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Verschillende alternatievenvoorreorganisatie
drinkwatervoorziening Zuid-Holland gepresenteerdtijdenshoorzitting

Zullen Provinciale Staten van Zuid-Holland
gevoeliger blijken voor de tegen de
reorganisatieplannen aangevoerde bezwaren
dan GS, die blijven vasthouden aan hun
voorstel het aantal waterleidingbedrijven in
de provincie terug tebrengen van 29tot drie?
De onzekerheid daarover bracht bijna
twintig insprekers achter de microfoon
tijdens een hoorzitting dieop 12septemberjl.
werd gehouden ten overstaan van de Vaste
Commissie van Advies en Bijstand voor
Waterhuishouding en Waterschappen uit
Provinciale Staten van Zuid-Holland.
De insprekers vertegenwoordigden vrijwel
alle bij de reorganisatie betrokken bedrijven
en gemeenten. In grote lijnen tekende zich
daarbij het volgende beeld af: Rotterdam,
Den Haag en Gouda/Rijnstreek onderschrijven de plannen van GS en willen als
rechtspersonen fungeren voor de bedrijven
Zuid-Holland Zuid, Zuid-Holland West en
Zuid-Holland Oost.
Vrijwel alle gemeenten en bedrijven ten
oosten van Rotterdam en ten zuiden van
Gouda staan een alternatief vierde bedrijf
voor, het zogenaamde 'plan Alt'. De meeste
gemeenten en bedrijven benoorden Den Haag
hebben inmiddels een intentieverklaring
opgesteld om te komen tot een horizontaal
geïntegreerd nutsbedrijf Zuid-Holland
Noord (met een verticaal geïntegreerde
'waterpoot').
De Westlandse gemeenten en bedrijven
pleiten voor een horizontaal geïntegreerd
Westlands nutsbedrijf, terwijl de gemeenten
Leidschendam, Rijswijk en Voorburg een
dergelijk horizontaal nutsbedrijf voorstaan
voor het voorzieningsgebied van het waterleidingbedrijf De Vlietstreek.

Den Haag
De gemeente Den Haag isvan mening, dat
het duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland
West zonder de huidige voorzieningsgebieden

Alternatief plan Alt
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden,
Bronwaterleiding Hoeksche Waard,
Dordrecht en Vianen bepleiten de totstandkoming van een tweede grondwaterbedrijf
(alternatief "Alt").Alle betrokken gemeenten
en de directies en personeelsleden der
bedrijven staan achter dit alternatieve plan,
dat een geheel 'selfsupporting' bedrijf
oplevert met winning, produktie en distributie
in één hand.

De levering door Rotterdam aan het
Westland kan gecontinueerd worden als engroslevering. In plaats van afzet naar het
Westland kan Den Haag dan suppletiewater
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Rotterdam
De gemeente Rotterdam stemt in met het
plan van GS maar wil,dat zowel het gebied
van Oost-Usselmonde alsdat van De Tien
Gemeenten wordt toegevoegd aan het te
vormen bedrijf Zuid-Holland Zuid.
Het Waterleidingbedrijf Oost-Usselmonde
acht een tweede fusie op korte termijn
ongewenst (het bedrijf isop 1januari 1984
uit fusie ontstaan), maar berust op lange
termijn (nâ 2000) op inbreng van het bedrijf
in Zuid-Holland Oost.
De Tien Gemeenten wil als zelfstandig
bedrijf voort blijven bestaan tot de
Rotterdamse levering aan het bedrijf
gestabiliseerd is(rond 2000). Het gebied dat
in dat jaar door Rotterdam wordt voorzien,
kan dan worden toegevoegd aan ZuidHolland Zuid; het eventueel resterende deel
aan West.

leveren aan de Leidsche Duinwater Maatschappij. Daardoor wordt voorkomen dat er
in Katwijk een voorzuivering moet worden
gebouwd voor uitbreiding van de oppervlakte-infiltratie in de duinen.

van de Westlandsche Drinkwater Mij en
De Tien Gemeenten te klein zou zijn om
doelmatig te functioneren. De Tien
Gemeenten isin het plan van GS ondergebracht bij West en moet daar blijven; het
Westland moet aan West worden toegevoegd.
Daarbij kan worden aangesloten bij de in het
Westland bestaande plannen voor een regionaal horizontaal geïntegreerd elektriciteits-,
gas-, warmte- en drinkwaterbedrijf.
Voorbereidende reorganisaties in de overige
nutssectoren zijn daartoe al in gang gezet.
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Dewaterleidingbedrijven inZuid-Holland(ontleendaanhettweedetienjarenplanvandeVEWINanno1984)
44 Bloembollenstreek. Gas-en
Watervoorzieningsbedrijf voorde
45 Noordwijk, Gemeente Bedrijven
46 Katwijk, Gemeentebedrijven
47 Rijnsburg, Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf
48 Warmond,GemeenteWaterleidingbedrijf
49 (LDM) NVLeidsche Duinwater
Maatschappij
50 Voorschoten,Gemeentelijk Gas-,
Water- en Elektriciteitsbedrijf
51 Rijnstreek', Waterleidingbedrijf 'De
52 Alphen a/d Rijn,Gemeentebedrijven voorelektriciteit,gas,
water encentrale antenne
53 ElfGemeenten',Stichting 'Drinkwaterleiding De

54 Woerden, Gemeentebedrijven
55 Vianen,GemeentelijkWaterleidingbedrijf
57 (Aen V)'Drinkwaterleiding
DeAlblasserwaard ende
Vijfheerenlanden'
58 (GWM)DeGoudseWaterleiding
MaatschappijNV
59 TienGemeenten',Stichting Drinkwaterleiding 'De
60 Vlietstreek, DrinkwaterleidingDe
61 Wassenaar, Gemeentelijke
Technische Diensten
62 's-Gravenhage, Duinwaterleiding
van
63 (WDM)NVWestlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij
64 Delft, Gemeentebedrijven

65 Schipluiden,Openbare
Nutsbedrijven
66 Maasland,Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
67 Maassluis,Gemeente Bedrijven
68 Vlaardingen, Gemeentelijke
Energie-enWaterleidingbedrijven
69 Schiedam,Gemeentelijke
Technische Bedrijven
70 Rotterdam, Drinkwaterleiding
71 OostIJsselmonde,Samenwerkingsorgaan Drinkwatervoorziening
75 Dordrecht,Gemeentelijk Energiebedrijf
76 HoekscheWaard,StichtingBronwaterleiding
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Leiden
De Leidsche Duinwater Maatschappij, het
Gas- en Watervoorzieningsbedrijf voor de
Bloembollenstreek en de gemeenten Katwijk,
Noordwijk, Rijnsburg, Wassenaar, Leiden,
Warmond, Hillegom en Sassenheim pleiten
voor een horizontaal geïntegreerd nutsbedrijf
Zuid-Holland Noord (in samenwerking met
energiebedrijf Rijnland). Ook Boskoop en
Alphen a/d Rijn zouden in een dergelijk
bedrijf moeten participeren. Boskoop maakt
overigens thans deel uit van het met Gouda
fuserende waterleidingbedrijf De Rijnstreek!
Inmiddels isdoor de meeste betrokken
gemeenten een intentieverklaring onderschreven tot de vorming van zo'n bedrijf.
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen hebben zowel de Wassenaarse
inspreker alsde inspreker voor de LDM
gepleit voor 'bestuurlijke ruimte' om de
vorming van het Nutsbedrijf Noord mogelijk
te maken. Eén jaar werd er gevraagd.
Knoop
De Vaste Commissie uit de Staten zal op
donderdag 10oktober a.s. haar standpunt
bepalen. Zij zal een gordiaanse knoop
moeten ontwarren of doorhakken. Of laten
zitten in de veronderstelling dat de tijd zal
helpen om desamenwerkingsvormen diezich
thans onder de druk van de plannen 'op
vrijwillige basis' hebben gevormd, vaste
vormen zullen aannemen ineen aantal
bedrijven die menen aan de gestelde
doelmatigheids-eisen te voldoen en daarmee
een drastische reorganisatie hopen te kunnen
ontgaan.

• •

•

T Delft
Nieuws uitde
vakgroepgezondheidstechniek
&waterbeheersing
Intreerede prof.ir.J.H.Kop
Prof. ir.J. H. Kop, bij Koninkljk Besluit van
8 november 1984 benoemd tot hoogleraar in
de Afdeling der Civiele Techniek, voor het
vakgebied van de Gezondheidstechniek, zal
ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding
een rede houden getiteld:
'Zorgen voor en om water'.
De bijeenkomst vindt plaats op 10oktober
1985 om 15.00 uur precies in de Aula van de
Technische Hogeschool,Mekelweg 1 te Delft.
Alle belangstellenden worden van harte
uitgenodigd tot het bijwonen van deze
bijeenkomst.
Na het uitspreken van de rede wordt
gelegenheid gegeven tot het aanbieden van
gelukwensen.

DDDLTEDD
Keuringsinstituutvoor
WaterleidingartikelenKIWA NV
KIWA-rapport 'Hydrochemie
en hydrologievanhetduingebied
tussen Egmond enWijkaanZee'
verschenen
Van de hand van P. J. Stuyfzand
(KIWA NV, afd. Hydrologie) iszojuist verschenen het KIWA-rapport 'Hydrochemie
en hydrologie van het duingebied tussen
Egmond en Wijk aan Zee. (205 pp,
bestelnr. SWE-85.012).
Samenvatting
Uit een vergelijking van de huidige grondwaterkwaliteit in de duinen met die van
1914-1950 moet geconcludeerd worden, dat '
vooral bebossing, grondwaterwinning en
luchtverontreiniging tot een kwaliteitsverslechtering hebben geleid.
Wat de hier bestudeerde hoofdbestanddelen
betreft zijn voornamelijk de S0 4 -, Cl- en
Ca-concentraties toegenomen. Dit geldt
vooral voor het Ie watervoerende pakket
(afgekort WVP) en, waar slecht doorlatende
pakketten (afgekort SDP's) ontbreken of
zwak ontwikkeld zijn, ook voor het 2e WVP.
Een tweede ingrediënt van dit rapport vormt
de ruimtelijke verbreiding van watertypen.
Middels een nieuwe klassificatie worden er
18 onderscheiden, die aan de volgende
5 groepen toegerekend kunnen worden:
kunstmatig geïnfiltreerd Lekwater, normaal
duinwater, gemuteerd duinwater, verzoetings- en verziltingswater. Het beeld
wordt geïnterpreteerd in termen van de
hydrologische evolutie van het gebied (van
3000 voor Christus tot heden), menselijk
ingrijpen, het stromingspatroon en de
ruimtelijke verdeling van SDP's. Het isdan
ook niet verwonderlijk dat dit rapport een
uitvoerige kartering van SDP's en beschouwing van hydrologische gegevens bevat.
Een derde aspect van deze studie vormt de
kwaliteitsgenese van duinwater. Naast een
beschrijving van de aard en plaats van de
meest relevante processen, worden ook berekeneningen gepresenteerd. Het betreft een
soort naberekening van de gemeten kwaliteit
van zeer ondiep, nitraathoudend natuurlijk
duinwater t/m diep verzoetingswater, door
met S 0 2 , NO x , (NH 4 ) 2 S0 4 en C 0 2 verrijkt
regenwater te laten indampen, conform het
niet-nuttige deel vande neerslag,en reageren
met een ondergrond, die benedenwaarts
geochemisch verandert.
De publikatie kanworden bestelddoor overmaking van ƒ 2 5 , -op postrekening 529295
ten name van KIWA NV onder vermelding
van KIWA-rapport SWE-85.012.

VerenigingvanExploitanten
vanWaterleidingbedrijven
inNederland
Vergaderingen
College van Bedrijfsdirecteuren (CBD),
KIWA, Nieuwegein;
26 september 1985,9.45 uur.
Speurwerkbijeenkomst,
KIWA, Nieuwegein;
26 september 1985, 14.00 uur.
Commissie voor de Examens in
Waterleidingtechniek (CEW),
Provinciaal Laboratorium voor
Noord-Holland, Haarlem;
27 september 1985, 10.00 uur.
Contactorgaan Veiligheidsaangelegenheden,
NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch;
27 september 1985, 10.00 uur.
Statistiekcommissie,
VEWIN, Rijswijk;
30 september 1985, 10.30 uur.
Werkgroep Opleiding Installatieinspecteur (OI), Jaarbeurs Utrecht;
1 oktober 1985, 9.30 uur.
Regionaal Inspectiecontact Oost,
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
Lelystad;
2 oktober 1985, 10.00 uur.
Regionaal Inspectiecontact Noord-West,
Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland, Bloemendaal;
8 oktober 1985, 9.00 uur.
Begeleidingscommissie Opleiding
Leidingentekenaar (BOLT),
NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland, Doetinchem;
8 oktober 1985, 9.30 uur.
Dagelijks Bestuur (DB),
VEWIN, Rijswijk;
9 oktober 1985,9.45 uur.
Overleg Inspectie Volksgezondheid,
Groningen;
11oktober 1985, 10.30 uur.
Centraal Plancollege (CPC),
Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen;
22 oktober 1985, 10.00 uur.
Overleg Waterwinning Duingebieden,
VEWIN, Rijswijk;
24 oktober 1985, 14.00 uur.
Regionaal Inspectiecontact Zuid-Oost,
Nutsbedrijven Eindhoven;
30 oktober 1985, 9.40 uur.

