De AanbevelingenvandeVEWIN

Voordracht uit de 35e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en de gevolgen voor de waterleidingbedrijven".
gehouden aan de TH Delft op 6en 7januari 1983.

Inleiding
In 1960stelde de ledenvergadering van de
VEWIN 'Aanbevelingen' voor de waterleidingbedrijven vast. Deze Aanbevelingen
bevatten gedragsregels ten aanzien van
zaken, die indeWaterleidingwet van 1957en
het Waterleidingbesluit van 1960 niet of
onvoldoende zijn geregeld. Uit het woord
"gedragsregels' valt af te leiden, dat het niet
om dwingende voorschriften gaat. De Aanbevelingen van de VEWIN uit 1960 gelden
als'richtsnoer' voorde waterleidingbedrijven.
Een afwijking van de gedragsregels wordt
toegelaten en wordt soms uit economisch
oogpunt zelfs noodzakelijk geacht.
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De Aanbevelingen van 1960zijn sinds dat
jaar ongewijzigd gebleven.Toen enkelejaren
geleden de Rijksoverheid begon met de
voorbereiding tot wijziging van het Waterleidingbesluit besloot de VEWIN ook de
Aanbevelingen aan te passen. Hiertoe
bestond overigens reeds aanleiding,
aangezien sedert 1960 het beleid en de
techniek van de waterleidingbedrijven sterk
zijn veranderd.
Het College van Bedrijfsdirecteuren van de
VEWIN dat met de vernieuwing van de
Aanbevelingen werd belast, stelde een
Werkgroep Aanbevelingen VEWIN in. Deze
werkgroep heeft inmiddels zijn werkzaamheden afgerond en een concept voor nieuwe
Aanbevelingen geschreven.
Zodra het nieuwe Waterleidingbesluit
bekend is,zal de VEWIN-ledenvergadering
de nieuwe Aanbevelingen in behandeling
nemen.
Hieronder wordt de inhoud van de nieuwe
Aanbevelingen per hoofdstuk behandeld.
Vooraf wordt een tweetal algemene kanttekeningen gemaakt. De eerste kanttekening
betreft de situatie in het buitenland.
De Werkgroep Aanbevelingen van de
VEWIN heeft nagegaan of in het buitenland
een vergelijkbare situatie bestaat met
Nederland, namelijk dat de waterleidingbedrijfstak zichzelf gedragsregels voorschrijft.
In de meeste landen bestaan normbladen en
voorschriften voor onderdelen van een
waterleidingbedrijf of voor de beleidsvorming. Alleen in Duitsland zijn er DINbladen met een meer algemene strekking
(nrs. 2.000, 2.00 1 en 2.40 1 ).De belangrijkste
daarvan is DIN 2.000: 'Leitsätze für
Anforderungen an Trinkwasser Planung.
Bau und Betrieb der Anlagen'.
Deze DIN-bladen, waarvan de eerste alin

1941 gereedkwam, worden van tijd tot tijd
vernieuwd. Inmiddels isin Duitsland een
stelsel van 'Leitsätze' ontstaan dat erg
gedetailleerd is.Deze 'Leitsätze' hebben een
tamelijk vrijblijvend karakter. In de inleiding
staat: 'Die Norm gibt Hinweise für hygienisch
befriedigende sowie technisch und wirtschaftlich zweckmässige Bau- und Betriebsweisen ..." en 'Sie darf nicht als starre
Vorschrift angesehen worden'.
Een tweede kanttekening kan worden
gemaakt ten aanzien van de mate, waarin
waterleidingbedrijven gebonden zijn aan de
Aanbevelingen. Het isduidelijk dat de
bestaande Aanbevelingen van de VEWIN
net als de 'Leitsätze' in Duitsland tamelijk
vrijblijvend zijn. De nieuwe Aanbevelingen
zullen voorde bedrijfstak minder vrijblijvend
worden. De nieuwe concept-tekst zegt
daarover: 'De Aanbevelingen hebben in die
zin een normatief karakter, dat de bedrijfstak
publiekelijk uitspreekt wat naar zijn mening
het bedrijfsbeleid in technisch en hygiënisch
opzicht zou moeten zijn', maar. zostaat er
ook. 'de Aanbevelingen hebben geen
imperatief karakter'.
Het zijn normen waar de bedrijfstak zich aan
behoort te houden, maar geen voorschriften
waarvan onder geen enkele omstandigheid
mag worden afgeweken.
Hoofdstuk I
Het eerste vande negen hoofdstukken vande
Aanbevelingen handelt overde hoedanigheid
van het door waterleidingbedrijven
afgeleverde water. Dit hoofdstuk issterk
gewijzigd alsgevolg van de EG-richtlijn voor
drinkwater en de voorgenomen wijziging van
het Waterleidingbesluit.
De EG-richtlijn heeft twee normen: de
maximaal toelaatbare concentratie (MTC)
en het richtniveau (RN). De maximaal
toelaatbare concentratie (MTC) iseen
tamelijk absolutenorm, het richtniveau (RN)
isveel vrijblijvender. Het zou voor de hand
hebben gelegen de maximaal toelaatbare
concentratie (MTC) in het Waterleidingbesluit overte nemen ende richtniveausinde
Aanbevelingen van de VEWIN. Er zullen
echter ook een aantal richtniveaus in het
Waterleidingbesluit worden opgenomen. Dit
heeft tot gevolg dat het hoofdstuk over de
kwaliteit van drinkwater aanmerkelijk is
bekort. Zo worden er geen aanbevelingen
meer gedaan met betrekking tot de
aanwezigheid van bacteriën in drinkwater.
De normen voor de bacteriologische
verontreiniging zullen in het Waterleidingbesluit worden opgenomen.
Er zijn nog wel aanbevelingen voorde
fvsische en chemische kwaliteit van
drinkwater. Het gaat daarbij om afwijkingen
van en aanvullingen opde EG-richtlijn en het
Waterleidingbesluit. Voor kleur wordt
bijvoorbeeld de aanbeveling gedaan, dat die

niet hoger behoort te zijn dan 10mg/l. Het
richtniveau van de EG-richtlijn is 1 mg/l. De
VEWIN-werkgroep vindt het richtniveau te
laag, de waarde valt bovendien nauwelijks te
meten en heeft geen praktische betekenis.
Verder vermeldt dithoofdstuk dat drinkwater
reukloos en aangenaam vansmaak moet zijn.
De aanbevelingen voor het kaliumpermangaatverbruik, ammonium en ijzer zijn in
overeenstemming met de richtniveaus van de
EG-richtlijn.
De aanbeveling voordezuurgraad (pH) wijkt
af van de EG-richtlijn. De nieuwe Aanbevelingen stellen, dat de pH behoort te
liggen tussen 7,5 en 9,0 en bij voorkeur
tussen 8,0 en 8,3. Deze aanbeveling gaat
verder dan het richtniveau van de
EG-richtlijn, die een pH tussen 6.5 en 8.5
aangeeft. Deze verscherping is aangebracht
om het metaaloplossend vermogen van
drinkwater te beperken.
De EG-richtlijn kent geen richtniveau voor
het nitrietgehalte. De aanbeveling voor
nitriet luidt 0,05 mg/l, omdat er bij dat
gehalte al sprake isvan onvolledige
nitrificatie in filters van produktiebedrijven
van drinkwater.
De aanbeveling voor sulfaat is80mg/l. Het
richtniveau van de EG-richtlijn is25 mg/l.
maar dat isvoor Nederlandse omstandigheden niet reëel. Voor chloride iser geen
aanbeveling.
Voor de temperatuur van drinkwater geldt
dat deze zo gelijkmatig mogelijk behoort te
zijn en bij voorkeur tussen 5 T e n 15°C
behoort te liggen.
In de toelichting bij de aanbeveling staat, dat
bij grondwater de temperatuur van nature
binnen de aangegeven grenzen ligt. Dit heeft
voordelen voor deconsument, het regelmatig
verlopen van zuiveringsprocessen en voor de
beperking van bacteriegroeiinhet leidingnet.
Het richtniveau van de EG-richtlijn is 12°C.
Het zal duidelijk zijn dat bij drinkwater
geproduceerd uit oppervlaktewater aan deze
aanbeveling vaak niet kan worden voldaan.
Wanneer drinkwater wordt geproduceerd
door infiltratie van oppervlaktewater in de
duinen wordt aan de aanbeveling nogwel
voldaan, bij opslag in spaarbekkens niet.
Daarnaast ishet van belang dat de
temperatuur vandrinkwater inhet leidingnet
nog kan veranderen. De temperatuur van het
drinkwater in uitlopers van het uitgestrekte
Friese leidingnet bijvoorbeeld daalt 'swinters
tot dichtbij nul graden en overschrijdt
'szomers de aanbevolen waarde van 15°C.
Voor het natriumgehalte in drinkwater luidt
de aanbeveling dat dit gehalte zo laag
mogelijk behoort te zijn. De EG-richtlijn
geeft alsrichtniveau 20mg/l. Inhet ConceptWaterleidingbesluit isdit richtniveau niet
overgenomen. Een commissie van de
Gezondheidsraad heeft in 1980een advies
over het natriumgehalte in drinkwater
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uitgebracht. Deze commissie adviseerde de
norm van 120mg/l.maar vond een lager
natriumgehalte in drinkwater gewenst. Een
werkgroep van de WHO adviseerde een
norm van 20 mg/l. Deze laatste norm isals
richtniveau in de EG-richtlijn overgenomen.
De norm van 20 mg/l isvoor Nederland
echter nauwelijks reëel en isdan ook in de
Aanbevelingen niet overgenomen.
Van belang is.dat het natriumgehalte van
drinkwater kunstmatig stijgt, als met behulp
van natronloog de pH van drinkwater wordt
gecorrigeerd en drinkwater wordt onthard.
Ontharding met natronloog isstrikt genomen
dan ook niet inovereenstemming met de
aanbevelingen voor het natriumgehalte en
het voorgeschreven richtniveau van de EGrichtlijn.
Met pH-correctie enonthardingwordt echter
ook de volksgezondheid gediend, omdat
water met een hogere pH minder gemakkelijk
metalen buizen aantast. Daarom wordt
ontharding met natronloogindepraktijk met
instemming van de Inspectie voor de Volksgezondheid toegepast.
De aanbevolen maximum waarde voor
werkzaam chloor, gebruikt bijdesinfectie is
0,2 mg/l. In incidentele gevallen isde
aanbeveling maximaal 1,0 mg/l. De
EG-richtlijn geeft hiervoor geen richtniveau.
De EG-richtlijn stelt dat drinkwater geen
kleine dierlijke organismen mag bevatten.
Dat isin drinkwater alleen te realiseren met
hoge concentraties desinfectiemiddel. Aan
dergelijke hoge concentraties zijn echter
bezwaren verbonden.
De Aanbevelingen van de VEWIN wijken
dan ook op dit punt af van de EG-richtlijn.
De aanbeveling luidt dat organismen niet in
zodanige mate voor mogen komen, dat de
esthetische kwaliteit ongunstig wordt
beïnvloed. Dit betekent dat hogere
organismen bij de tapkraan niet zichtbaar
mogen zijn. Bovendien mogen deze reuk of
smaak van drinkwater niet ongunstig
beïnvloeden.
Hoofdstuk 2
Het tweede hoofdstuk vande Aanbevelingen
gaat over de hoeveelheid te leveren
drinkwater en de druk waaronder de
bedrijven drinkwater moeten leveren.
Dit hoofdstuk was vroeger en isnog steeds
van groot praktisch belang voor waterleidingbedrijven, omdat het ontwerp van het
leidingnet ermee is gemoeid.
De aanbeveling voor de druk in het waterleidingnet zal worden gewijzigd. Deze zal
luiden, dat het water bij alle tappunten tot
10meter boven maaiveld tenminsteonder de
druk van 100 kPa aanwezig moet zijn (zie
afb. 1).Er wordt daarbij aangenomen dat in
de huisinstallatie geen drinkwater wordt
afgetapt. Er zijn enkele verschillen met de
huidige Aanbevelingen, waarin een druk van
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Afb. I - Waterdruk inhetleidingnet volgens debestaande endenieuwe Aanbevelingen VEWIN.

tenminste 20meter boven straatniveau wordt
aanbevolen.
In de eerste plaats wordt de nieuwe aanbeveling niet meer beperkt tot de bebouwde
kom. maar geldt dezeook voor het platteland.
Uitzondering hierop wordt gemaakt in de
volgende gevallen: indien een plaatselijk
hoger gelegen maaiveld aanwezig is,ingeval
van brand en bij reparaties aan het leidingnet.
Voorts in hetgevalermeerdrinkwater wordt
afgeleverd dan op een 'maatgevend etmaal'
mag worden verwacht.
Onder de drinkwaterbehoefte op een
'maatgevend etmaal' wordt verstaan: de
drinkwaterbehoefte op een etmaal met een
overschrijdingskans van 0,1 perjaar, of een
gemiddelde overschrijdingskans van één dag
per 10jaar.
Hoofdstuk 3
Het begrip 'maatgevend etmaal' istevensvan
belang voor het derde hoofdstuk van de
Aanbevelingen: de inrichting van bedrijfsonderdelen van waterleidingbedrijven.
In de bestaande aanbeveling wordt het
leveringsvermogen van een produktiebedrijf
aan het gemiddelde dagverbruik
gecorrelleerd. Het leveringsvermogen mag
niet lager zijn dan 120% van het gemiddelde
dagverbruik, ook alsereenonderdeel vanhet
produktiebedrijf defect is.De nieuwe
Aanbevelingen zeggen daarover: het waterproduktiebedrijf behoort zodanig te zijn

ingericht, dat op het maatgevend etmaal kan
worden voldaan aan de drinkwaterbehoefte
in het voorzieningsgebied. Ook hier wordt
dus de gemiddelde overschrijdingskans van
0,1 per jaar aangehouden. De VEWIN past
dezelfde overschrijdingskans toe in de
'Grondslagen ten behoeve van het tweede
tienjarenplan van de VEWIN'.
Als voorbeeld iseen overschrijdingskromme
voor het voorzieningsgebied Kollum in
Friesland bepaald (zie afb. 2).Daarvoor zijn
de dagverbruiken van dejaren 1976-1979
gebruikt.
Uit de grafiek blijkt dat voor het gebied
Kollum geldt, dat het 'maatgevend etmaalverbruik' 148% isvan het gemiddelde
etmaalverbruik. Tevens isaf te lezen, dat als
het ontwerp van een produktiebedrijf voor
Kollum volgensdebestaande Aanbevelingen
van de VEWIN zou worden gebaseerd op
120% van de gemiddelde dag, dit niveau op
circa 7% van het aantal dagen perjaar (26
dagen) zou worden overschreden.
Verder worden in het derde hoofdstuk tal
van algemene aanbevelingen gedaan voor het
inrichten van het produktiebedrijf voor
drinkwater. In vergelijking met de Duitse
norm DIN 2.000 zijn er veelverschillen. De
Duitse norm iserg gedetailleerd over dit
onderwerp, terwijl de Aanbevelingen alleen
gedetailleerd zijn alsdat wenselijk isvoor het
vaststellen van het bedrijfsbeleid. De
normale ontwerpregels worden niet in de
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Aanbevelingen opgenomen.
In dit derde hoofdstuk wordt tevens
aanbevolen, om naast het beschermingsplan
voor oorlogsomstandigheden ook voorzieningen op te nemen voor buitengewone
omstandigheden in vredestijd. Er zijn voorts
aanbevelingen gedaan voor de winning, de
berging en de infiltratie van oppervlaktewater. Verder zijn er aanbevelingen voor de
winning van grondwater en voor zuiveringsinrichtingen.
Er iseen nieuwe aanbeveling voor de
desinfectie van drinkwater, namelijk dat het
af televeren water behoort tekunnen worden
gedesinfecteerd. Daartoe behoort voldoende
doseerapparatuur aanwezig te zijn of op
korte termijn beschikbaar te zijn. In de
bestaande Aanbevelingen werd alleen
gesteld, dat oppervlaktewater inde eindfase
van de zuivering moest worden gedesinfecteerd. Voor geïnfiltreerd oppervlaktewater
en grondwater hoefde dat alleen alsde
omstandigheden daartoe aanleiding gaven.
Met betrekking tot de energievoorziening
wordt aanbevolen, dat 'door het toepassen
van een reserve-energie-installatie ervoor
behoort te worden gezorgd, dat bij een
stroomstoring de druk in het voorzieningsgebied niet wegvalt'. Uit de aanbevelingen is
niet te lezen hoe groot het noodstroomvermogen van een bedrijf precies moet zijn,
maar dat kan worden afgeleid uit de
aanbevelingen voor de druk in het leidingnet
en de aanbeveling voor het produktievermogen van een waterleidingbedrijf.
Verder iser nog een aanbeveling in dit
hoofdstuk bijgekomen voor het leggen van
leidingen in verontreinigde grond. Indien dit

niet kan worden voorkomen behoren er
voorzorgsmaatregelen teworden getroffen,
bijvoorbeeld door speciaal leidingmateriaal
te gebruiken.
De laatste aanbeveling uit dit derde
hoofdstuk luidt: 'Het bedrijf behoort geen
aarding op zijn leidingnet toe te staan'.
Hoofdstukken 4 t/m 9
Het vierde hoofdstuk van de Aanbevelingen
handelt over het verrichten van werkzaamheden inwaterleidingbedrijven. Dit
hoofdstuk isten opzichte van de oude
Aanbevelingen nogal bekort, omdat
verwezen kon worden naar nieuwe KIWArichtlijnen over hygiënische maatregelen bij
het verrichten van werkzaamheden aan het
hoofdleidingnet. Deze richtlijn isnogin
voorbereiding.
Het vijfde hoofdstuk gaat over het toezicht
door de directie van een waterleidingbedrijf
op de toestand en de werking van het bedrijf
en op het bereide water. Dit hoofdstuk is
herschreven en daarbij enigszins
gemoderniseerd.
Het zesde hoofdstuk gaat over de vakbekwaamheid van het personeel van een
waterleidingbedrijf. In de bestaande Aanbevelingen werd voor tal van functionarissen
in een waterleidingbedrijf aangegeven welke
opleiding zij gevolgd moeten hebben.
In de nieuwe Aanbevelingen isdit niet meer
opgenomen. Alleen de VEWIN-opleidingen
worden nog aanbevolen.
Het zevende hoofdstuk isqua opzet enigszins
veranderd. Dit hoofdstuk behandelde in de
oude Aanbevelingen vrijwel alleen de
instructie in hygiënisch opzicht van personeel

van waterleidingbedrijven. Dat stuk isin
enigszins gewijzigde vorm blijven bestaan.
Verder iser een gedeelte toegevoegd over
voorlichting door waterleidingbedrijven aan
het publiek.
Het achtste hoofdstuk handelt over de
verhouding tussen eenwaterleidingbedrijf en
de eigenaar/gebruiker van een drinkwaterinstallatie.
Op dat terrein iser de afgelopen twintigjaar
veel veranderd. In het hoofdstuk wordt vaak
verwezen naar inmiddels bestaande voorschriften en regelingen, zoals:
de 'Algemene Voorwaarden Drinkwater
1979'
de 'Aansluitvoorwaarden 1980'
de 'Aanbevelingen inzake de indeling in
gevarenklasse endewijzevanbeveiligingvan
de aansluitingen op het waterleidingnet'
de NEN 1006
de REW 1970.
Voorts iser nog een speciale aanbeveling
over loden buizen in dit hoofdstuk:
'daar waar de gelegenheid zich voordoet
(bijvoorbeeld bij renovatie) behoren loden
leidingen, alof niet met tinvoering, in
bestaande drinkwaterinstallaties te worden
vervangen door goedgekeurde materialen'.
Tenslotte iser nogeen negende hoofdstuk
toegevoegd aan de Aanbevelingen. Dat
hoofdstuk handelt over de kwaliteit van
Produkten van derden (chemicaliën,
materialen en toestellen).
In dit hoofdstuk worden speciaal het KIWAkeurmerk en het KTWA-attest aanbevolen.
Slot
Samengevat komen de wijzigingen ten
opzichte van de bestaande Aanbevelingen
van de VEWIN uit 1960op het volgende
neer:
a. de Aanbevelingen van de VEWIN zullen
een minder vrijblijvend karakter krijgen dan
tot dusver het geval was;
b. de Aanbevelingen voor de hoedanigheid
van drinkwater zijn aangepast aan de
EG-richtlijn en het gewijzigde Waterleidingbesluit;
c. de Aanbevelingen zijn aangepast overeenkomstig de huidige inzichten en technieken;
d. de Aanbevelingen zijn minder
gedetailleerd.
De Concept-Aanbevelingen zijn ter kritiek
gezonden naar alle waterleidingbedrijven in
Nederland. De kritiek die isgeleverd is
inmiddels verwerkt. De Aanbevelingen zijn
nu zover gereed, dat ze, alshet Waterleidingbesluit niet meer wordt gewijzigd aan
Bestuur en leden van de VEWIN kunnen
worden aangeboden.
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