Drinkwatervoorziening onderbuitengewone omstandigheden:
Beleid enwetgeving*

1. Inleiding
Met drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden worden niet alleen
de maatregelen bedoeld die erop zijn gericht
de openbare drinkwatervoorziening zo lang
mogelijk instand te houden. Ook de nooddrinkwatervoorzieningen met behulp
waarvan de bevolking nogdrinkwater moet
worden geleverd, ingeval de centrale drinkwatervoorziening isuitgevallen, vallen onder
deze omschrijving. Onder buitengewone omstandigheden worden verstaan grootschalige
vredescalamiteiten, oorlogsgevaar en oorlog.
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Het kan hierbij dusgaanomlokale, regionale
of landelijke gebeurtenissen. Van belang is
dat er pas sprake isvan buitengewone
omstandigheden alsde regering deze met de
daartoe geëigendejuridische middelen heeft
afgekondigd.
2. Drinkwaterbeleid
Ook voor de drinkwaterlevering onder
buitengewone omstandigheden isart. 4,
lid 1,van de Waterleidingwet (6 april 1957,
Stb. 150) het uitgangspunt: de waterleidingbedrijven moeten ervoor zorgen dat in hun
voorzieningsgebieden voldoende drinkwater
van goede kwaliteit beschikbaar is.
De Waterleidingwet maakt géén onderscheid
tussen de plicht tot waterlevering onder
normale of buitengewone omstandigheden.
Wel is het belangrijk voorde waterleidingbedrijven te weten dat het acceptabel wordt
geacht dat onder buitengewone omstandigheden de drinkwaterlevering anders kan
geschieden dan voorgeschreven bij en
krachtens art. 4 van de Waterleidingwet.
Het is niet uitgesloten dat onder genoemde
omstandigheden dedruk,dehoeveelheid en/
of de kwaliteit minder zijn. Ook ishet
mogelijk dat dezebeperkingen vankortereof
langere duur zijn of dat slechts bepaalde
gebieden, wijken of delen daarvan getroffen
worden.
Het isevident dat ondanks deze beperkende
omstandigheden de bevolking zo lang
mogelijk drinkwater via de openbare
voorzieningen geleverd moet krijgen.
De mens heeft namelijk, zoals bekend, per
dag 3 liter vocht per persoon nodig. Naast
deze hoeveelheid isnogminimaal 10 literper
persoon per dag nodig voor het schoonmaken
van voedsel en voor de persoonlijke hygiëne.
* Naar aanleiding van een voordracht tijdens het op
8 april in Arnhem gehouden symposium Drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden.

In verband met de verwachte schaarste aan
drinkwater onder buitengewone omstandigheden wordt aanbevolen voor de toiletspoeling afvalwater of ander water te
gebruiken. Vanwege het gevaar van het
uitbreken van besmettelijke ziekten isditeen
aspect dat zeker niet vergeten mag worden.
3. Huidige (wettelijke) regelingen
Afb. 1beoogt een duidelijk overzicht te
verschaffen over de regels en de
voorzieningen dieerzijn voorde drinkwatervoorziening in vredestijd én onder buitengewone omstandigheden.
Er wordt om te beginnen onderscheid
gemaakt tussen waterlevering door middel
van de openbare voorzieningen en waterlevering op andere manieren (anders dan uit
de kraan).
In het eerste blok (links) zijn de Waterleidingwet, het Waterleidingbesluit en de
Aanbevelingen van de VEWIN van kracht.
Deze (wettelijke) regelingen zijn ook nog
van toepassing onder buitengewone
omstandigheden, maar dan wel min of meer
glijdend. Want zoals reeds in 2.werd gesteld
wordt het bijvoorbeeld acceptabel geacht dat
onder buitengewone omstandigheden een
andere kwaliteit water wordt geleverd.
Te denken valt hierbijonder meeraan waterlevering via de, in de waterleidingwereld
bekende, 'kortsluitleiding' tussen het ruw-en
reinwaterdeel van het produktieproces.
De extra regelingen onder bedoelde
omstandigheden zijn hetBesluit bescherming
waterleidingbedrijven (29 augustus 1963,
Stb. 381), de Richtlijnen bescherming
waterleidingbedrijven met het oog op
oorlogsomstandigheden en de Richtlijnen
voor de bescherming van waterleidingbedrijven tegen de uitwerking van nucleaire,

biologische en chemische strijdmiddelen
(1973). Het tweede blok (rechts) behandelt
de voorzieningen en de regelingen die er zijn
voor het geval een waterleidingbedrijf of een
belangrijk deel ervan niet langer water kan
leveren.
Naast de eigen voorraad water die de
bevolking dan zal moeten trachten aan te
leggen, zullen onder verantwoordelijkheid
van de burgemeester nooddrinkwatervoorzieningen moeten worden gerealiseerd.
Te denken valt aan gemeentelijke of
particuliere putten waar, bijvoorkeur diep,
zoet grondwater kan worden gewonnen.
Daarnaast behoort hetverstrekken van water
in flessen, plastic zakken en dergelijke tot de
mogelijkheden.
Wat op een gegeven moment gebruikt gaat
worden hangt af van de plaatselijke nood, de
beschikbaarheid van de voorzieningen en de
transportmogelijkheden.
In het geval deze maatregelen niet of niet
langer toereikend zijn of alser niets meer
daarvan beschikbaar is,kan een beroep
worden gedaan opdeinde MIBO-magazijnen
opgeslagen 40-liter-zakken en 3.000-litertanks. Datzelfde geldt voor de inzet van het
mobiele nooddrinkwaterleidingnet. Dit net
is in principe inzetbaar in geval van vredescalamiteiten en in geval van oorlogsomstandigheden. Voor deze verschillende
omstandigheden zijn verschillende
procedures ontwikkeld. Deze zijn de
Richtlijnen beschikbaarstelling materiaal aan
waterleidingbedrijven bijcalamiteiten in
vredestijd respectievelijk de Informatie aan
de waterleidingbedrijven inzake de verzorging van de nooddrinkwatervoorziening
in buitengewone omstandigheden door het
Korps Mobiele Colonnes.
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4. Nieuwe (wettelijke) regelingen
a. De wet en het besluit
Het Besluit bescherming waterleidingbedrijven uit 1963iseen algemene maatregel
van bestuuropgrondvandeWet bescherming
bevolking (10 juli 1952, Stb. 404).
Het ligt in het voornemen nogdit jaar de
organisatie bescherming bevolking op te
heffen; hiermede gepaard gaat de intrekking
van de Wet bescherming bevolking.
Dit alles isaanleiding geweest om voor het
beschermingsbesluit een andere wettelijke
grondslag te zoeken, aangezien die door
genoemde intrekking zou wegvallen.
Eind 1983 werden de voorbereidingen
gestart om denoodzakelijke wetswijziging tot
stand te brengen en op 5 december 1985
werd de betrokken wijziging inhet Staatsblad
geplaatst.
Het gaat daarbij om de Wet van 30 oktober
1985, Stb. 613,tot wijziging van de Waterleidingwet, ter waarborging van de drinkwatervoorziening onder buitengewone
omstandigheden. De wijziging houdt in de
invoegingvan een artikel 14ainhoofdstuk II
van de Waterleidingwet. Door deze plaats
ligt het voor de hand dat de regionale
inspecteur van de volksgezondheid, belast
met het toezicht opde hygiënevanhet milieu,
zich nog meer dan voorheen zal gaan bezighouden met dit aspect van de drinkwatervoorziening.
Het eerste lid van bovengenoemd artikel 14a
regelt de plicht van de eigenaar van een
waterleidingbedrijf maatregelen te treffen
die de instandhouding van de drinkwatervoorziening zoveel mogelijk waarborgen.
Lid 2 maakt het opstellen van nadere regels
ter zake mogelijk. Dit zal geschieden door
middel van een aangepast Besluit
bescherming waterleidingbedrijven.
Het derde lid maakt het mogelijk dat
afgeweken kan worden van bepaalde regels,
gesteld krachtens dat besluit. Dit kan onder
meer nodig zijn door bepaalde (technische)
verschillen tussen de waterleidingbedrijven.
Onderdeel Bvan de wet regelt de van
toepassing verklaring van het huidige
sanctieartikel in de Waterleidingwet op
overtreding van het gestelde in bovengenoemd besluit. De wetswijziging zal op
1 juni 1986 in werking treden (Besluit van
24 maart 1986, nr 45). Het aangepaste
besluit en de daarbij behorende bijlage
zullen, naar verwachting, inde tweede helft
van dit jaar van kracht worden.
b. De bijlage
In essentie isdenieuwebijlage vanhet besluit
t.o.v. de oude bijlage niet veel veranderd.
Wel zijn enige eisen op het gebied van de
bedrijfszelfbescherming gemitigeerd.
Zo wordt het bijvoorbeeld niet langer strikt
nodig geacht dat waterleidingbedrijven
beschikken over eigen professionele redders.
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Indien nodig moet een beroep kunnen
worden gedaan opdebrandweer nieuwe stijl.
Ook bij sommige andere onderwerpen in de
bijlage iser sprake van deze andere zienswijze. Volledigheidshalve hieronder nog
enige opmerkingen over enkele andere
onderwerpen uit de bijlage.
Wat betreft het voorkómen c.q. het
bestrijden vanbrand kanonder meer worden
opgemerkt dat het voldoende wordt geacht
dat een bepaald aantal (essentiële)
personeelsleden adequaat kan omgaan met
handblusapparatuur.
Bescherming van het personeel heeft ook in
het nieuwe besluit betrekking op de
bescherming van essentieel personeel tegen
de gevolgen van conventionele, nucleaire én
chemische oorlogshandelingen.
Bij nucleaire of chemisch kan trouwens ook
gedacht worden aan grootschalige vredescalamiteiten (b.v. een ontploffing in een
kerncentrale of ineen chemisch produktieproces).
Samenwerking heeft niet alleen betrekking
op contacten c.q. contracten met nabuurbedrijven, maar heeft ook betrekking op
leveranciers van essentiële produkten,
bijvoorbeeld chloor en dieselolie.
Bescherming van de installaties betreft de
afscherming van essentiële apparatuur tegen
horizontale scherfwerking. Te denken valt
onder meer aan noodstroomaggregaten en
hoge-drukpompen.
Opleiding enoefening wilonder meerzeggen
dat het personeel dat essentieel isvoor de
instandhouding van de drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden niet alleen de nodige cursussen volgt,
maar óók dat zij daarna geoefend blijven.
Met de nodige cursussen worden bijvoorbeeld bedoeld de NC-specialistencursusen
de EHBO-cursus.
c. De richtlijn
Van de gelegenheid die bovenomschreven
wetswijziging biedt zalgebruik worden
gemaakt om de in 3.genoemde Richtlijnen
uit 1973 geheel aan te passen aan de nieuwe
inzichten en eisen.
Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe
Richtlijn een praktische handleiding zal zijn
voor de waterleidingbedrijven bij de
concretisering van de bepalingen ter zake.
Voor een goed begrip hieronder in het kort
de inhoud van de nieuwe richtlijn.
Zij begint naeen inleidingmeteen hoofdstuk
over de wettelijke achtergrond van de
maatregelen ter instandhouding van de
centrale drinkwatervoorziening. Daarna
komen de gevaren die een waterleidingbedrijf bedreigen aan de orde. Dat zijn niet
alléén verschillende soorten oorlogsgeweld
en vredescalamiteiten, maar ook sabotage.
Vervolgens komt ereen uitgebreid hoofdstuk
over de maatregelen ter instandhouding van

de drinkwatervoorziening, dat geschreven
wordt door enkele waterleidingtechnici.
Dat zal vóór alles een praktisch gericht
hoofdstuk zijn. Datzelfde geldt trouwens
voor het volgende onderwerp: de
bescherming van het bedrijf.
Hoofdstuk 5: de bescherming van het
personeel behandelt onder meer de
beschermende onderkomens,de commandoposten en de beschermende kleding.
Het laatste hoofdstuk beschrijft de nooddrinkwatervoorzieningen, zoalsde noodwaterputten en noodwatermaterialen.
Ook de maatregelen die de bevolking zelf
moet treffen in tijd van nood komen daarin
aan de orde.
Mettertijd zal de nieuwe richtlijn onder alle
waterleidingbedrijven worden verspreid.
5. Stand vanzaken beschermingsplannen
en noodwatervoorzieningen
a. Werkgroep beoordeling
beschermingsplannen
Deze werkgroep stimuleert onder meer het
opstellen van de beschermingsplannen en het
treffen van de beschermende maatregelen.
Door het voorbeeldbeschermingsplan dat
inmiddels aan bijna alle waterleidingbedrijven isverstrekt isdeze operatie een
stuk makkelijker geworden. Dit komt
duidelijk tot uitdrukking in het toenemende
aantal plannen dat bij de werkgroep wordt
ingediend.
Mede hierdoor ishet aantal tot nu verleende
Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB)
20 stuks of anders gezegd: ruim 50% van de
bevolkingontvangt thansdrinkwatervaneen
waterleidingbedrijf dat voldoende maatregelen heeft getroffen om de openbare
drinkwatervoorziening ook onder buitengewone omstandigheden zo langmogelijk in
stand te houden.
Belangrijk isdat, na afgifte van een VGB, de
alsdan goedgekeurde plannen up-to-date
moeten worden gehouden. Naar verwachting
zal dit aspect nog welwat werk van de
waterleidingbedrijven blijven vergen, het
gaat per slot van rekening om een
doorlopend proces.
b. Commissie noodwaterputten
Zoals reeds in 2. aan de orde kwam ishet
mogelijk dat een waterleidingbedrijf geheel
of gedeeltelijk voor kortere of langere tijd,
ondanks de beschermende maatregelen,
wordt uitgeschakeld. Er zullen dan nooddrinkwatervoorzieningen moeten worden
gerealiseerd.
Noodwaterputten, gemeentelijke of particuliere, spelen daarin een belangrijke rol.
Gebleken isechter dat langniet alle
gemeenten over deze putten beschikken,
terwijl ook niet overal bekend isof deze
putten er zijn en hoe de kwaliteit van het
water is.Al met al redenen genoeg om
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kritisch naar dit aspect van de drinkwatervoorziening te kijken. Sinds kort isderhalve
een commissie noodwaterputten aan het
werk die beoogt, binnen circa éénjaar, een
inventarisatie van nood- en andere putten en
een stramien voor een noodwaterputtendistributieplan gereed tehebben. Vervolgens
kunnen de beleidsvragen ten aanzien van de
investeringen en het beheer aan de orde
komen. Het ligt uiteindelijk in de bedoeling
het alsdan ontwikkelde beleid vast te leggen
in wetgeving.
c. Commissie kwaliteitsnormen noodwater
Een ander belangrijk punt van noodwatervoorziening betreft de kwaliteit vanhet water
dat onder buitengewone omstandigheden zal
worden verstrekt. Dit geldt zowel voor water
uit de kraan, alsvoor water geleverd op
andere manieren. Alhoewel het om noodomstandigheden gaat, ishet toch
noodzakelijk dat het water aan bepaalde
eisen voldoet.
Het mag natuurlijk niet zozijn dat de
bevolking ziek wordt van het noodwater of
wellicht nogerger. Ook opdelangere termijn
moeten eventuele nadelige effecten voorde
volksgezondheid zogoed mogelijk worden
voorkomen.
Aangezien er momenteel géén kwaliteitseisen bestaan voor noodwater issinds kort
een commissie kwaliteitsnormen noodwater
bezig met een onderzoek naar minimale
kwaliteitseisen voor drinkbaar water.
Het ligt in het voornemen de te formuleren
criteria mettertijd op te nemen in het
Waterleidingbesluit.
d.
Onderzoekscommissie
nooddrinkwatermaterialen
De aantallen van de in 3.genoemde rijksoverheidsnooddrinkwatermaterialen(de
zakken en tanks) zijn relatief gering:
namelijk 220.000 respectievelijk 265 stuks.
Ook de capaciteit van het mobiele pijpleidingnet is relatief gezien niet groot.
Door deze beperkte capaciteiten isin totaal
slechts ongeveer 8,5% van de bevolking aan
een geringe hoeveelheid water te helpen.
Deze overwegingen hebben er toe geleid een
onderzoekscommissie nooddrinkwatermaterialen in te stellen. Deze commissie
heeft tot doel de bruikbaarheid van de
genoemde materialen te heroverwegen.
Zij verwacht mettertijd tekomen tot beleidsaanbevelingen voor mogelijk noodzakelijke
nieuwe of uitbreidingsinvesteringen, alsmede
voor de inzetprocedures vanhet materiaal en
voor het beheer ervan.
E.e.a. kan uiteraard voor de verschillende
materialen verschillend van aard zijn en
behoeft niet noodzakelijkerwijze anders te
zijn dan nu het geval is.

e. Werkgroep mobiele
waterzuiveringsapparatuur
Waterzuiveringsapparaten zijn inde keten
van bovengenoemde noodwatermaterialen
te beschouwen alseen (soms noodzakelijk)
sluitstuk. Momenteel loopt op basisvan een
voor een andere organisatie ontwikkeld
apparaat een onderzoek naar de inzetbaarheid van deze apparatuur voor de burgerbevolking. Daartoe zijn door de werkgroep
nadere eisen aan het apparaat gesteld.
Nadat detechnische vraagstukken voldoende
zijn beantwoord, naar verwachting in de
tweede helft van ditjaar, komen de beleidsvragen aan de orde. Die gaan ook voor deze
apparaten over de investeringen, de inzet en
het beheer. Voor deze apparatuur zijn wat
dat betreft verschillende opties mogelijk.
Genoemd zijn bijvoorbeeld al het Korps
Mobiele Colonnes (KMC) en de waterleidingbedrijven.

• • •

Rogatoire commissie
uit Mulhouse
kwamzout-schade opnemen
De onderzoeksrechter mr. Sengelin, bij het
Tribunal de Grande Instance te Mulhouse,
waarbij tien Nederlandse instanties een
strafklacht hebben ingediend tegen de
kalimijnen in de Elzasvanwege overtreding
van wettelijke voorschriften met betrekking

tot het lozen van afvalzout in de Rijn, heeft
begin mei aan het hoofd van een rogatoire
commissie ons land bezocht. De rechter was
vergezeld van zijn griffière en twee
deskundigen. Doel van het bezoek was om
inzicht te krijgen in de gevolgen van de zoutbelasting van de Rijn voor verschillende
aspecten van het leefmilieu in ons land.
De commissie werd ontvangen bij het waterwinstation Prinses Juliana van de Watertransport Maatschappij Rijn-Kennemerland
bij Enkhuizen (waar de statiefoto werd
genomen) waar prof. ir.A. Volker de Franse
gasten inleidde inde waterhuishouding van
Nederland, en waar ir. C. v.d. Veen,
president-directeur van de WRK, de
problematiek uiteen zette. Op dezelfde dag
en de daaropvolgende dagen werden
bezoeken gebracht aan de werken van het
PWN teAndijk, aan Gemeentewaterleidingen
te Amsterdam en Vogelenzang, aan
burgemeester Van Thijn van Amsterdam,
het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden,
het Proefstation voor de Tuinbouw te
Naaldwijk en aan kwekerStrikteWateringen.
Op defoto staat rechter Sengelin inhet
midden met rechts vanhem tweedames, de
griffière (eerst) ende tolk, aanzijn linkerzijde
de twee deskundigen, in wier midden
prof. Volker staat.De commissie wordt
verder geflankeerd door vertegenwoordigers
van de tien instanties die tegen deFranse
kalimijnen processen voeren. Rechts van de
griffière ziet u nog eerstdehoofdofficier van
justitie in het arrondissement Alkmaar
mr. F. Visserdie ditgedeelte vanhet bezoek
begeleidde, met daarnaast maître Huglo,
de Parijse advocaat van detien Nederlandse
klagers.
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