Gedeputeerde Overwateroverdedrinkwatervoorziening in Zuid-Holland

Bij ingebruikstelling vernieuwde pompstation Hazerswoude
Op 14 november jl. heeft de Zuidhollandse
Gedeputeerde Overwater in Hazerswoude
Rijndijk het vernieuwdepompstation van het
Waterleidingbedrijf 'De Rijnstreek' officieel
in gebruik gesteld.
Een periode van circa 2,5jaar onder- en
bovengronds renoveren werd hiermee
afgesloten.
Bundeling
De heer Overwater (politiek verantwoordelijke Gedeputeerde voor de drinkwatervoorziening) memoreerde dat de
vernieuwing van het pompstation een stap
voorwaarts isin de veiligstelling van de
regionale drinkwatervoorziening. Het luidt
eveneens een tijdperk invan bundeling van
waterleidingbedrijven. De eerste stap
daartoe wordt gezet door 'De Rijnstreek' en
de Goudse Waterleiding Maatschappij,
welke bedrijven per 1 januari 1987 een
nieuwe Maatschappij oprichten (WZHO).
Alvorens de vernieuwing van het pompstation van start kon gaan isop provinciaal
niveau de nodige discussie gevoerd.
De heer Overwater: 'Toen GS begin 1984
met het gevraagde krediet voor de renovatie
werden geconfronteerd, waren de voorbereidingen voor het lange termijnbeleid
voor de drink- en industriewatervoorziening
in volle gang. Er was toen een duidelijke
tendens om een aantal, in provinciale ogen,
marginale pompstations te sluiten.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ook
het pompstation Hazerswoude op die lijst
voorkwam. Niet alleen de omvang van de
hier aanwezige grondwaterwinning, maar
ook de geo-hydrologische gesteldheid en de
problematische bescherming van wingebieden in deze streek waren niet in
voordeel van het pompstation. Toch hebben
GS 'ja' gezegd tegen de kredietaanvraag.
In de eerste plaatsomdat het pompstation nu
en inde toekomst vangroot belangis,ook als
er geen grondwaterwinning zou zijn.
Het pompstation vormteen onderdeel vande
infrastructuur van 'De Rijnstreek'.
Die infrastructuur vormt een belangrijke
schakel tussen de drinkwaterproduktieeenheden in het westen en het oosten van de
provincie. GS hebben ook ja gezegd omdat
versterking van de 'grondwaterpoot' voor de
veiligheid van de drinkwatervoorziening van
de provincie van essentieel belang is.
Dat houdt zeker in, dat geen oude schoenen
worden weggegooid alser nog geen nieuwe
zijn. Ook in het lange termijnbeleid heeft dat
zijn doorwerking gehad.
Daar is als richtlijn geformuleerd, dat nader
onderzoek moet aantonen of het pompstation in stand kan blijven. Nu wil ik uwel
toezeggen, dat Gedeputeerde Staten het
pompstation ongemoeid laten; het gaat hen
om de grondwaterwinning. Het tekent de
voortvarendheid van 'De Rijnstreek', dat zij
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in overleg met de provincie inmiddels een
onderzoek heeft opgezet.
Een geo-hydrologisch onderzoek dat
antwoord moet geven op de gestelde vraag.
Het gaat daarbij uit van sluiting van de
grondwaterwinning te Alphen a/d Rijn.
Dat verruimt naar alle waarschijnlijkheid de
winningsmogelijkheden hier. De multifunktionaliteit van dit pompstation past een
beetje in de traditie van 'De Rijnstreek'.
Bewust van de eigen, beperkte winningsmogelijkheden iszij het overleg met de
nabuurbedrijven nimmer uit de weg gegaan.
In tegendeel, mededoordeinspanningen van
het bedrijf ishier een netwerk van leidingen
ontstaan, dat elders node wordt gemist.
Koppelleidingen zijn niet alleen van belang
voor de bedrijven zelf, maar vervullen een
essentiële rol om de veiligstelling van de
drinkwatervoorziening van de gehele
provincie.
Daarmee raak ik de kern van het provinciaal
beleid: de veiligstelling van de drinkwatervoorziening van de gehele provincie. Dat is
ook de inzet geweest van het provinciale
reorganisatieplan. Die veiligstelling isalleen
Het vernieuwde pompstation te Hazerswoude.

te bereiken als uiterst doelmatig met de
bestaande produktiemiddelen wordt omgesprongen, alskrachten worden gebundeld
om onderzoek te doen daar nieuwe
produktiemiddelen, naar nieuwe zuiveringstechnieken, etc. Bundeling van krachten is
nodig om één en ander terealiseren. Ruimte,
natuur en landschap en financiën, aan dat
alles isin Zuid-Holland bijna altijd een tekort.
Vandaar dat GS met een lange termijnvisie
zijn gekomen en voorstellen hebben gedaan
om in organisatorische zin dat te bereiken,
wat er allang had moeten zijn: samenhang.
En met alle respect; er isveel tegen het lange
termijnbeleid endereorganisatieplannen van
de provincie aangeschopt. Maar de
provinciale opvattingen hebben één ding
voor op al die protesten en ingediende
alternatieven: zij geven aan hoe de drinkwatervoorziening van de gehele provincie
kan worden veiliggesteld. Dat gaat niet van
vandaag op morgen, maar wel is aangegeven,
langswelke lijn dat doel istebereiken. En dat
mis ik nou in al die andere plannen en
bezwaarschriften. Het doet mij dan ook
uitermate goed, dat de Raad voor de
Drinkwatervoorziening, dezer dagen ja heeft
gezegd tegen hetZuidhollandse reorganisatieplan.
Daarmee isweereen stapgezet inde richting
van vaststelling van het plan door de Kroon.
Wij zijn er nog niet, maar ik zie de
behandeling voor de Raad van State met
vertrouwen tegemoet, juist vanwege het
belang, dat ik zoeven heb geschetst.
Het ja-woord van de Raad voor de
Drinkwatervoorziening betekent ook een
steun in de rug van GS alshet gaat om
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
Ontwikkelingen, die vaak geen ander doel
hebben dan de vaststelling van het
reorganistatieplan te vertragen dan wel de
uitvoering daarvan inde toekomst te
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weet men waar men aan toe is,het
provinciaal standpunt is helder.
Ik heb gemeend ietsover de reorganisatie te
moeten zeggen, omdat 'De Rijnstreek'
samen met De Goudse Waterleiding
Maatschappij de voortrekker vormt voor het
toekomstige bedrijfin Zuid-Holland-Oost.
Samen met de andere voortrekkers hebben
zij hun nek uitgestoken. Zij hebben recht op
de steun van de provincie inhun bepaald niet
gemakkelijke taak.
Ik heb van deze gelegenheid gebruik willen
maken om duidelijk temaken dat Provinciale
Staten geen reorganisatieplan hebben vastgesteld om de boekenkast te vullen. Voor
sommigen geldt dan ook,datzijzichnogeens
nadrukkelijk dienen te bezinnen voor ze
ergens aan beginnen'.

Interieur van hetpompstation Hazersw

blokkeren. Ik hecht er aan vanaf deze plaats
nog eens nadrukkelijk op temerken, dat het
uiteindelijk Provinciale Staten zijn geweest,
die Gedeputeerde Staten opdracht hebben
gegeven het toezicht op de waterleidingbedrijven te verscherpen.
En of het nugaat om toezicht voortvloeiende
uit de Drinkwaterleidingverordening
Zuid-Holland of uit de gemeentewet; aan
met het reorganisatieplan strijdige ontwikkelingen werken Gedeputeerde Staten
niet mee. Pogingen om door middel van de
NV-structuur aan dat toezicht te ontkomen
zullen dan ook heel nadrukkelijk op dit punt
worden getoetst.
Zonodig zullen er keiharde garanties moeten
komen, alvorens GS akkoord gaan met een
omvorming van een NV. Verder zullen
overeenkomsten tussen bedrijven, ook al
gaat het om dienstverleningscontracten,
nadrukkelijk op hun doorwerking in de
richting van de toekomstige organisatie
worden getoetst.
Uitgangspunt voor Provinciale en
Gedeputeerde Staten isenblijft een verticaal
gestructureerde drinkwatervoorziening.
Dat wil zeggen dat de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor produktie en
distributie in één hand liggen. Dit uitgangspunt schept ruimte voor dienstverleningscontracten tussen de nieuwe waterleidingbedrijven en bestaande horizontaal
geïntegreerde nutsbedrijven, die ook drinkwater produceren of distribueren.
Desintegratieschade kan op die manier
worden voorkomen.
Dergelijke schade zal zich echter niet
voordoen bij nieuwe horizontaal
geïntegreerde nutsbedrijven. Ik zie dan ook
geen problemen in de ontwikkelingen, die
momenteel op het punt van de energiedistributie gaande zijn. Zeker niet als men
zich daartoe beperkt. Gebeurt dat niet, dan

Vernieuwingen
Met het gereedkomen van het pompstation
wordt aan een aantal wensen voldaan.
Op moderne wijze wordt nu drinkwater het
distributienet ingepompt, dat wil zeggen
volledig geautomatiseerd en onder gelijkmatige druk.
De hoeveelheid water, welke per uur het net
in wordt gepompt bedraagt overdag
maximaal ca. 600 m3/h. De opgestelde
pompcapaciteit bedraagt ongeveer 900 m3/h.
Was het in het verleden zo dat stroomstoring
het bedrijf stillegde, thans neemt vrijwel
ogenblikkelijk een eigen dieselaggregaat met
generator de stroomvoorziening over,
waarmee eventueel wegvallen van de
netdruk kan worden voorkomen.
Voorts iseen voorziening getroffen, die het
mogelijk maakt om ingevalvan uitschakeling
van het zuiveringsproces 'ruw' grondwater
rechtstreeks het net in te pompen.
Deze voorziening vloeit voort uit de eisen,
zoals vermeld in het Besluit Bescherming
Waterleidingbedrijven. Naar aanleiding van
dit Besluit iseveneens een beschermend
onderkomen gebouwd, waarbij onder
buitengewone omstandigheden de bedrijfsvoering zo veel mogelijk kan worden
gecontinueerd.
Een bezinkvijver isaangelegd om het spoelwater van de snelfilters zogoed mogelijk te
ontdoen van ijzer- en mangaanverbindingen
alsvorens dit water te lozen op het
oppervlaktewater. Tenslotte ishet aanzien
van het terrein in grote mate verbeterd.
Toekomst
De verdere reorganisatie zal de nodige
aandacht vragen. Gedecentraliseerde
bedrijfsvoering zal bij verdere groei
noodzakelijk zijn. Een tweede aandachtspunt
is de veiligstelling van de produktie van
drinkwater. Oeverinfiltratie en diepgrondwater zullen in toenemende mate een
rol in de oostelijke regio van de provincie
vervullen.

Goudse en Rijnstreek
wordt WZHO
Op 1 januari 1987 zal het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek te Boskoop ophouden
te bestaan. De tien gemeenten, die samen dit
bedrijf vormden, zullen op die datum
aandeelhouder worden van de Goudse
Waterleiding Mij NV. Die naam zal met
ingang van dezelfde datum worden gewijzigd
in: NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO). Het hoofdkantoor van het
bedrijf blijft gevestigd op: Nonnenwater 8te
Gouda, Postbus 122, 2800 AC Gouda.
De direktie van de WZHO zal bestaan uit de
heren H. E. J. Boon en B.J. Hofhuis.
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
Verslag van de voorjaarsvergadering van de VWN
d.d. 2 mei 1986 te Giessenburg
In verband met het 50-jarig bestaan van
de Drinkwaterleiding de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden was dit bedrijf zo
vriendelijk onze vereniging uit te nodigen
voor het houden vande voorjaarsvergadering
aangevuld tot een dagvullend programma
met lezingen en excursies in de prachtige
'lage landen' omzoomd door hoge dijken en
omstroomd door de grote rivieren.
Vanwege het feestelijk karakter wordt een
welkomstwoord gesproken door de heer
Soetendaal, voorzitter van de A en V.
Na een dankwoord dooronzevoorzitter heet
hij de vele gasten en hun dames welkom, in
het bijzonder desprekers,waaronder de heer
M. W. Schakel - oud-voorzitter van de Aen
V, oud lid van de Tweede Kamer en
oud-burgemeester van Noordeloos,
Hoog Blokland en Noordeloos, de heer
ing. P. A. C. de Bruin van het
Hoogheemraadschap De Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden alsmede
ir. M. G. M. den Blanken van het KIWA.
De vergadering, kennelijk in spanningen
onder de indruk vanhetgeboden programma,
gaat zonder morren akkoord met:
- het verslag van de vergadering van
18 december 1985
- het jaarverslag 1985
- de jaarrekening 1985 waaronder
a. verslag kascommissie
b. balans per 31 december 1985
c. rekening van baten en lasten van 1985.
Omdat ook de rondvraag deaanwezige leden

