbedrijven in de periode 1 juli 1976tot 1978
gefaseerd werd ingevoerd. Geconstateerd
werd dat de afgelopen twee jaar zich tussen
de bedrijven enerzijds en de Werkgroep
beoordeling beschermingsplannen anderzijds
een goede samenwerking aan het
ontwikkelen is.Dit heeft erin geresulteerd
dat een toenemend aantal plannen en
aanvullingen daarop isingediend en
beoordeeld. Een aantal Verklaringen van
geen bezwaar zijn reeds afgegeven, terwijl
enkele andere op het punt staan te worden
verleend.
De voorzitter van de werkgroep heeft, met
instemming van de commissie, medio vorig
jaar (1983) voorgesteld de beschermingsplannen-problematiek gestructureerd/
projectmatig aan te pakken. De doelstelling
van dit project isdat alle waterleidingbedrijven, die daarvoor in aanmerking
komen, op 31 december 1985:
* Naar aanleiding van een voordracht tijdens de
VWN-vergaderingvan 13-2-1985 te Ede.
** Economisch-juridisch beleidsmedewerker bij de
Directie Drink- en Industriewatervoorziening, tevens
secretaris van de Commissie van Advies inzake
bescherming waterleidingbedrijven.

Ie. een actueel beschermingsplan hebben
ingediend;
2e. voor zover nodig (beschermende)
maatregelen hebben getroffen ter instandhouding van dedrinkwatervoorziening onder
buitengewone omstandigheden; en
3e. over een Verklaring van geen bezwaar
(VGB) beschikken.
Om dit tebereiken zullen de werkzaamheden
met kracht moeten worden voortgezet. Deze
exercitie wordt wellicht vergemakkelijkt
door een 'voorbeeld-beschermingsplan', dat
ontwikkeld isdoor de werkgroep in
samenwerking meteenwaterleidingbedrijf in
Zuid-Holland. Ook de vele, additionele
informatie van de werkgroep naar de
bedrijven mag in dit verband niet onvermeld
blijven. Al met al isde hoop gerechtvaardigd
dat de doelstelling zal worden gehaald.
Op dit moment (januari 1985)isdestand van
zaken als volgt:
—VGB verleend aan 8 bedrijven;

—VGB voorstel bij de commissie voor
1 bedrijf;
—in behandeling bij de werkgroep:
9 plannen;
—door waterleidingbedrijven aangepast
plan toegezegd: 44 stuks;
—nog geen plan ingediend door
23 bedrijven.
De toegezegde plannen zullen naar
verwachting worden ingediend in het
komende halfjaar van 1985.
Geconcludeerd kan verder worden dat een
aantal bedrijven thans voldoende goede
maatregelen heeft getroffen om de
drinkwatervoorziening onder buitengewone
omstandigheden zogoed mogelijk gaande te
houden, danwei toegezegd heeft deze binnen
een redelijk aantal jaren te treffen.
Tevens kan vastgesteld worden dat bij een
groot aantal bedrijven deze maatregelen zich
thans bevonden in een fase van planning en
(op)bouw. Bedacht moet daarbijworden dat,
verspreid over Nederland bij enige
waterleidingbedrijven nieuwbouw
plaatsvindt, alwaar, zoals toegezegd,
rekening zal worden gehouden met de
beschermende maatregelen in kwestie.
Tenslotte dient nog aandacht te worden
geschonken aan het feit dat nà bovengenoemde streefdatum de plannen en
maatregelen up-to-date moeten worden
gehouden. Nieuwbouw, uitbreiding, nieuwe
technieken etc. etc.zullen steeds ervoor
zorgdragen dat de waterleidingbedrijven en
hun voorzieningsgebieden zich wijzigen.
Een adequaat beschermingsplan dient
derhalve voortdurend te worden aangepast
aan de veranderende werkelijkheid.
In het Besluit bescherming waterleidingbedrijven ishierop ook ingespeeld in die zin
dat,ook nàafgifte vaneen VGB,een eigenaar

Witulketels beschermd opgesteld achtergemetselde maren (waterleidingbedrijf P.lf Gemeenten).
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van een waterleidingbedrijf kan worden
opgedragen het plan te wijzigen. Dit zal
geschieden als de maatregelen ter instandhouding van de drinkwatervoorziening onder
buitengewone omstandigheden niet langer
redelijkerwijze daarin voorzien.
3.3. Wettelijk kaderbeschermingsplannen
Zoals gesteld in hoofdstuk 1 berust de
verplichting voor eigenaren van waterleidingbedrijven om een beschermingsplan
op te stellen en op grond daarvan
beschermende maatregelen te treffen op het
Besluit bescherming waterleidingbedrijven
van 29 augustus 1963 (Stb. 381). Dit besluit
is de uitwerking van het gestelde in artikel 5,
eerste lid.van de Wet bescherming bevolking
van 10juli 1952 (Stb. 404).
Voorgenomen isthans de organisatie
bescherming bevolking op te heffen in
verband waarmede de Wet bescherming
bevolking zal worden ingetrokken.
Hiermede zal tevens de wettelijke grondslag
aan bovengenoemd besluit ontvallen.
Het blijft uiteraard noodzakelijk dat
waterleidingbedrijven maatregelen treffen
om de drinkwatervoorziening in geval van
oorlog, oorlogsgevaar en andere
buitengewone omstandigheden zoveel
mogelijk te waarborgen. Derhalve dient een
andere wettelijke basisvoor het
beschermingsbesluit te worden gezocht.
De Waterleidingwet van 6 april 1957 (Stb.
150)isdaartoe bijuitstek geschikt. Hiermede
wordt namelijk bereikt dat de Waterleidingwet (expliciet) het wettelijk kaderzalvormen
voor de drinkwatervoorziening onder
gewone en buitengewone omstandigheden.
Een voorstel tot wijziging van de Waterleidingwet waarmede bovenstaande wordt
gerealiseerd isthans (januari 1985) in
Kortsluitleiding ruw-rein water;ingebruik tenemen ingeval
(waterleidingbedrijf Elf Gemeenten).

biologische en chemische strijdmiddelen' uit
1974, zullen aangepast worden aan
bovenbedoelde inzichten en eisen.

Olietank met voldoende olie voor 10à 1-1 dagen
bedrijfsvoering; geplaatst onder maaiveld,beschermd tegen
horizontale scherfwerking (waterleidingbedrijf
Elf Gemeenten).

behandeling bijde Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer. In concreto wordt voorgesteld een
nieuw artikel (14a) aan de Waterleidingwet
toe te voegen, dat de (nieuwe) wettelijke
grondslag voor het beschermingsbesluit zal
zijn. Het besluit dat op grond van dit artikel
tot stand zal komen zalzoveel mogelijk gelijk
zijn aan het besluit uit 1963.Dit mede in
verband met het feit dat thans vele
beschermende maatregelen zich bevinden in
een fase van planning en (op)bouw.
Wel zal van de gelegenheid gebruik worden
gemaakt het besluit en de bij het besluit
behorende bijlagen aan te passen aan
inmiddels verworven nieuwe inzichten en
nieuwe eisen op onderhavig gebied.
Ook de 'Richtlijnen bescherming waterleidingbedrijven met het oog op oorlogsomstandigheden' en de 'Richtlijnen voorde
bescherming van waterleidingbedrijven
tegen de uitwerking van nucleaire,
vannucleaire of chemische besmetting vande buitenlucht

3.4. Gemeentelijke nooddrinkwatervoorzieningen
In hoofdstuk 2.3.passeerden de gemeentelijk
nooddrinkwaterputten de revue; gesteld
werd dat op de gemeentelijke autoriteiten de
plicht rust een noodvoorziening voor te
bereiden voor het geval de openbare
drinkwatervoorziening voor langere tijd is
onderbroken. Deze voorbereiding moet
omvatten een studie naar de mogelijkheden
van dergelijke voorzieningen (noodwaterputten) en het treffen van maatregelen om
deze te effectueren. Het waterleidingbedrijf
wordt geacht hierbij van advies te dienen.
Gebleken isechter dat aan deze voorzieningen niet overal de aandacht wordt
geschonken, die zij verdient. Met andere
woorden: in een beperkt aantal plaatsen in
Nederland zijn (voldoende) gemeentelijke
noodwaterputten aanwezig en/of
geïnventariseerd. Ook heeft slechtseen klein
aantal gemeenten een goed noodwaterputtenplan opgesteld (uiteraard meestal
dezelfde als hiervoor bedoeld).
Het isechter evident dat, wil er sprake zijn
van een goed functionerend noodwaterputtenstelsel, alle gemeenten in Nederland
waar de grondwaterkwaliteit dit toelaat de
beschikking zouden moeten hebben over
noodputten; een adequaat distributieplan
behoort daarbij. Gezien het grote belang dat
aan deze vorm van nooddrinkwatervoorziening wordt gehecht, wordt overwogen
dat wettelijk zal gaan worden voorgeschreven
dat elke daarvoor in aanmerking komende
gemeente binnen haargrenzen een
voldoende aantal nooddrinkwaterputten
aanlegt, deze inventariseert en voor de
distributie van het water uit deze putten een
adequaat plan ontwerpt.
3.5. Mobiele waterzuiveringsinstallaties
In het verleden waren bij het Korps Mobiele
Colonnes (KMC) een aantal mobiele waterzuiveringsinstallaties gestationeerd, met
behulp waarvan drinkbaar waterkon worden
bereid uit niet al te verontreinigd zoet
oppervlaktewater. Omdat inde loop van de
jaren zeventig de installaties sterk verouderd
bleken en zijvanwegegebrek aan onderdelen
niet meer gerepareerd konden worden,
werden zij buiten gebruik gesteld. Een door
de Commissie vanadviesinzake bescherming
waterleidingbedrijven ingestelde gespreksgroep heeft, enkele jaren geleden alweer,
geadviseerd tot vervanging van de
apparatuur over te gaan. Het werd nodig
geacht dat een waterzuiveringsinstallatie van
oppervlakte- of grondwater, op snelle en
eenvoudige wijze, onder de dan geldende
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omstandigheden drinkwater zou moeten
kunnen produceren.
Op grond van een op verzoek van de
gespreksgroep door de NV KIWA
uitgebracht rapport 'De bereiding van
drinkwater met hyperfiltratie onder
buitengewone omstandigheden' heeft de
gespreksgroep in 1982aan deCommissievan
advies inzake bescherming waterleidingbedrijven geadviseerd over tegaan tot het
aanschaffen van een proefmodel van een

Vulopening en toebehoren van een 3.000-litertank
(opgeslagen in de MlBO-magazijnen).

hyperfiltratie-unit voor hetzuiveren van brak
grondwater.
Het bleek echter dat bij het Ministerie van
Defensie in samenwerking met een
onderzoeksinstituut een waterzuiveringsinstallatie in ontwikkeling was.bestemd voor
bereiding van drinkbaar water uit oppervlaktewater waarvan het prototype medio
1983 zou functioneren. In de loop van 1984
was men zover dat de eerste proeven
genomen konden worden. Volgens de laatste
plannen zullen de proefnemingen met het
apparaat doorlopen tot februari/maart 1985.
Tijdens besprekingen tussen de Direktie
Drinkwater, de Staf Civiele Verdedigingen
de Coördinator Civiele Verdediging
(VROM) isop grond van bovenstaande de
door de eerdergenoemde gespreksgroep
gehanteerde eis verruimd.
Geopteerd wordt thans voor een apparaat
niet alléén geschikt voor de zuivering van
brak grondwater, maar voor een zuiveringsapparaat dat multi-inzetbaar is.dus bestemd
isvoor allerlei soorten verontreinigd gronden oppervlaktewater. Nader onderzoek,
onder leiding van een nieuw ingestelde
Werkgroep Mobiele Waterzuiveringsinstallaties isthans gaande.
3.6. Materialenrijksoverheid
In hoofdstuk 2.paragraaf 4 isvermeld welke
materialen door de centrale overheid ter
beschikking kunnen worden gesteld voor de
nooddrinkwatervoorziening van de
bevolking.
De hoeveelheden zijn uiteraard zeer beperkt
in vergelijking tot de omvang van de
Nederlandse bevolking. Bedacht moet echter

worden dat deze materialen als aanvulling
bedoeld zijn op de door de waterleidingbedrijven en de gemeente te treffen
voorzieningen ter handhaving van de
(nood-)drinkwatervoorziening.
Teneinde een inzicht te geven in de grootte
van de met Rijksoverheidshulp te bieden
bijstand zijn in het onderstaande als
voorbeeld enige globale becijferingen
gemaakt. Hierbij isuitgegaan van een
basisbehoefte per persoon per dag van
± 20 1.(opbouw: min. 3 liter voor overleving
(slechts enkele dagen vol te houden; moet na
maximaal 3dagen meer worden), de rest is
ten behoeve van persoonlijke hygiëne,
voedsel schoonmaken en koken).
a. Plastieken waterzakken à40 liter inhoud
Deze zakken zijn bestemd voor de leniging
van de eerste nood; debedoeling isalsdan 5 1
per persoon per dag te verstrekken.
De zakken kunnen slechts één keer worden
gebruikt. Indien de over het gehele land
verspreid opgeslagen zakken alle eenmaal
zouden worden gebruikt en gemiddeld per
persoon per etmaal 5 liter water wordt
gegeven, dan kan voor 40 /s x200.000 (stuks)
= 1.600.000 mensdagen water worden
verstrekt.
Ervan uitgaande, dat het realiseren van een
andere, continue noodwatervoorziening,
2etmalen duurt kan aanca.800.000 personen
hulp worden gegeven, dat wilzeggen aan
ca. 5% van de huidige bevolking
(± 14miljoen personen).
b. Opvouwbare containers à3.000 liter
inhoud
De opvouwbare watertanks kunnen totaal
per vulling 265 (stuks) x3.000 (liter) =
795.000 liter water bevatten. Deze hoeveelheid isvoor een eerste leniging van de nood
(5 1 per persoon per dag) voldoende voor
ca. 160.000 mensen gedurende 2à 3 dagen.
Daarna, alsca. 20 1perpersoon perdagnodig
is, kunnen ca. 40.000 personen aan water
worden geholpen.
Indien de omlooptijd per dagdeel van 12uur

Detailopname van depomp en kraanstel ten behoeve van
één van de velenoodwuterputten in Rotterdam.

per tank gemiddeld 4 uren bedraagt, kunnen
per etmaal op deze wijze rond '2/t x 160.000
= 480.000 mensen het minimum aan
drinkwater (5 1)ontvangen (ca. 3,5% van de
bevolking) en ca. 120.000mensen aan een
wat grotere hoeveelheid (20 I); ongeveer
0,9% van de bevolking.
c. Mobiele drinkwaterpijpleidingnet
Dit pijpleidingnet bestaat uit vier eenheden
die zowel ieder afzonderlijk alsook in groter
verband ingezet kunnen worden. De door
één eenheid te leveren hoeveelheid water
bedraagt ca. 150m-Vh. Maximaal zal
derhalve 4 x 150 = 600 m 3 /h aan de
bevolking ter beschikking kunnen worden
gesteld.
Rekeninghoudend met het niet steeds
optimaal kunnen functioneren van het
aanvoer- en distributiesysteem zou kunnen
worden gerekend op een maximale aanvoer

Mobiel pijpleidingnet: kruising met verkeersweg vantransportleiding met behulp vanslangstukken (zwart).
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per etmaal (24 uur) van ca. 14.000m-1
(24 x600 m 3 minus enig verlies). Hiermee
zijn 700.000 mensen perdagvan 20 1water te
voorzien ( 5 % van de huidige bevolking).
Bij een langere transportafstand-opstelling
in aanjaagverband - wordt dit trapsgewijs
minder. Bij een afstand vanca. 24kmzijn het
nog slechts 175.000 mensen (ca. 1,25% van
de bevolking).
Uiteraard houdt dit wel in dat het leverende
bedrijf over voldoende capaciteit moet

Mobielpijpleidingnet: detailopname vaneen5 m3-tank.

beschikken. Voor een groot aantal kleine
waterwinplaatsen met zuiveringswerken zal
dit zeker niet het geval zijn. Een hulpmiddel
om zoveel mogelijk water voor bijstand aan
derden beschikbaar te kunnen stellen, ishet
beperken van het waterverbruik in het eigen
voorzieningsgebied.
d. Conclusie
Op grond van deze becijferingen kan gesteld
worden, dat bij inzet van het rijksoverheidsmateriaal vrijwel direct met hulp van zakken
en containers aan rond 8,5% van de
bevolking 5literwater kanworden verstrekt.
Het mobiele drinkwaternet kan na verloop
van 2 à 3 dagen uitkomst bieden voor.
afhankelijk van de omstandigheden,
maximaal 5% en minimaal 1,25% van de
bevolking. De containers kunnen dan nog
een bijdrage leveren in de orde van grootte
van 1%.
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Met behulp van de rekenvoorbeelden is
duidelijk geworden dat met deze materialen
slechts een klein deel van de bevolking aan
drink(baar) water kan worden geholpen.
Verschillende andere mogelijkheden om
meer mensen aan water te helpen zijn in de
vorige paragrafen aan de orde gesteld,
namelijk de gemeentelijke noodwaterputten
en de mobiele waterzuiveringsinstallaties.
Daarnaast zou overwogen kunnen worden
om het aantal zakken en tanks, alsmede het
verplaatsbare waterleidingnet uit te breiden.
Voor wat betreft dit net dient echter bedacht
te worden dat de uitmonsteringvan 1 peloton
à 6 km hoofdleiding met toebehoren niet
alleen ca.ƒ 2.000.000,-zalvergen, maarook
dat voor aanleg en bediening, onderhoud en
verzorging onder oorlogsomstandigheden
permanent over rond 80 manschappen moet
kunnen worden beschikt.
Wat betreft de zakken kan opgemerkt
worden dat de laatste tijd het besef is
gegroeid, dat het waarschijnlijk voor een
groot deel van de bevolking zeer moeilijk zal
zijn onder moeilijke omstandigheden 40 kg
water te transporteren, zeer waarschijnlijk
met niet meer dan handkracht.
Gezien de beperkingen die de besproken
voorzieningen met zich brengen is zijdens
Directie Drinkwater voorgesteld een
onderzoek te entameren naar de bruikbaarheid van de nooddrinkwatermaterialen die
onder buitengewone omstandigheden door
de centrale overheid kunnen worden ingezet.
3.7. Kwaliteitsnormen
De eisen, waaraan drinkwater moet voldoen,
zijn vermeld in het Waterleidingbesluit van 7
juni 1960 (Stb. 435). Deze regeling isbij
Koninklijk Besluit van 2april 1984(Stb. 220)
aangepast aan de bepalingen van enkele
EG-richtlijnen. Bedoelde normen zijn
bestemd voor drinkwater onder normale
omstandigheden. De ratio van deze strenge
eisen isdat zelfs bij langdurig gebruik (een
leven lang) het gedistribueerde drinkwater
geen schadelijke effecten op de gezondheid
mag hebben.

Mobiel pijpleidingnet: 45 m3-tank met aansluitingen mangatdekstel.

Onder buitengewone omstandigheden zal
men in bepaalde gevallen gedwongen kunnen
zijn met een mindere kwaliteit water
genoegen te nemen. Het vaststellen van
minimum eisen voor het onder die
omstandigheden door een waterleidingbedrijf of door een gemeente televeren water
verdient aanbeveling. Uitgangspunt zal
daarbij moeten zijn de eis.dat het water bij
het merendeel der bevolking, bij het
veronderstelde relatief korte gebruik, geen
onaanvaardbare gezondheidsrisico's
oplevert. Primair zal het water derhalve
bacteriologisch betrouwbaar moeten zijn.
Over de waarde van deze en andere
parameters dient nader onderzoek plaats te
gaan vinden.
Voorgesteld wordt om een (literatuur)
onderzoek te starten, teneinde te komen tot
een zo klein mogelijk pakket van normen
waaraan drinkbaar water onder buitengewone omstandigheden dient te voldoen.
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