Kwaliteitsbewaking enkwaliteitsbeheersing door waterleidingbedrijven

In de afgelopen decennia hebben de
laboratoriumfaciliteiten van de waterleidingbedrijven een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Tot geavanceerde goed geoutilleerde
laboratoria ontwikkelden zich het eerst de
laboratoria van de oppervlaktewaterverwerkende bedrijven op de voet gevolgd
door de bedrijven die kunstmatige infiltratie
als produktietechniek toepassen, recentelijk,
vooral na de ontdekking van allerlei
bodemverontreinigingsgevallen, volgen ook
de laboratoria van de grondwater verwerkende bedrijven. In alle gevallen vindt
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de uitbreidingvande laboratoriumfaciliteiten
plaats uit noodzaak, een opgedrongen
noodzaak omdat de kwaliteit van de
grondstof aan betrouwbaarheid heeft
ingeboet, wat een drastische verscherping
van de kwaliteitsbewaking vraagt.
Het functioneren vaneen waterleidingbedrijf
vraagt immers een voortdurende kwaliteitsbewaking om na te gaan of de resultaten van
het bedrijfsgebeuren voldoen aan de verwachtingen. Het isde kwaliteitsbewaking die
het bedrijf iedere keer opnieuw de zekerheid
geeft dat tot nu toe alles goed isgegaan.
Kwaliteitsbewaking biedt echter geen
garantie voor de toekomst, het biedt geen
waarborgen om eens een term uit de Waterleidingwet te gebruiken. Daarvoor ismeer
nodig, daarvoor moet de kwaliteit beheerst
kunnen worden. Dit betekent dat een
waterleidingbedrijf bijv. op plotselinge
kwaliteitsveranderingen van de grondstof
zodanig moet zijn voorbereid dat hierop
tijdig kan worden ingespeeld. Deze gedachte
doortrekkend kan gesteld worden dat om de
kwaliteit van het drinkwater tot op het punt
van aflevering te kunnen beheersen globaal
gesproken aan de volgende voorwaarden
moet worden voldaan.
1. De kwaliteit van de grondstof zou zo
constant mogelijk moeten zijn, in ieder geval
niet zodanigveranderen dat hier niet tijdig op
ingespeeld kan worden.

* Op II november 1982 werd ter gelegenheid van de
uitbreiding van het Waterlaboratorium Oost met een
afdeling organische chemieeen symposium georganiseerd.
Het symposium stond in het teken van de bedreigingen
van de drinkwaterkwaliteit, de wijze waarop de waterleidingbedrijven hier in het algemeen op moeten inspelen
en de manier waarop hieraan door de in de Stichting
Waterlaboratorium Oost samenwerkende waterleidingbedrijven samen met dit laboratorium gestalte wordt
gegeven.
Namens de Inspectie voor de Volksgezondheid hield
ir. S. G. Bos bovenstaande inleiding.

2. De zuivering moet teallen tijde aangepast
zijn aan de grondstof, geen storingen
vertonen, en een zodanige kwaliteit drinkwater opleveren dat dezeinhet distributienet
en bij de afnemers niet noemenswaardig
verslechtert.
3. Het distributienet moet zodanig zijn dat
de drinkwaterkwaliteit niet nadelig beïnvloed
kan worden (bodemverontreiniging, wisselwerking leidingmateriaal-waterkwaliteit).
De vraag die nu rijst iswelke activiteiten
moet een waterleidingbedrijf ontplooien om
aan deze voorwaarden te voldoen, met
daaraan gekoppeld de vraag over welke
deskundigheden dient het bedrijf daartoe te
beschikken.
In de drie hierna volgende hoofdstukken zal
voor ieder van deze voorwaarden getracht
worden deze vragen - althans gedeeltelijk te beantwoorden.
Kwaliteitsbeheersing vande grondstof
Het probleem dat zich hierbij direct en het
duidelijkst aftekent ishet feit dat het
waterleidingbedrijf geen echte zeggenschap
heeft overde kwaliteitvandegrondstof noch
over de menselijke activiteiten die deze
kwaliteit mogelijk nadelig beïnvloeden.
Het waterleidingbedrijf ishier afhankelijk
van demaatschappelijke ontwikkelingen, het
mag echter geen passieve afhankelijkheid
zijn. Het waterleidingbedrijf zalzich
adequaat moeten aanpassen aan gewijzigde
situaties en dienaangaande een operationeel
en slagvaardig beleid voeren. Duidelijk isdat
het bedrijf hierbij rekening zal moeten
houden met complicerende maatschappelijke en bestuurlijke factoren.
Meer concreet betekent dit dat het waterleidingbedrijf:
—de bedreigingen van de kwaliteit van de
grondstof zal moeten evalueren en op grond
van dezeevaluatiemaatregelen voorbereiden
oftreffen;
—het drinkwaterbelang zodanig dient te
verdedigen in het maatschappelijke
krachtenveld dat bedreigende activiteiten
worden geweerd en alsdat niet mogelijk is
dat dan tenminste de haalbare sanerings- en
beschermingsmaatregelen worden geëffectueerd. (Hiertoe zullen onder meer alle
juridische/bestuurlijke mogelijkheden tot het
tegengaan van bedreigende activiteiten ten
volle moeten worden benut).
Voor deevaluatie vandegevaren isten eerste
een stuk kwaliteitsbewaking vande grondstof
nodig. Het herkennen van bepaalde tendenzen en het op grond daarvan voorspellingen
doen ten aanzien van de toekomstige
kwaliteit vormt hier een onderdeel van.
Daarnaast moeten gevolgen van verontreinigingen en bedreigende activiteiten
worden ingeschat,evenalshet tijdstip waarop
ze zich zouden manifesteren.
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Om deze zaken te kunnen beoordelen moet
het bedrijf kunnen beschikken over deskundigheid op waterkwaliteitsgebied,
geohydrologisch gebied met als nuttige
aanvulling een stuk algemeen milieuhygiënische kennis.
Voor de verdediging van het drinkwaterbelang moeten alle ontwikkelingen rond de
winplaatsen worden gevolgd. Dit betekent,in
onze door plannen en procedures, wetten en
verordeningen beheerste maatschappij, het
volgen van:
- streek- en bestemmingsplannen;
- structuurplannen;
- agrarische en industriële ontwikkelingen;
- ontgronding- en opspuitingsprocedures in
het kader van provinciale verordeningen;
- adviseren inzake bescherming van waterwingebieden in het kader van de desbetreffende verordeningen;
- betrokkenheid bij ruilverkaveling, waterbeheersing- en bestrijdingsplannen van
waterschappen en dergelijke;
- hinderwetprocedures
en zonodig gebruik maken vande beroepsprocedures voor belanghebbenden. Om deze
taak uit te voeren moet het bedrijf
beschikken over voldoende juridisch/administratief geschoold personeel.
Dat veel bedrijven het alseen noodzaak
voelen om ook op dit gebied actief te zijn
bewijst de sterke groei van het College van
bedrijfsjuristen wel (opgericht in 1957met 6
leden, thans 22 leden).
Het stukje filosofie omtrent de kwaliteitsbeheersing van degrondstof wordt afgesloten
met het aangeven van bedrijfsafdelingen
waarbinnen deze deskundigheden organisatorisch het best zouden kunnen worden
ondergebracht. Hiervoor lijken de afdelingen
produktie, laboratorium en administratie het
meest in aanmerking te komen. In het eerste
deel van tabel Iishet vorengaande
samengevat.
Kwaliteitsbeheersing binnen het bedrijf
In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk
heeft het waterleidingbedrijf ten aanzien van
dit onderwerp wel degelijk zeggenschap over
de mogelijke invloeden op de kwaliteit en is
historischgezienookaleenheleontwikkeling
doorgemaakt, maar er vinden nog steeds
uitbreidingen plaats waarvoor plannen
moeten worden gemaakt. In dat verband
vraagt het hygiënisch ontwerpen aandacht.
Hiermee wordt bedoeld het reeds in de
ontwerpfase van alle bedrijfsonderdelen
aandacht besteden aan de preventie van
verontreiniging, onder meer door:
- gerichte materiaalkeuze (KIWA-keur,
attest, maar ook VGB);
- aanbrengen vanvoorzieningen om verontreiniging te voorkomen bijv. plaatsing van
luchtfilters. installeren van terugstroombeveiligingen en de uitsluiting van licht;
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—toegankelijkheid voor schoonmaakwerkzaamheden en de gemakkelijke uitvoering
daarvan;
— het aanbrengen van mogelijkheden tot
ontsmetting van de bedrijfsonderdelen;
—de afvoer van vrijkomend eventueel
verontreinigd water;
—aandacht voor bodemverontreinigingen in
de buurt van het leidingnet;
— gevoeligheid voor sabotage.
Zonder enige twijfel kunnen aan deze
opsomming nog legio punten worden toegevoegd maardatzouopditmoment teverin
detail voeren.
Naast activiteiten verband houdend met
uitbreiding van bepaalde bedrijfsonderdelen
vraagt de exploitatie van het bedrijf voortdurend de aandacht. In dit verband worden
een 4-tal punten genoemd, alweer zonder de
pretentie volledig te zijn:
—kwaliteitsbeoordeling van de grondstof in
relatie tot de toegepaste zuivering, inclusief
anticipatie op kwaliteitsveranderingen in de
grondstof;
—optimalisatie van de verschillende
zuiveringstrappen;
—inschatten van kwaliteitsveranderingen
tijdens de distributie met eventueel aanpassingen om dit te voorkomen (terugstroming,
bodemverontreiniging, reparaties);
—aanpassen van bedrijfsonderdelen of
toegepaste processen aan nieuwe kennis en
inzichten.
Zowel ten aanzien van de exploitatie als het
eventuele ontwerpen vloeien uit de
genoemde aandachtspunten een hele serie
activiteiten voor het waterleidingbedrijf
voort.
Enkele van de belangrijkste met betrekking
tot de waterkwaliteit zijn:
—kwaliteitsbewaking vanaf winning tot het
leveringspunt met daaraan gekoppeld de
interpretatie van deze gegevens zowel ten
aanzien van de informatie die zij geven over
het functioneren van de verschillende
zuiveringstrappen als ten aanzien van het al
of niet voldoen aan de bepalingen van de
waterleidingwet;
—uitvoering van geregeld onderzoek op
semi-technische schaal ten behoeve van de
ontwikkeling enoptimalisatie van zuiveringstechnieken. Vooral ook gericht op het
voorkomen van bedrijfsblindheid, waartoe
geregeld nagegaan moet worden wat de
achtergronden van allerlei bedrijfsregels zijn.
Vooral allerlei uithet verleden overgeleverde
ongeschreven gedragsregels, in de trant van
'zo deed de vorige machinist het ook al',
komen nogal eens in aanmerking voor een
kritische herbeschouwing.
—Een stuk hygiënische voorlichting en
instructie voor een drietal doelgroepen te
weten:
• de eigen werknemers:

• het personeel van aannemers die voor het
bedrijf werken;
• de afnemers.
Deze laatste vooral over ingrepen in het
leidingnet, kookadviezen, roestadviezen en
algemeen betreffende de drinkwaterkwaliteit
en veranderingen daarvan.
— Kwaliteitsbewaking van chemicaliën en
materialen, aankoop van artikelen met
KIWA-keur/attest en VGB en alsde
artikelen deze certificaten niet hebben
andere wel gecertificeerde artikelen kopen
ook al zijn die eventueel wat duurder. Als er
geen gecertificeerde artikelen te koop zijn,
druk op leverancier en fabrikant uitoefenen
om hun produkten te laten keuren!
- Hygiënische uitvoering van werken, dus
aandacht voor:
• opslagmaterialen;
• schoon werkterrein;
• schoonmaak en ontsmetting voor
ingebruikname;
• uitvoering door 'gezonde' mensen
(artikelen 18tot en met 23 Waterleidingbesluit).
- Deelnemen aan onderzoeks- en overlegstructuren, teneinde het bedrijfsgebeuren te
kunnen toetsen aan de algemene ontwikkelingen binnen de bedrijfstak.
Ditsoortactiviteiten vormteen voortdurende
bij- en herscholing die praktisch in het
bedrijfsgebeuren moet worden geïntegreerd.
Om de taken op deze gebieden te kunnen
vervullen moet het bedrijf ook weer over een
aantal deskundigen beschikken zoals op het
gebied van de procestechnologie, voor de
beheersing van de zuiveringsprocessen en de
interacties tussen leidingmaterialen en
drinkwater. Voorts op algemeen technisch
gebied ten behoeve van de integratie van de
procestechnologische inbreng in de bedrijfsonderdelen, de meet- en regeltechniek, de
werktuigbouwkunde, electrotechnische en
veleanderezakendiedeskundige begeleiding
vragen. Ook hier isnatuurlijk kennis op
waterkwaliteitsgebied nodig vooral gericht
op de beoordeling van de gezondheidsaspecten (bacteriologie, virologie, microbiologie, chemie, physica) van het drinkwater.
Ter afsluiting van hetstukje filosofie omtrent
de kwaliteitsbeheersing binnen het bedrijf
kan worden opgemerkt dat de hiervoor
benodigde deskundigheden in het algemeen
in de afdelingen produktie laboratorium
distributie en inspectie te vinden zijn. Voor
de samenvatting van vorengaande wordt
verwezen naar het tweede deel van de tabel.
Kwaliteitsbeheersing bijde aangeslotenen
Van dit aandachtsveld zijn de volgende
2 facetten in verband met de kwaliteitsbeheersing het meest van belang:
—bescherming van het leidingnet van het
bedrijf tegen terugstroming vanuit de aan-

gesloten drinkwaterinstallaties;
—zorg voor de handhaving van de goede
kwaliteit van het drinkwater tot aan de
tappunten (interne veiligheid van de drinkwaterinstallatie).
De zorg die door het bedrijf aan deze zaken
wordt besteed uit zich ook weer ineen aantal
activiteiten die zich voornamelijk in de
inspectiesfeer afspelen. Ook weer zonder de
pretentie volledig te zijn worden hier ter
illustratie de volgende genoemd:
—de keuring van ontwerpen van nieuw aan
te sluiten drinkwaterinstallaties (uitvoering
van NEN 1006met de daarbijbehorende
werkbladen);
— geregelde inspectie van drinkwaterinstallaties, uitvoering van de richtlijnen en
VEWIN aanbevelingen terzake;
—installeren van de noodzakelijke frontbeveiligingen afhankelijk van de indeling in
gevarenklassen;
—geregelde contacten met deerkende waterfitters zowel voorlichtend als controlerend;
—gerichte advisering aan de aangeslotenen;
—adequate klachtenbehandeling;
—afstemming inde inspectie contactorganen
binnen de VEWIN van de eisen die in het
kader van de aansluit- en inleveringsvoorwaarden worden gesteld. Dit om te voorkomen dat andere installaties zoals
bijvoorbeeld het College van Ziekenhuisvoorzieningen dat alle ziekenhuisontwerpen
in Nederland voor de minister moet beoordelen, iedere keer weer de vinger kan leggen
op de grote verschillen in eisen die ten
aanzien van de inrichting van drinkwaterinstallaties worden gesteld.
Ook voor de uitvoering van deze taken zijn
weer een aantal deskundigheden nodig. De
meeste liggen hier op installatietechnisch
gebied, onder meer samenhangend met de
beoordeling van potentiële gevaren
verbonden aan het aansluiten van toestellen
en installaties. Dit iseen zeer uitgebreid
terrein waarop hier niet in detail zal worden
ingegaan. Wel wordt specifiek aandacht
gevraagd voor de deskundigheden nodig
voor een adequate klachtenbehandeling. Ten
eerste zijn hier vrijwel altijd kwaliteitsaspecten aan verbonden en dient dus
kwaliteitsdeskundigheid ingezet te worden.
Ten tweede, en dat isminstens zo belangrijk,
moet men als bedrijf het vertrouwen van de
klant houden. Dat betekent dat de klant
serieus genomen moet worden en er
slagvaardig op klachten moet worden
gereageerd.
Hierbij moet nietworden vergeten dat het op
het ogenblik, gezien de maatschappelijke
ontwikkelingen op allerlei gebied en de
houding die de overheid dienaangaande
inneemt, of niet inneemt, bijzonder moeilijk
isals overheidsbedrijf éénmaal verspeeld
vertrouwen terug tewinnen. Een zekere
deskundigheid in het omgaan met mensen
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zowel individueel alscollectief in de voorlichtende sfeer isdaarom langzamerhand ook
onmisbaar aan het worden. De gestadige
uitbreiding van het aantal voorlichters in
dienst van de waterleidingbedrijven onderstreept dit.
Hoewel dit laatste een klein zijpaadje wasin
het stukje filosofie omtrent de kwaliteitsbeheersing bijde aangeslotenen moet het
meegenomen worden bijhetaangeven van de
afdelingen waar de op dit gebied benodigde
deskundigheden meestal organisatorisch zijn
ondergebracht, te weten de afdelingen
inspectie, laboratorium en administratie.
De tot nu toe opgebouwde tabel voltooiend
levert dit het volgende overzicht.
Bewaking en beheersing
Ten eerste blijkt uit het geschetste beeld dat
een waterleidingbedrijf heden ten dage over
een groot aantal deskundigheden moet
beschikken om alleen alde drinkwaterkwaliteit te waarborgen zoals de waterleidingwet dat eist. Dit aspect zullen de
bestuurderen belast met de reorganisatie van
de drinkwatervoorziening krachtens
hoofdstuk III van dezelfde wet in hun
beschouwingen moeten betrekken omdat het
kunnen beschikken over voldoende deskundigheden eisen stelt aan het draagvlak
van het bedrijf.
Ten tweede, met de inrichting van een
laboratorium ismen er nog niet. Uit het
geschetste beeld blijkt namelijk ook heel
duidelijk dat de kwaliteitszorg door alle
afdelingen van het bedrijf gedragen moet
worden, waarbij de inbreng van een
laboratorium zich door het gehele bedrijf
moet manifesteren. Dat dit iets anders isdan
het beschikken over een laboratorium dat de
wettelijk voorgeschreven analysen uitvoert
behoeft geen betoog. Het isdan ook verheugend dat de bedrijven die verenigd zijn in
de Stichting Waterlaboratorium Oost

onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met deze stichting zijn aangegaan die
ten doel heeft een betere integratie van de
laboratoriumactiviteiten in de bedrijven te
bewerkstelligen. Hierbij moet evenwel
worden aangetekend dat vanwege de rijksoverheid nog steeds het standpunt wordt
gehuldigd dat de in dit opzicht meest
wenselijke oplossing is: 'voorzover de
bedrijven de grondstof zelf tot drinkwater
verwerken zullen zijover eigen laboratoria
met wetenschappelijk en praktisch geschoold
personeel moeten beschikken'; zoals dit ook
in de memorie van toelichting bij hoofdstuk
III van de Waterleidingwet is verwoord.

stimulerende en begeleidende rol moeten
spelen.
Duidelijk is:een goed geoutilleerd en
bemand laboratorium kan de bewaking van
de drinkwaterkwaliteit voor een bedrijf
verzorgen, de kwaliteitsbeheersing zal door
het bedrijf in zijn totaliteit moeten worden
verzorgd.

Het vorengaande betekent echter niet dat
een betere integratie van de laboratoriumactiviteiten in het huidige bedrijfsgebeuren,
zoals dat beoogd ismet het afsluiten van
voornoemde samenwerkingsovereenkomst,
op dit moment niet positief zou worden
gewaardeerd. Integendeel, navolging van dit
voorbeeld door andere, voor meerdere
waterleidingbedrijven werkende erkende
laboratoria verdient aanbeveling! Voor de
uitwerking van een dergelijke overeenkomst
isechter meer nodig dan de handtekening
van de beide directeuren, hiervoor ishet
nodig dat de medewerkers van het laboratorium in goede harmonie met de betrokkenen
van de verschillende afdelingen van het
waterleidingbedrijf op werkniveau vertrouwd worden gemaakt met het dagelijks
bedrijfsgebeuren. Dit zalzowel van de
medewerkers van hetlaboratorium alsvan de
medewerkers van de bedrijven een stuk
openheid vragen evenals de bereidheid om
inter-menselijke relatieproblemen op te
lossen. Denk in dit verband alleen maar eens
aan het wegnemen van een stuk wantrouwen
waarmee zo'n inmenging van buitenaf in
eerste instantie ongetwijfeld gepaard zal
gaan. Hierbij zal ook de bedrijfsleiding een

De Drinkwaterleiding der Gemeente
Rotterdam heeft 'Tien jaar Biesboschwater'
op 20 apriljl. herdacht met een bijeenkomst
in de Burgerzaal van het Stadhuis, waar
wethouder H. van der Pols door middel van
gesprekjes met een aantal betrokkenen de
gebeurtenissen rond de bouw van de
spaarbekkens in de Biesbosch de revue liet
passeren.

TABEL I.

• •

•

Rotterdamse Drinkwaterleiding
herdacht tienjaar Biesboschwater

Eerst kwam oud-burgemeester Thomassen
'op de bank van Mies'vertellen hoe vlot dat
toen allemaal kon verlopen. Daarbij loofde
hij het talent van de directeur van het waterwinningbedrijf prof.ir.P.L.Knoppert om de
aanleg der spaarbekkens tegenover
eventuele opposanten zó sterk te 'verkopen',
dat er eigenlijk nauwelijks tegenkanting
overbleef.
Gevraagd naar de onderhandelingen met
's-Gravenhage over participatie van de
Residentie in het Biesbosch-project zei de
heer Thomassen, dat de toenmalige minister
van Verkeer en Waterstaat Bakker met één
pennestreek het Haagse Andelse Maasproject als kapitaal-vernietiging van de tafel
had kunnen vegen. 'Als hij zijn macht had
gebruikt', zei de heer Thomassen, met enige
spijt in zijn stem.

Deskundigheden
Aandachtsveld

Activiteiten

op het gebied
van

plaats in de
organisatie

Kwaliteitsbeheersing
van de grondstof

- Evaluatie van de
kwaliteitsbedreigingen
- Verdediging van het
drinkwaterbelang in het
maatschappelijk krachtenveld

— Geo-hydrologie
- Techniek
- Waterkwaliteit
- Administratie
—Rechts- & wetskennis

Produktie
Laboratorium
Administratie

Kwaliteitsbeheersing
binnen het bedrijf

- Procesbewaking & besturing
- Kwaliteitsbewaking, ook
van chemicaliën & materialen
- Procesoptimalisatie
& ontwikkeling
- Hygiënische voorlichting& instructie
- Hygiënische uitvoering van werken

- Procestechniek
- Waterkwaliteit
- Algemene techniek
• weg-& waterbouw
• werktuigbouw
• electrotechniek
« meet- & regeltechniek

Produktie
Laboratorium
Distributie
Inspectie

— Goedkeuring dwi-ontwerpen
— Inspectie van de dwi's
- Aanbrengen frontbeveiligingen
Advisering aangeslotenen
Klachtenbehandeling
Landelijke afstemming installatievoorschriften

- Installatietechniek
- Waterkwaliteit
- Public relations

Inspectie
Laboratorium
Administratie

Kwaliteitsbeheersing
bij de aangeslotenen

Behalve prof. Knoppert kwamen ook de
architect W. Quist en de landschapsarchitect
ir. W. Thijsen op de bank. Wethouder Van
der Pols tenslotte riep op tot samenwerking
om te voorkomen dat de overcapaciteit van
de Rotterdamse DWL zal leiden tot sluiting
van het bedrijf 'Kralingen' en tot ontslag van
medewerk(st)ers.
De geanimeerde bijeenkomst werd opgeluisterd door filmbeelden over de bouw van
de spaarbekkens en een dia-bandpresentatie
waarin consumenten hun mening gaven over
het Rotterdamse drinkwater. Het Peter
Blanker collectief leverdemuzikale bijdragen
waaronder het van Blanker vooral bij
jongeren bekende lied 'Het is moeilijk
bescheiden te blijven'.

