Transportvandrinkwatermetolietankers,
een niet-conventionelewaterbronvoorontwikkelingslanden
Seminar onder auspiciën vande Verenigde Naties
1. Aanleiding
Van 22 t/m 25 april 1985 isop Curaçao een
seminar gehouden over T h e use of nonconventional water resources in developing
countries', georganiseerd door 'The Department of Technical Cooperation for
Development' van 'The United Nations'.
Het doel van hetseminarwas,het helpen van
ontwikkelingslanden bij het kiezen van de
voor hun meest geschikte methode voor
drinkwatervoorziening in waterarme
gebieden.

De Drinkwaterleiding Rotterdam waser
vertegenwoordigd voor het promoten van het
watertransport met tankersen het verzamelen
van informatie over concurrende methoden.
In totaal zijn 48 papers ingediend.

2. Methoden van niet-conventionele
watervoorziening
2.1. Ontzouting (desalination)
Er worden hierbij twee bronnen onderscheiden, namelijk: zeewateren brak
grondwater.
Van alle methoden die zijn of worden ontwikkeld, werden er slechts twee levensvatbaar
geacht, te weten:
a. meertrapsverdamperinstallaties voor
drinkwaterbereiding uit zeewater op grote
schaal;
b. omgekeerde osmose voor ontzilting van
brak grondwater en zeewater op kleine en
grote schaal.
Op het seminar waseen zeer sterke
desalination-lobby aanwezig, vooral aan de
kant van de verdamperinstallaties. Onwaarschijnlijk lage bodem-kostprijzen (ca. $ 1,10
per m 3 ) werden van vele kanten onderschreven, ook van de gebruikerskant in
Saoedi-Arabie en Bahrein, voor zover het
nieuwere installaties betreft.
Bij oudere installaties zijn de kosten vele
malen hoger. Het gaat hierbij ook vaak om
bescherming van gevestigde belangen.
Alternatieve desalination-technieken als
vapour compression, bevriezing en electrodialyse blijken kansloos voor toepassing in
ontwikkelingslanden.
Conclusies: Desalination heeft bewezen, dat
het een toepasbare methode isom vanuit
zoute en brakke waterbronnen zoet water te
maken.
Het gebruik van desalination moet zeer
voorzichtig en na zorgvuldige afweging van
de toepasbaarheid alssupplement of vervanging van conventionele waterbronnen
worden benaderd. Ontwikkelingslanden werd
met klem aangeraden adviezen te vragen bij
andere ontwikkelingslanden die meer
ervaring op dit gebied hebben.
Het bedrijven van verdamperinstallaties met
brak water isgoedkoper dan met zeewater,
maar het afvoeren van de brijn in het
binnenland zou wel eens een kostbaar
milieuprobleem kunnen opleveren.
De economie van oude en aan te passen
verdamperinstallaties zou bestudeerd
moeten worden, omdat energie- en onderhoudskosten wellicht hoger zouden kunnen
zijn, dan de totale kosten van een nieuw te
bouwen verdamperinstallatie.

Op de laatste dag hebben drie werkgroepen
de volgende hoofditems besproken namelijk:
de technische aspecten van desalination; de
technische aspecten van niet-conventionele
waterbronnen anders dan desalination en de
economische en constitutionele aspecten van
niet-conventionele waterbronnen.
De conclusies van de werkgroepen zijn
hieronder bijde verschillende methoden van
niet-conventionele watervoorziening
aangegeven.

2.2. Transport van water
Uitgebreide ervaringen zijn gepresenteerd
met de volgende Shuttle-transporten:
1. Dominica-Caraïbische eilanden (drinkwater). Drinkwatertransport met beperkte
laadcapaciteiten; isalleen voor tijdelijke
tekorten toepasbaar.
Technische positieve ervaringen, doch duur
voor de eindgebruiker vooral vanwege de
lange laad- en lostijden van de tankers.
2. Noord-Engeland-Gibraltar (drinkwater)
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Tijdens het seminar isgetracht de meest
recente stand van zaken en toekomstige
ontwikkelingen boven tafel te krijgen vanuit
verschillende invalshoeken en de toepasbaarheid van technieken in relatie tot de
beschikbare know-how en financiële
middelen van de diverse soorten landen
te checken.
Van de volgende landen en organisaties
waren participanten en/of deelnemers
vertegenwoordigd:
—Verenigde Naties;
— Wereldbank;
—Ontwikkelde landen uit Europa en
Noord-Amerika;
— Rijke ontwikkelingslanden (Golfstaten);
—Middelarme ontwikkelingslanden
(Caraïbisch gebied);
—Arme ontwikkelingslanden (Europa, Azië).

op basis van een contract.
Inzet van schoongemaakte produkttankers,
waarbij de kwaliteit bij de afnemer werd
gewaarborgd bij aflevering vanuit de tanker.
Tariefstelling commercieel geheim.
3. Marseille-Taragona (Spanje).
Tijdens de grote droogte in Spanje in 1983is
industriewater geleverd per produkttanker.
vaarafstand 300 mijl; bodemkosten $2,60
perm 3 .
Van de zijde van de Drinkwaterleiding
Rotterdam iseen voordracht gehouden over
'Transport of drinkwater water in segregated
ballast tanks'.
Twee hoofdlijnen zijn op het seminar in
beschouwing genomen, namelijk:
1. het transport van water als ballast
retourvracht op de belangrijkste routes van
olietankers;
2. het transport van water naar landen en
eilanden buiten de belangrijkste tankerroutes.
Conclusies:
a. Het principe van drink- en ruwwatertransport als ballast retourvracht in
gescheiden (schone) ballasttanks is
economisch kansrijk en zal verder onderzocht moeten worden. (Support van de
United Nations en de Wereldbank). Kosten,
continuïteit en adequaat ingerichte laad- en
losplaatsen zijn belangrijk; tankers moeten
snel kunnen lossen om de kosten zo laag
mogelijk te houden.
b. Transport van water buiten de belangrijkste olieroutes zou alleen als alternatief
gekozen moeten worden na zorgvuldige
studie, omdat:
— zulks een continue uitgave van buitenlandse valuta zou kunnen betekenen voordie
gebieden;
—de ontvanger geconfronteerd zou kunnen
worden met externe gebeurtenissen buiten
zijn invloed, zoalsstakingen, slecht weer, etc;
—het wel eensduurder zou kunnen uitvallen
dan het ontwikkelen van natuurlijke bronnen.
c. Het isvan belang, dat scheepvaartmaatschappijen die aanbieden water te
transporteren buiten de olietankerroutes,
een betrouwbaar beeld geven van harde
gegevens als kosten en voorwaarden, zoals
minimum hoeveelheden, tarieven voor het
lossen, de inrichting van de losplaats met
reservoirs, enz.
d. Shuttle-vaart met schone tankers naar
landen buiten de olieroutes lijkt lonend
wanneer calamiteiten dreigen inperiodesvan
grote droogte. Landen, die periodiek aan
grote droogte lijden, zouden dan moeten
overwegen voorzieningen te treffen voor
losfaciliteiten en opslagmogelijkheden voor
water.
e. Het verzekerd zijn van de zuiverheid van
het water isessentieel;ermoet laboratoriumen zuiveringscapaciteit aanwezig zijn om het
water uit de tanker te controleren en indien
noodzakelijk te zuiveren, voordat het water
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Bijdrage van DWL-Rotterdam aanhet seminar
wordt gedistribueerd.
P.S. Water met olieverontreinigingen is,
ook na zuivering, niet of nauwelijks
acceptabel alsdrinkwater, evenmin als
bijvoorbeeld gezuiverd afvalwater.
—Watertransport anders dan voor drinkwater en industrie werd algemeen alsveel te
duurervaren.
2.3. Dubbel uitgevoerd distributieleidingnet
(Dual-systeem)
Zeewater en brakwater worden in verschillende landen gebruikt voorandere doeleinden
dan om te drinken (toiletspoeling, enz.).
Wanneer er een beperkte hoeveelheid
drinkwater beschikbaar is,kandat voordelen
bieden.
Het gebruik van grondwater voor deze
doeleinden door individuele huishoudingen
en industrieën, gelegen boven brakwaterbronnen zou moeten worden aangemoedigd.
2.4. Het gebruik vanafvalwater (Re-use)
Toepasbaar voor gebruik als bevloeiingswater en dan nog voor zover geen direct
contact met voedsel plaatsvindt. Ook de
industrie kan dit water soms gebruiken.
2.5. Weersbeïnvloeding
(Weather modification by cloud seeding)
Hoewel er in Israël sprake isvan enig succes
wordt demethode te ingewikkeld en kansarm
geacht voor toepassing in ontwikkelingslanden.
2.6. Opvang van regenwater
(Rainwater harvesting)
Individuele opvang van regenwater van
daken iseen traditionele waterbron in veel
landen.
Deze zelf-hulp heeft zichontwikkeld doordat
men inveel gemeenschappen reservoirs heeft
gebouwd voor meerdere gezinnen (grote
daken benutten).
In Thailand en Indonesië zijn ontwikkelingsplannen voor opvang op kleine schaal.
Op hellende terreinen kunnen dammen
worden opgeworpen voor de opvang van
water.
2.7. Op basis van enkele succesvolle
projecten werden de onderstaande minimum
kostprijzen haalbaar geacht.

Systeem

Range minimum kostprijs/m3

Zeewaterverdampinginstallatie
$ 1 , 1 0 - $ 1,50
Omgekeerde osmose-zeewater
$1,10 - $ 1,40
Omgekeerde osmose-brakwater
$0,15 - $0,70
Transport per tanker
$2,00-$2,50
Zuivering van afvalwater
$0,15 - $0,40
Regenwater opvangen (van daken) $4,00- $8,00
Regenwater opvangen (op hellingen) $ 1,00 - $ 1,50
Weersverandering bewerkstelligen $ 1,00 - $2,00/
seizoen/ha.
De prijzen zijn van 1984/1985.

1. Inleiding
De natuurlijke cyclusvan water zorgt ervoor
dat geen druppel verloren gaat. Er isruim
voldoende om aan de wereldvraag te kunnen
voldoen. Nu, maarook indetoekomst zullen
de beschikbare bronnen nooit uitgeput raken.
Er isechter één maar: de watervoorraad is
niet gelijkelijk verdeeld over de aarde.
Terwijl het ene land vaste voorraden tot zijn
beschikking heeft, kampen andere landen
met ernstige tekorten. Afb. 1 geeft als voorbeeld de droge kustgebieden op de wereld.
Bij het zoeken naar oplossingen voor dit
probleem gaan onze gedachten primair uit
naar het vervoer van water per tanker. Niet
alleen met de bedoeling om de bestaande
ontziltingsinstallaties te vervangen of aan te
vullen, maar ook om de nood te verlichten in
landen waar een dringende behoefte aan
water is,of waar zo'n behoefte dreigt.
Rotterdam kan op deze wijze bijdragen tot
het bereiken van de doelstellingen van 'The
International Drinking water Decade'.
Tijdens deconferentie inLonden in 1983van
The International Maritime Organization
zijn de potentiële toepassingen voor deze
wijze van waterbevoorrading uitvoerig
behandeld.
Rotterdam speelt hierin om verscheidene
redenen een centrale rol.
Ten eerste heeft Rotterdam de grootste
haven terwereld. Deze leidendepositie heeft
Rotterdam te danken aan onder andere de
uitstekende voorzieningen en infrastructuur
en niet te vergeten de internationale rol van
de haven met betrekking tot de oliebevoorrading.
De voortdurende activiteiten van de olievaart
zorgen ervoor dat aan één belangrijke
voorwaarde wordt voldaan.
Verder heeft Rotterdam de beschikking over
Afb. 1- Woe.srijnachtigeenergdroge kustgebieden.

grote hoeveelheden water, zowel drinkwater
als zoet water.
Tevens zijn er voorzieningen aanwezig om
het water aan boord van de schepen te
krijgen.
2. De Rotterdamse haven
Rotterdam heeft de grootste haven ter
wereld. Meer dan 100 miljoen ton ruwe olie
en ruwe olieprodukten werden het afgelopen
jaar via Rotterdam verscheept.
Geen enkele andere haven ter wereld zou
dergelijke verschepingen kunnen verwerken.
Alsweechter waterwillen transporteren, zijn
gegevens over de beschikbaarheid van water
minstens zo belangrijk.
Rotterdam verkeert indeuniekepositie twee
soorten water beschikbaar te hebben voor de
export.
In de eerste plaats drinkwater.
De Gemeente Drinkwaterleiding Rotterdam
is de grootste drinkwaterleverancier in
Nederland. Elk jaar wordt 100 miljoen m 3
drinkwater geproduceerd. De capaciteit van
de twee produktiebedrijven (Kralingen en
Berenplaat) wordt echter maar ten dele
gebruikt.
Op volle capaciteit ishet mogelijk om
15 miljoen m 3 drinkwater perjaar extra te
produceren voor exportdoeleinden.
Deze hoeveelheid zouvoldoendezijn om een
stad van 400.000 inwoners te voorzien van
drinkwater.
Er zijn faciliteiten aanwezig in de Rotterdamse haven om drinkwater aan boord van
een schip te pompen. Momenteel isde
laadcapaciteit exclusief opslag 2.000 m 3 per
uur. In de loop van 1986zal deze capaciteit
zijn toegenomen tot4.000 m 3peruur,en een
laadcapaciteit van 10.000 m 3zou verwezenlijkt kunnen worden indien er gebruik
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wordt gemaakt van tijdelijke opslag.
Het geproduceerde drinkwater wordt onttrokken aan de Maas. Dit water wordt
opgeslagen in drie bassins in de Biesbosch.
een natuurpark met een leveringscapaciteit
van 250 miljoen m 3 per jaar. Hier vindteen
natuurlijke voorbehandeling plaatstijdens de
vijf à zes maanden dat het water hier is
opgeslagen. Vervolgens wordt het water via
een pijpleiding die speciaal hiervoor is
aangelegd naar de produktiebedrijven
gevoerd. Rotterdam heeft twee ultramoderne produktiebedrijven waar het water
wordt behandeld met behulpvande nieuwste
technieken. De kwaliteit van het drinkwater
voldoet ruim aan de eisen van de World
Health Organization.
Rotterdam heeft eveneens de beschikking
over zoet water, dat afkomstig isuit het
Brielse Meer. Dit meer heeft een potentiële
capaciteit van 300 miljoen m 3zoet water per
jaar. Het Brielse-Meerwater heeft een laag
zoutgehalte en kan daardoor gebruikt
worden voor agrarische doeleinden.
Om dit te kunnen verwezenlijken, ismen
gestart met de bouw van een pompstation en
de aanleg van een pijpleiding. Omdat deze
leiding door het havengebied zallopen, ishet
mogelijk om schepen van zoet water te
voorzien, afkomstig uit deze leiding.
3. Verschillende transportmogelijkheden
voor water
Water kan vervoerd worden als ballast in de
gescheiden ballasttanks van olietankers.
Gezien de huidige ontwikkelingen in het
ontwerp van tankers, zal dit in de toekomst
steeds betere kansen bieden. Water kan ook
alsballast indeladingtanksworden vervoerd.
Een combinatie van beide is eveneens
mogelijk.
Een andere mogelijkheid iseen schip dat
speciaal wordt gebruikt voor watertransport.
Zo'n schip vervoert dus geen lading tijdens
de terugreis. In dit geval kan men van een
'shuttle' spreken; het water wordt vervoerd
in schone tanks. Beide systemen kunnen
gebruikt worden voor het vervoer van
drinkwater en zoet water. Een combinatie
van systemen zou eveneens gebruikt kunnen
worden in Rotterdam; bijvoorbeeld drinkwater in gescheiden ballasttanks en zoet
water uit het Brielse Meer in ladingtanks.
4. Kostenvoorbeeld voordrinkwaterals
ballast
Als voorbeeld zijn de kosten berekend voor
het vervoer van drinkwater inde gescheiden
ballasttanks van ruwe-olietankersop hun
retourvaart van Rotterdam naar Ra's at
Tannurah. Het water wordt verondersteld te
worden gebruikt alsdrinkwater of voor
andere doeleindenwaarbijeenhoge kwaliteit
vereist is,bijvoorbeeld aanvulling van het

grondwater. Dit voorbeeld isgekozen omdat
de hoeveelheid beschikbare 'schone' ballasttanks aanzienlijk zaltoenemen alsgevolgvan
de MarPol conventie zodat het mogelijk zal
zijn om grote hoeveelheden drinkwater
'schoon' te vervoeren (dat wilzeggen geen
contact met olie)tegen lagekosten.De route
in kwestie isgekozen omdat heteen redelijke
representatieve indruk geeft.
Het gehele proces van de aankoop van het
water tot de verkoop aan de uiteindelijke
verbruikers bestaat uit de volgende stappen:
—aankoop van het water;
—laden (opslag, pompen, havenkosten);
— transport;
—lossen (opslag, pompen, havenkosten);
— nabehandeling;
— (distributie).
Al deze stappen worden hieronder beschreven, met uitzondering van het laatste
punt, de distributie. Hierover kan niets
zinnigs worden gezegd, omdat dit volkomen
afhankelijk isvan de lokale situatie.
Alle kosten zullen worden beschouwd alseen
deel van de totale kosten van het drinkwater
inclusief de nabehandeling. Deze laatste
behandeling isnodig om de kwaliteit van het
drinkwater weeroppeiltebrengen.Hetwater
kan namelijk gedurende een langere periode
in de tanks hebben gezeten, waardoor de
kwaliteit afneemt.
Aankoop
De aankoopprijs van het drinkwater
bedraagt 27% van de totale kosten. Dit isde
prijs die de afnemers in Rotterdam betalen
voor hun drinkwater.
Laden
Het tweede onderdeel ishet laden. De kosten
hiervan bedragen 32% van de totale prijs.
Laden, daar vallen ook onder de kosten van
onder andere de verplaatsing van het schip,
opslag, pompen en vertraagde afvaart.
De berekening van de laadkosten isgebaseerd op een laadcapaciteit van 4.000 m 3
per uur, die binnenkort beschikbaar is. Daar
deze capaciteit verhoogd zou kunnen worden
tot 10.000 m 3inclusiefopslag,zoueen tanker
geladen kunnen worden met 80.000 tot
90.000m 3waterineentijdsbestek van 10uur.
Transport
Bij een efficiënt gebruik van de tankers
zouden de extra kosten voor transport in het
voorbeeld te verwaarlozen zijn. De berekeningen zijn gebaseerd op de minimum ballast
die nodig isvoor een veilige navigatie
(gemiddeld zo'n 30% van de laadcapaciteit).
Indien meer dan deze hoeveelheid wordt
vervoerd, zalvaren door het Suezkanaal vaak
oneconomisch of zelfs onmogelijk zijn
vanwege de beperkte diepte. Dit onderwerp
isdoor anderen zo ver uitgediept dat er hier
niet verder op ingegaan zal wórden.

Afb.2 - Verdeling vandekosten voordediversestappen in
het voorbeeld: transport van drinkwater inschone ballasttanks van Rotterdam naar Ra's at Tannurah via Suez.

In het voorbeeld isde berekening gebaseerd
op de meest economische snelheid van de
tanker.
Het is natuurlijk mogelijk om drinkwater te
leveren aan een land dat op de route van het
schip ligt of er dichtbij en vervolgens door te
varen naar de oorspronkelijke bestemming.
In dat gevalzouden de transportkosten hoger
zijn.
Lossen
Het aandeel van de kosten van het lossen in
de totale kosten isgelijk aan de kosten van
het laden, namelijk 32%. Het proces van het
laden iseenvoudigweg herhaald bij het
lossen, alleen inde omgekeerde volgorde.
Het is niet noodzakelijk om faciliteiten aan
land te hebben voor opslag van drinkwater.
Een alternatief zou zijn een tanker te
gebruiken voor de opslag van het water, op
tijdelijke basis of op een andere basis.
Dit zou een aantrekkelijke optie zijn met het
oogop de huidigeovercapaciteit aan tankers,
en het zou slechts een geringe investering
vergen met betrekking tot de totale kosten.
Nabehandeling
Aangenomen dat het drinkwater ingescheiden ballasttanks wordt vervoerd, isalles
wat nodig isbij aflevering een eenvoudige
vorm van nabehandeling. De kosten hiervan
bedragen slechts 9% van de totale kosten.
De nabehandeling neemt ook maar weinig
tijd in beslag, zodat het drinkwater
onmiddellijk voor consumptie kan worden
gebruikt, of voor andere hoge kwaliteitsdoeleinden.
Na een eenvoudige behandeling met chloorbleekloog voldoet het water aan de normen
van de World Health Organization.
Inafb. 2ishet relatieve aandeelvandediverse
stappen in beeld gebracht.
Wat levert dit allesaan totale kosten op
vertaald in U.S. dollars?
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Volgens onze schattingen bedragen de
kosten voor een m 3water tussen de 2en
2,5 dollar. Tegen deze kosten ishet mogelijk
drinkwater te leveren dat nooit in contact is
geweest met olie. Een belemmering isechter
dat zoals de zaken er nu voorstaan met
betrekking tot de MarPol conventie, slechts
een beperkt aantal tankers isuitgerust met
gescheiden ballasttanks. Volgens ruwe
schattingen isdit slechts 20%.
Dit gegeven beperkt de levering vanuit
Rotterdam met gebruikmaking van deze
methode tot een paar miljoen m 3 per jaar.
De kansen zullen in de toekomst veel groter
zijn omdat nieuwe tankers dan wel uitgerust
zullen worden met gescheiden ballasttanks.
In gevallen dat er behoefte isaan grotere
hoeveelheden drinkwater iseen andere
oplossing mogelijk. In onze ogen isuitstekend
drinkwater te maken van water dat licht
vervuild ismet olie tegen redelijke kosten.
Toegevoegd moetworden, datwaterdat licht
vervuild isdoor olie, veiliggebruikt kan
worden voor vele doeleinden in de industrie
en de landbouw. Licht verontreinigd drinkwater kan ook gebruikt worden om grondwater bij te vullen door injectie inde grond;
door dit proces, wordt het wederom geschikt
voor menselijke consumptie.
De kosten van drinkwater dat in ladingtanks
wordt vervoerd worden geschat op 2,5 tot
3 dollar per m3. Dit bedrag omvat de kosten
van de finale behandeling van het licht
verontreinigde drinkwater. Het voordeel van
dit transportsysteem isdat optimaal gebruik
wordt gemaakt van de aanwezige mogelijkheden.
Volledigheidshalve moeten de kosten van
drinkwater 'carried by shuttle' en die van
waterontzilting ook worden genoemd.
De kosten van water 'carried byshuttle' dat
onder dezelfde condities wordt vervoerd,
leveren een kostprijs op van zo'n 8 tot
8,5 dollar perm 3 .
De berekening isgebaseerd ophet feitdatde
tanker eigendom isvanhetontvangende land
en dat de aankoopprijs laagismet het oog op
de huidige overcapaciteit in de tankervloten.
Ontzilting van water door middel van 'the
Multi-Stage Flash Evaporation Method' kost
tussen de 4,5 en 8 dollar per m3.
Vergelijking van de kosten
1. drinkwater (ballast)
US$2,0 - 2,5/m 3
2. drinkwater (shuttle)
US$8,0 -8,5/m3
3. ontzilting
US$4,5 -8,0/m 3
Uit deze kostenvergelijking blijkt dat het
transport van water ingescheiden en/of
ladingtanks concurrerend ismet ontzilting.
Ook een 'watershuttle' moet niet over het
hoofd worden gezien als alternatief.
5. Conclusies
Het transport van drinkwater per tanker op

grote schaal isnooit echt van de grond
gekomen, ongeacht de gebruikte methode.
Dit is niet verklaarbaar op basis van
economische overwegingen, hoe relatief de
genoemde cijfers ook mogen zijn.De vraagis
of dit in de toekomst ooit zal veranderen.
De olieproducerende landen hebben de
mogelijkheid om water per tanker te
transporteren. Zij prefereren echter een
methode die hen self-supporting houdt.
Andere landen zijn best bereid om water per
schip te verkrijgen, maar voor hen ishet niet
mogelijk bij gebrek aan middelen.
Hierdoor rijst de vraag of het realistisch en
verantwoord isom het probleem alleen
vanuit financieel oogpunt te bekijken. In dit
verband zouden we Mr. Abel Wolman willen
citeren, een ervaren staatsman van de
drinkwaterindustrie in de Verenigde Staten,
die in 1984 de stand van zaken weergaf met
betrekking tot 'the International Drinking
Water and Sanitation Decade'.
Citaat: 'Economists have categorized water
as an economie commodity that should
always be subject to benefit-cost scrutiny.
I do not share that view. People could well
live without the telephone, the automobile, a
destroyer. Without water, their survival isa
matter of days. Cost-benefit seems unreal
and singularly inappropriate.' einde citaat.
Wij zijn het met hem eens. Daarom isde
Rotterdamse Drinkwaterleiding bereid om
overeenkomstig te handelen.

—de optimalisering op korte termijn van de
bestaande winningsmiddelen,
—de investeringen dieop korte, middellange
en lange termijn noodzakelijk zijn om de
LDM, door middel van een goede kwaliteit
water, aan zijn leveringsverplichtingen te
laten voldoen.
De taken ad a. zullen beëindigd worden op
het moment dat de nieuwe directeur van de
LDM in functie zal treden, naar verwachting
voorjaar 1987.
Ten aanzien van de taken ad b.zalde heer
J. Walma tot 1oktober 1988 in functie
blijven, om in de begintijd van de nieuwe
directeur deze van advies te dienen om op
deze wijze zijn indiensttreding zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Inmiddels hebben commissarissen van de
Inspectie van de Volksgezondheid voorde
hygiëne van het Milieu begrepen dat de
beperkingen, die door de Inspecteur bij brief
van 17julijl. aan de LDM zijn opgelegd ten
aanzien van de bedrijfsvoering, door bovenvermelde besluiten zijn ingetrokken.
Tot zijn vertrek wegens VUT op 1oktober
1986, isde heer Walma directeur van de NV
Westlandse Drinkwaterleiding Maatschappij.
Dit bedrijf vertoont zowel wat betreft de
bedrijfsvoering (duininfiltratie), alsde
reorganisatieproblematiek grote overeenkomsten met de LDM, aldus mededeling van
de LDM.

• •

Symposium'Gebruikenmisbruik
van water'

•

Ing.J.Walmainterim-manager
van LDM
Commissarissen van de NV Leidsche Duinwater Maatschappij hebben op 5 september
na een aantal verkennende besprekingen in
principe besloten omdeheering.J. Walma te
verzoeken om binnen de LDM een aantal
taken op zich te nemen.
Op 8 september jl. heeft over dit principebesluit overleg plaatsgevonden met de
ondernemingsraad, die met de heer Walma
heeft kennisgemaakt. Op basis van dit
overleg heeft de ondernemingsraad positief
geadviseerd ten aanzien van deze benoeming.
Commissarissen van de LDM hebben dan
ook besloten om de heer J. Walma met
ingang van 1 oktober 1986tebelasten metdevolgende taken:
a. binnen de directievoering van de LDM is
hij verantwoordelijk voor de waterkwaliteit
(zoals bedoeld in de waterleidingwet);
b. adviesaan directie encommissarissen ten
aanzien van:
—de dagelijkse leiding van het bedrijf,
—de meest wenselijke organisatorische
opbouw van het bedrijf,
—de taken en bevoegdheden van het
kaderpersoneel,

De Utrechtse vereniging van fysisch
geografen, Drift 66,organiseert ter
gelegenheid van haar vierde lustrum het
symposium 'Gebruik en Misbruik van Water
— Drinkwater in gevaar door toenemende
verontreiniging van het grondwater'.
Het symposium vindt plaats op dinsdag
14 oktober van 12-17 uur inhet universiteitspand aan de Catharijnesingel (nr. 59) in
Utrecht.
Sprekers zijn:
Drs. W. Bleuten (vakgroep Fysische
Geografie, RUU); Ir. W. van Duijvenbooden
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne); Ir. P. Jonkman (Directeur
Gas-, Water- en CAI-bedrijf Amersfoort);
Ir. G. J. Hey (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne);
Drs. P. Veelenturf (Rijksplanologische
Dienst); Drs. M. C. H. Witmer (Vakgroep
Milieukunde, RUU).
Inschrijving vindt plaats door vóór 1oktober
ƒ 6 , - over te maken op gironummer 1949905
t.n.v. H. J. T. Pronk, Utrecht, onderde
vermelding 'Symposium'.
Voor meer informatie kunt uzich wenden
tot: Christel Verhoeven (030-315779)of
Harry Pronk (030-313289).

