Voorbereiding entotstandkoming vanwatervoorzieningswerken;
legalisatie vande planning

Op 28 januari 1986 aanvaardde de Eerste
Kamer - zonder beraadslaging - een wetsontwerp tot wijziging van de Waterleidingwet. Als belangrijkste onderdeel bevat dit
wetsontwerp een regeling inzake 'voorbereiding en totstandbrenging van watervoorzieningswerken', die als hoofdstuk IVin
de Waterleidingwet zal worden opgenomen.
Het gaat hier om de planning voor de drinken industriewatervoorziening, die na een
lange voorgeschiedenis thans een wettelijke
grondslag krijgt.

MR. J. J. VAN SOEST
Directie Drink- Industriewatervoorziening
ministerie van VROM

Planning voor drinkwater:een volksgezondheidsbelang van de eerste orde
Besmet of verontreinigd drinkwater was
vroeger vaak de oorzaak van vele ziekten.
Centrale winning uit niet verontreinigde
bronnen, bereiding en distributie van
drinkwater door deskundigen isdaartegen de
beste waarborg. Vandaar dat in de loop van
ruim honderd jaar (1853-1965)praktisch de
gehele bevolking van Nederland op de
distributienetten van waterleidingbedrijven
werd aangesloten. Naarmate de centrale
watervoorziening zich uitbreidde, kreeg men
steeds meer oog ervoor dat ook de instandhouding en verdere ontwikkeling daarvan
geen vanzelfsprekende zaak isen in breed
verband moet worden aangepakt. De bronnen
voor de drinkwatervoorziening, gronden oppervlaktewater, raakten steeds meer
verontreinigd; dit vormde een ernstige
bedreiging voor de drinkwatervoorziening.
Slechts door een zeer ingewikkelde zuivering
kan dan nogeen goede drinkwaterkwaliteit
worden bereikt. Ook vandaag zijn die bedreigingen nog zeer ernstig: de slag om een
goede kwaliteit van het oppervlaktewater is
nog niet gewonnen, en het grondwater isals
gevolg van de 'vermesting', het gebruik van
pesticiden en lozingen van chemische stoffen
méér in gevaar dan ooit. Daarbij komt nog.
dat de hoeveelheid grondwater die aan de
bodem kan worden onttrokken beperkt is.
Al vroeg isgedacht aan plannen om het
grond- en oppervlaktewater voor de winning
en bereiding van drinkwater veilig te stellen.
In 1940 verscheen een rapport over de
planning van de drinkwatervoorziening in
West-Nederland met aanbevelingen tot het
reserveren van bronnen, te ondersteunen
door een bijdat rapport gevoegd ontwerp
voor een wettelijke regeling. Als gevolg van
de oorlog kwam van de uitwerking van die
aanbevelingen niet veel, maar de gedachte

bleef leven: in 1965 kwam opnieuw een
rapport, mi voor heel Nederland, tot stand,
met onder andere de aanbeveling om een
'wetgeving voor basisplannen' te maken.
Die 'basisplannen" zouden geïntegreerde
plannen moeten zijn voor de reservering van
waterbronnen op de grondslag van ramingen
over de toekomstige waterbehoeften.
Deze wetgeving isnu, weliswaar in andere
vorm dan werd gedacht maar met in wezen
dezelfde strekking, tot stand gekomen.
Planning door het rijkendoorde bedrijfstak
De behoefte aan planning voor drink- en
industriewatervoorzieningiszógroot,dat die
planning al ongeveer twintigjaar vrijwillig,
dus zonder wettelijke regeling, wordt uitgevoerd. De grondslag van die planning
wordt nu gevormd door het Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening, dat in
het kader van het nationale ruimtelijk beleid
de reserveringen aangeeft. In 1981verscheen
het tweede structuurschema, dat na uitvoerige
inspraak vorigjaar door de Tweede Kamer
werd behandeld. Daarnaast maakt de bedrijfstak voor de openbare watervoorziening
ongeveer eens in de vier jaar haar werkplan
voor de middellange termijn, het Tienjarenplan. Het wordt doordeMinistervan VROM
getoetst aan het Structuurschema, nadat
onder andere aan de provinciale besturen
hun mening is gevraagd.
Het structuurschema (datstraks 'beleidsplan'
gaat heten) en hetTienjarenplan vormen - in
samenhang met de projectplannen van de
waterleidingbedrijven - e e n sluitend plansysteem. Zonder afstemming open integratie
in andere plannen zou het evenwel niet
kunnen werken. Die andere plannen bevinden zich voornamelijk op de terreinen van
ruimtelijke ordening, milieubeheer en
waterhuishouding.
Harmonisatie en integratie van planning
Het structuurschema isnaar zijn aard een
maatregel van ruimtelijke ordening.
Het kreeg eind vorigjaar in de Wet op de
Ruimtelijke Ordening zijn wettelijke
grondslag. Uitwerking vindt het - inde lijn
van de ruimtelijke ordening-in provinciale
streek- en gemeentelijke bestemmingsplannen. Die plannen zullen ruimtelijke
reserveringen voor watervoorzieningswerken
moeten waarborgen.
Daarnaast isde uitvoering van de waterleidingplannen afhankelijk van maatregelen
in het kader van het milieubeheer.
Al in het begin van dit verhaal werd gewezen
op het belang van de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater. Het isduidelijk dat de
onderdelen van het milieubeheer, die daarop
zijn gericht, bijde veiligstelling van de
drinkwatervoorziening een centrale plaats
innemen. Daarom isook -sinds hun oprichting in 1962 - het toezicht op de
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openbare drinkwatervoorziening aan de
regionale inspecties van de volksgezondheid
voor de milieuhygiëne toevertrouwd, en
daarom heeft de directie Drink- en
Industriewatervoorziening een plaats in het
DGMH gevonden.
In het kader van de afstemming op het
algemene milieubeleid hoort de drinkwatervoorziening ook een plaats te hebben in het
Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer, dat in de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne zijn grondslag zal krijgen.
De dóórwerking van dit IMP vindt voor een
belangrijk deel plaats in provinciale plannen,
waarvan vooral die voor de bescherming van
het grondwater (krachtens de komende Wet
bodembescherming) voorde drinkwatervoorziening van groot gewicht zullen zijn.
Tenslotte iser dan nogde waterhuishouding:
in de nota 'De waterhuishouding van
Nederland' van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat heeft de drink- en industriewatervoorziening een duidelijke plaats.
Deze nota krijgt inde toekomstige Wet opde
waterhuishouding zijn grondslag. Dóórwerkingvan het beleidopditgebied geschiedt
onder andere in de waterkwaliteitsplannen
en in de provinciale grondwateronttrekkingsplannen.
De nieuwe wet: een sluitstuk
De nieuwe wet isin verschillende opzichten
een sluitstuk.
In de eerste plaats rondt zeeen ontwikkeling
van planning af waarover alvijftig jaar
geleden voor het eerst werd gedacht.
Harmonisatie met de planning op rijks- en
provinciaal niveau op de gebieden van
ruimtelijke ordening, milieubeheer en waterhuishouding isverzekerd omdat de planning,
evenals de drinkwaterplanning, een wettelijke
regeling heeft of binnenkort verkrijgt die
daarin voorziet. Met name de positie, die de
bedrijfstak van de openbare watervoorziening
thans door wettelijke regeling van het Tienjarenplan krijgt is uniek. Ze ontbreekt in de
ons omringende landen en ismede te danken
aan de grote inzet, waarmee de Vereniging
van Exploitanten van Waterleidingbedrijven
in Nederland VEWIN deze planning heeft
ontwikkeld. Dit maakte ook drinkwaterplanning in provinciaal kader-waarvoor
overigens nog tot in de Tweede Kamer
voorstanders te vinden waren -overbodig.
Provinciale planning zou onvoldoende recht
hebben gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de waterleidingbedrijven voor
de waarborging van een goede drinkwatervoorziening; daarbij kan planning door de
bedrijfstak niet worden gemist. Ook moet
worden bedacht dat een aantal belangrijke
watervoorzieningsprojecten provinciegrenzen
overschrijdt.
Regelingen omtrent kwaliteitseisen te stellen
aan het drinkwater, het hvciënisch toezicht

124

op- en de reorganisatie van de openbare
drinkwatervoorziening vonden reeds eerder
een plaats in de Waterleidingwet. In dit
opzicht vormt de nieuwe wet voor de drinkwatervoorzieningóók een sluitstuk: planning
is het laatste onderwerp waarvan regeling
werd gevraagd. Gehoopt magworden dat de
nieuwe regelingflexibel genoeg isomde tand
des tijds lang te weerstaan.
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In de periode september
tot en met december 1985
heeft de STORA de volgende
rapporten uitgebracht:
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
4. Sproeiinstallaties inafgedekte ruimten
(september 1985)
Bij het bestrijden van stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen door afdekking van
installaties of onderdelen daarvan, worden
materialen en constructies aangetast door
zwavelzuur. Het rapport behandelt de
toepassing van sproeiinstallaties voor het
afspoelen van oppervlakken die aan
aantasting zijn blootgesteld.
(21 pagina's, ƒ 12,50).
Denitrificatie
(oktober 1985)
Het rapport geeft een overzicht van de
mogelijkheden voor toepassing van
denitrificatie op bestaande- en nieuw te
bouwen zuiveringsinrichtingen.
Als leidraad voor beheer en ontwerp zijn de
technische en economische aspecten voor
zeven mogelijke situaties doorgerekend.
(94 pagina's,ƒ 20,-).
Meten en bemonsteren van
afvalwaterstromen
///. Minimalisering putafmetingen (rechthoekige scherpe overlaten)
(oktober 1985)
Het rapport beschrijft onderzoek naar
mogelijkheden deafmetingen vanputten met
rechthoekige scherpe overlaten voor afvalwaterdebietmeting, inclusief de aanstroomlengten bovenstrooms van de meetsectie, te
verkleinen. Binnen een fout van 2à 3 % ten
opzichte van het ware debiet blijken
aanzienlijke reducties van de afmetingen
mogelijk.
(75 pagina's, ƒ 30,—).
Meten en bemonsteren van
afvalwaterstromen
IV. Minimalisering putafmetingen (venturi
meetgoten)
(oktober 1985)
Het rapport beschrijft onderzoek naar

mogelijkheden deafmetingen vanputten met
venturigoten voor afvalwaterdebietmeting te
reduceren.
Binnen een fout van 2 à 3 % ten opzichte van
het ware debiet blijken reducties in de
aanstroomlengte van venturigoten mogelijk.
(5 1pagina's, ƒ 22,-).
Energiehuishouding op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
Besparingen door kleine gasmotoren
(oktober 1985)
De energiehuishouding op rioolwaterzuiveringsinrichtingen kan gunstig worden
beïnvloed door het installeren van meerdere
kleine gasmotoren voor de warmte- krachtkoppeling. Deze kleine eenheden bieden de
mogelijkheid omgenuanceerd intespelen op
variaties in vraag en aanbod van
energiedragers.
De technische en economische aspecten zijn
in de praktijk onderzocht opderwzi Meppel.
(62 pagina's, ƒ 25,-).
De zuurstofvraag van huishoudelijk
afvalwater
Berekening uitproduktie- en verbruiksgegevens
(oktober 1985)
Het zuurstofverbruik van de totale
hoeveelheid verontreinigende stoffen, die in
Nederland per inwoner per etmaal in de
privé-sfeer met afvalwater worden geloosd,
wordt berekend op basis van fysiologische en
huishoudkundige gegevens.
Ook de totale hoeveelheid fosfaat werd
daarbij betrokken.
(42 pagina's, prijs n.n.b.).
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
TAK-bijeenkomsten in Ede
Op 25, 28 en 29 april worden in Ede, in het
congrescentrum 'De Reehorst' TAK-bijeenkomsten gehouden over het onderwerp
'Voorkomen van besmettingen'.
De bijeenkomsten worden door de VWN
georganiseerd voor de technische en
administratieve krachten inde bedrijfstak,
die belast zijn met uitvoerende en toezichthoudende werkzaamheden aan het leidingnet
en voor medewerkers die in hun werk op
andere wijze direct in aanraking kunnen
komen met het reine water.
De aanmelding voor deze bijeenkomsten
verloopt via de bedrijven en dient vóór
1 april a.s. te geschieden.
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
NVA-activiteiten 1986
22 april: Bestuursvergadering
23 april: Symposium Programmagroep 3:
Recent onderzoek, nader toegelicht.
De Flint. Amersfoort.
4juni: Voorjaarsvergadering in samenwerking met programmagroep 1,
Thema: 'Aanpak sanering afvalwater
Rotterdamse regio'.
Plaats: Groothandelsgebouw Rotterdam.
17juni: Bestuursvergadering.
2 september: Bestuursvergadering.
15— 19september: EWPCA-congres
'Anaerobic treatment —a grown-up
technology' (verdere informatie zie
EWPCA-activiteiten ).
8 oktober: Bestuursvergadering.
27 november: Najaarsvergadering, in samenwerking met de programmagroepen 3en 4.
10december: Bestuursvergadering.

IAWPRC-conferences
9-11 april: Comparison of urban drainage
models with real catchment data; Dubrovnik,
Yugoslavia.
Contactadres: Dr. C. Maksimovic, Faculty of
Civil Engineering, Institute of Hydraulic
Engineering, Bulevar Revolucije 73,
PO Box 895, 11000 Belgrade, Yugoslavia.
13- 15augustus: 13th. IAWPRC Biennal
International Conference
Pre —Conference Seminar on Use of soil for
treatment and final disposal of effluents and
sludge, Salvador, Bahia, Brasil.
Contactadres: Central de Tratamento de
Effluents.
Liquidos S.A.-Cetrel, Km 19da Ba. 536 Estrada de Camacari - Monte Cordo Camacari — Bahia —Brasil- Caisca Postal:
0453-Salvador.
17-22 augustus: 13th. IAWPRC Biennal
International (in conjunction with
comprehensive equipment exhibition;
Rio de Janeiro, Brazil).
Contactadres: IAWPRC Alliance House,
29/30 High Holborn, London, WVIC 6Ba,
U.K.
24-27augustus:
13th. Biennal Conference
Post —Conference Seminar on 'The useof
macrophytes inwater pollution control', at
the University of Sâo Paulo.
Contactadres: CENA. Caixa Postal 96
13400 Piracicaba, Sâo Paulo, Brasil.

