Bescherming waterleidingbedrijven in oorlogs- en andere buitengewone
omstandigheden

1. Inleiding
Artikel 5, eerste lid, van de Wet van
10 juli 1952 (Stb.404) tot bescherming
van de bevolking tegen de gevolgen van
oorlogsgeweld (Wet bescherming bevolking)
luidt als volgt:
'Wij geven bij algemene maatregel van
bestuur gedragsregels en andere voorschriften in het belang van de bescherming
van de bevolking.'
Bij Koninklijk Besluit van 29 augustus
1963 (Stb. 381) is toepassing gegeven aan
bovengenoemd artikel, althans ten aanzien
van waterleidingbedrijven. Dit besluit staat

Enkele cijfers en data
Op 24 februari 1975 is de waterleidingbedrijven verzocht een beschermingsplan in
te dienen. Tot nu toe hebben 40 waterleidingbedrijven daaraan nog geen gevolg
gegeven. De Werkgroep die de ingezonden
plannen beoordeelt heeft in de jaren 1978
en 1979 slechts sporadisch kunnen vergaderen. Sinds medio 1980 is de werkgroep
weer aan het werk. Naar verwacht mag
worden zullen binnenkort een aantal verklaringen van geen bezwaar worden
verleend.
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bekend als het Besluit bescherming waterleidingbedrijven; het is op 26 september
1963 in werking getreden.
Essentieel in dit besluit is de verplichting
krachtens artikel 4, eerste lid, voor eigenaren dan wel exploitanten van waterleidingbedrijven om, na overleg met het
Hoofd Bescherming Bevolking, een beschermingsplan op te stellen, dat de basis
moet vormen voor de bescherming van
het bedrijf.
De Ministers van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne en van Binnenlandse Zaken
kunnen een ingediend beschermingsplan
bekrachtigen (artikel 5 van het besluit);
zij doen dat door middel van het afgeven
van een zogenaamde 'Verklaring van geen
bezwaar'. Tndien een dergelijke verklaring
is afgegeven mag ervan worden uitgegaan
dat het desbetreffende waterleidingbedrijf
dusdanige maatregelen heeft getroffen dat
een veilige en ongestoorde drinkwatervoorziening tijdens oorlogs- en andere
buitengewone omstandigheden zoveel
mogelijk is gewaarborgd. Het zal duidelijk
zijn dat het nemen van deze beschermende
maatregelen harde noodzaak is, aangezien
drinkwater voor de mens een onontbeerlijke vloeistof is, waarvan hij per dag circa
twee liter nodig heeft.
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Welke elementen moet een beschermingsplan bevatten om in aanmerking te kunnen
komen voor een verklaring van geen
bezwaar ?
Bovengenoemd besluit geeft daarover uitsluitsel; artikel 4, tweede lid, stelt namelijk
dat een beschermingsplan moet bevatten:
a. een schema van de taakverdeling in de
beschermingsorganisatie;
b. een omschrijving van de door het
personeel van het waterleidingbedrijf te
volgen gedragslijn in verschillende met de
bescherming in verband staande omstandigheden;
c. een omschrijving van maatregelen,
welke met betrekking tot de punten, vermeld in de bij dit besluit behorende
bijlagen T en II, wanneer nodig, zullen
worden getroffen.'
Om de gedachten wat nader te kunnen
bepalen volgt hieronder een weergave van
essentiële punten uit de onder c. bedoelde
bijlagen.
Bijlage I geeft een opsomming van maatregelen, die tot doel hebben het bieden
van bescherming aan het personeel en een
ieder die zich in het bedrijf bevindt: de
bedrijfszelfbescherming.
Te denken valt hierbij aan:
- de alarmering van personeel en publiek;
- voorkoming en bestrijding van brand;
- de bescherming van het personeel en
het publiek;

Bijlage II stelt nadere regels ten aanzien
van de bedrijfsbescherming, het gaat
daarbij om:
- de bescherming van de installaties,
onder meer door bouwkundige voorzieningen, het opstellen van noodstroomaggregaten en het treffen van voorzieningen
opdat het afgeleverde water kan worden
gechloord;
- de bescherming van materiaal en
reservedelen;
- het opleiden en oefenen van een hersteldienst voor de verschillende onderdelen
van het bedrijf.
Om de waterleidingbedrijven behulpzaam
te zijn bij het opstellen van de beschermingsplannen zijn verschillende richtlijnen
uitgegeven.
Zo werden in 1973 door de Ministers van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van
Binnenlandse Zaken uitgebracht de 'Richtlijnen bescherming waterleidingbedrijven
met het oog op oorlogsomstandigheden',
alsmede de 'Richtlijnen voor de bescherming van waterleidingbedrijven tegen de
uitwerking van nucleaire, biologische en
chemische strijdmiddelen' (in één bundel
uitgegeven door de Staatsdrukkerij te
VGravenhage, 1974).
Deze richtlijnen kwamen in de plaats van
reeds in 1955 uitgegeven Richtlijnen
waarop in 1957 een Eerste aanvulling was
verschenen.
De richtlijnen uit 1973 bevatten informatie
en geven wenken met betrekking tot de
organisatorische en technische maatregelen
die in geval van oorlogsgeweld en andere
calamiteiten moeten worden genomen.
Een ander belangrijk doel van deze richtlijnen vormt het feit dat zij als een leidraad
bij het opstellen van beschermingsplannen
kunnen worden gebruikt.
De bedrijven moeten daarbij wel voor
ogen houden dat elk bedrijf naar gelang
van zijn organisatievorm, omvang, ligging,
geaardheid van het voorzieningsgebied en
technische inrichting de hem meest
passende maatregelen moet nemen. Met
andere woorden: de richtlijnen moeten
niet worden opgevat als een voorschrift
waar elk bedrijf in zijn geheel aan zou
moeten voldoen, doch veeleer als een
'aide-mémoire'.

- het inrichten van Verbandposten;
- het samenstellen van reddingsploegen;

3. Beoordeling beschermingsplannen

- het opleiden en oefenen van brandweeren reddingsploegen;

De door de waterleidingbedrijven ingediende beschermingsplannen moeten
worden beoordeeld. Deze beoordeling is
noodzakelijk om te bezien of aan een
bedrijf een verklaring van geen bezwaar
kan worden afgegeven of dat eerst nog

- het regelen van de samenwerking met de
bescherming bevolkingsorganisatie, met
openbare bedrijven en diensten en met
anderen.
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Gedeeltelijk overzicht van bedieningskasten in de noodbedieningspost. Alle functies, die onder
normale omstandigheden vanuit de schakelruimte worden bediend, kunnen door deze installatie
worden overgenomen. (Foto: Gemeentebedrijven Heerlen).

nadere gegevens moeten worden opgevraagd en/of dat het bedrijf nog nadere
beschermende maatregelen moet treffen.
Ook is het mogelijk dat een beschermingsplan waarvoor reeds een verklaring van
geen bezwaar is verleend na verloop van
tijd niet meer voldoet aan de eisen. Het
gewijzigde plan dat het bedrijf dan moet
indienen dient uiteraard ook weer te
worden beoordeeld. Om deze beoordelingstaken te kunnen uitvoeren is op 28 december 1954 een commissie ingesteld bij
beschikking van de Ministers van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken.
De commissie kreeg toentertijd wel een
taak maar geen naam.
Aangezien deze taak niet alleen op oorlogsomstandigheden betrekking heeft maar ook
op het adviseren 'met betrekking tot het
nemen van alle verdere maatregelen, welke
kunnen strekken tot instandhouding of
bevordering van de drinkwatervoorziening
van de bevolking in nood', werd in januari
1978 besloten de commissie te noemen:
Commissie van advies inzake bescherming
waterleidingbedrijven.
In deze commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Defensie en
Binnenlandse Zaken, alsmede van de
VEWIN.
De commissie benoemde ter bestudering
van de ingediende plannen een werkgroep,
namelijk de Werkgroep beoordeling beschermingsplannen waterleidingbedrijven.
Deze werkgroep, bestaande uit vertegen-

woordigers van de hiervoor genoemde
departementen en de VEWIN, beoordeelt
de plannen aan de hand van het Besluit
bescherming waterleidingbedrijven. Zij
adviseert de commissie met betrekking tot
het verlenen van een verklaring van geen
bezwaar, daarnaast verricht zij alle administratieve werkzaamheden die uit een en
ander voortvloeien. De werkgroep geeft
derhalve technische en administratieve
ondersteuning aan de commissie.
Laatstgenoemde vergadert in principe
tweemaal per jaar, zij beslist over de door
de werkgroep ingediende voorstellen tot
het afgeven van een verklaring van geen
bezwaar. Is deze beslissing positief dan
stelt de commissie een beschikking op
houdende een verklaring van geen bezwaar
en legt die ter afdoening voor aan de
Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Binnenlandse Zaken, die het
uiteindelijke oordeel vellen.

4. Moeilijkheden bij het totstandbrengen
van de plannen
Reeds vanaf het begin was het duidelijk
dat het totstandbrengen van beschermingsplannen door de waterleidingbedrijven
geen eenvoudige zaak was.
Zoals in paragraaf 2 reeds werd aangegeven werden om de bedrijven behulpzaam te zijn bij deze taak richtlijnen uitgegeven.
Naar aangenomen mag worden hebben
alle waterleidingbedrijven een exemplaar
in bezit. Desondanks moet geconstateerd

worden dat dit niet heeft geleid tot een
grote hoeveelheid beschermingsplannen.
Derhalve heeft ook de commissie zich met
deze problematiek beziggehouden en heeft
zij het raadzaam geacht de bedrijven
verder behulpzaam te zijn. Op 25 april
1975 ontvingen alle waterleidingbedrijven
in Nederland van de voorzitter van de
commissie van advies inzake bescherming
waterleidingbedrijven een stuk houdende
'Aantekeningen ten behoeve van de samenstelling van een beschermingsplan, gebaseerd op het Besluit Bescherming Waterleidingbedrijven van 29 augustus 1963'.
Deze aantekening is verdeeld in 4 paragrafen, welke in korte en heldere bewoordingen beschrijven op grond waarvan
beschermingsplannen moeten worden ingediend, dat de beschermingsmaatregelen
tijdig moeten worden getroffen en dat een
plan de waarborgen moet scheppen dat de
drinkwatervoorziening in stand blijft
(paragraaf I). Paragraaf II van de aantekening behandelt de verschillende paraatheidsfasen voor de civiele verdediging.
Paragraaf III wijst o.m. op de mogelijkheden die er bestaan om vrijstellingen van
burger- en militaire dienstplicht te verkrijgen voor het personeel dat nodig is
voor de continuïteit van het bedrijf. Paragraaf IV tenslotte geeft een duidelijke
opsomming van de elementen die moeten
worden opgenomen in een plan; ook wordt
gewezen op de noodzaak tekeningen over
te leggen. Toch kan ook van deze aantekening niet worden beweerd dat zij een
stortvloed van plannen heeft veroorzaakt.
Dit alles neemt niet weg dat in de loop
der afgelopen jaren een behoorlijk aantal
waterleidingbedrijven een plan heeft ingediend, zoals in de volgende paragraaf
zal worden aangegeven. Tegelijkertijd kan
echter worden geconstateerd dat tot nu toe
(= januari 1982) slechts één verklaring
van geen bezwaar is verleend, die eigenlijk
alweer herzien zou moeten worden.
Hieruit blijkt wel dat het vervaardigen
van een plan en het nemen van de beschermende maatregelen een lastige zaak
is, waaraan vaak niet onaanzienlijke
financiële consequenties zijn verbonden;
een omstandigheid die extra vertragend
kan werken.
Toch zien we de laatste jaren,weliswaar met
ups en downs, een forse krachtsinspanning
aan beide zijden om te komen tot behoorlijke plannen. Deze inspanningen blijken
onder meer uit de aard en de hoeveelheid
correspondentie tussen de waterleidingbedrijven en de werkgroep beoordeling
beschermingsplannen waterleidingbedrijven.
Ook is een (toenemende) persoonlijke en
telefonische gedachtenwisseling te con-
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schermingsplannen waterleidingbedrijven
om advies is gevraagd. Zonder hier op alle
details van deze zaak in te gaan, kan nu
reeds worden opgemerkt dat naar het gevoelen van de werkgroep en de commissie
ook dit plan niet kan worden beschouwd
als een panacee. Dat neemt echter niet
weg dat de commissie, die zich in de vergadering van 23 december 1981 over het
principe van het raamplan heeft uitgesproken, dit plan beschouwt als een zeer
nuttig initiatief, dat een plaats verdient te
midden van alle andere hulpmiddelen zoals de richtlijnen, de aantekening, het
persoonlijk advies enz. - die uiteindelijk
alle moeten leiden tot het vervaardigen
van een volwaardig beschermingsplan en
het treffen van de nodige beschermingsmaatregelen, zodat de ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van
Binnenlandse Zaken een verklaring van
geen bezwaar kunnen afgeven.

Noodstroomaggregaat in de noodhediemngspost.
In geval van spanningsuitval levert deze unit
voldoende vermogen om bedieningsapparatuur,
noodverlichting en luchtverversing in bedrijf te
houden, (Foto: Gemeentebedrijven Heerlen).

stateren tussen de leden van de werkgroep
en vertegenwoordigers van de bedrijven.
Ook het ter plaatse adviseren van de bedrijven mag in dit verband niet worden
vergeten; zo is, om een voorbeeld te
noemen, een ter zake kundig lid van de
werkgroep reeds diverse keren naar waterleidingbedrijven geweest om te adviseren
over de schuilgelegenheid en de commandopost.
Naast alle hierboven omschreven pogingen
de bedrijven te helpen met het maken van
plannen is kortgeleden weer een initiatief
ontwikkeld dat moet leiden tot adequate
beschermingsplannen en dat mogelijk de
beoordeling vergemakkelijkt.
Bedoeld worden de werkzaamheden van
de secretaris van de Nederlandse Vereniging Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen (NVZBI). Deze secretaris, tevens
medewerker bij een groot waterleidingbedrijf in het Westen van het land. heeft
in september 1978 met een zestal bedrijven het besluit genomen een modelbeschermingsplan, een zgn. 'raamplan' te
ontwikkelen.
De bedoeling ervan is dat dit plan kan
dienen voor elk bedrijf, ongeacht soort
of grootte.
De werkgroep die toen is gevormd heeft
een (voorlopig) raamplan opgesteld en
heeft in 1981 één proefinvulling gemaakt,
waarover de Werkgroep beoordeling be-

5. Beschermingsplannen in de praktijk
Zoals hierboven reeds werd vermeld, is,
ondanks de moeilijkheden die de waterleidingbedrijven ondervinden bij het totstandbrengen van beschermingsplannen,
een aantal plannen (1 januari 1982: 54
stuks) ingediend bij de Werkgroep beoordeling beschermingsplannen waterleidingbedrijven.
De werkgroep heeft inmiddels alle ingediende plannen bezien; het merendeel
ervan is te beschouwen als goed. Geconstateerd moet echter worden dat een
aantal elementen in de plannen nog niet
geheel voldoen aan de vereisten van het
Besluit bescherming waterleidingbedrijven.
Vaak voorkomende onvolkomenheden zijn:
— tekeningen van onder meer de schuilgelegenheid en/of van koppelingen met
nabuurbedrijven ontbreken veelal;
— een opgave in draaiuren van de olievoorraad ten behoeve van de noodstroomaggregaten ontbreekt meestal eveneens;
— men verzuimt regelmatig vrijstelling
aan te vragen van burger- en militaire
dienstplicht voor het personeel dat onontbeerlijk isvoor de voortzetting van het
bedrijf;
— frequent wordt nagelaten een aanvraag
in te dienen voor rubricering van telefoonaansluitingen;
— vaak wordt verzuimd op te geven of
en hoeveel chloor aanwezig is en of er
afspraken zijn gemaakt voor levering ervan
onder buitengewone omstandigheden;
— of het bedrijf beschikt over gediplomeerde EHBO-ers en AC-verkenners wordt

vaak niet opgegeven, evenmin of er voldoende materiaal voor deze hulpverleners
beschikbaar is (bijvoorbeeld stralingsmeetapparatuur);
— ook ontbreekt veelal de vermelding of
een zogenaamde kortsluitleiding tussen het
ruw- en reinwatergedeelte is aangebracht.
Uiteraard kan deze opsomming niet uitputtend zijn, doch de meest voorkomende
omissies zijn hier wel weergegeven.
Niet uit het oog verloren mag worden dat
per bedrijf de benodigde voorzieningen
verschillend kunnen zijn; dat hangt onder
meer af van de soort en grootte van het
bedrijf, alsmede van de installaties en
andere technische voorzieningen, zodat
kritiek daarop individueel, van geval tot
geval, moet worden opgesteld. De werkgroep brengt het betrokken bedrijf daarvan
op de hoogte. Van de aldus aangeschreven
bedrijven hebben tot nu toe 17 met nadere
informatie, tekeningen en dergelijke gereageerd.
Tot nu toe (januari 1982) hebben 40 waterleidingbedrijven nog geen beschermingsplan ingediend.
Toch is reeds jaren geleden de bedrijven
verzocht om een plan in te dienen, namelijk
op 24 februari 1975.
Toen werd alle bedrijven verzocht bij
gemeenschappelijke beschikking van de
Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Binnenlandse Zaken vóór
een bepaalde datum bij de secretaris van
de Commissie als bedoeld in artikel 7 van
de Wet bescherming bevolking in vijfvoud
een beschermingsplan in te dienen.
Deze verplichting werd gefaseerd ingevoerd: 11 bedrijven vóór 1juli 1976, 27
bedrijven vóór 1januari 1977, 21 bedrijven vóór 1juli 1977, 30 bedrijven vóór
1 januari 1978 en de overige niet genoemde vóór 1juli 1978.
Nadien werd aan alle bedrijven die circa
2 à 3 maanden na het verstrijken van de
inleverdatum nog niet hadden gereageerd,
een rappèlbriefje gezonden.
Desondanks verliep de binnenkomst van
de plannen traag.
Een extra vertragende factor in de
pogingen plannen binnen te krijgen, alsmede in de be- en afhandeling van de wel
binnengekomen plannen vormde de omstandigheid dat gedurende circa twee jaren
(1978 en 1979) de werkgroep door persoonlijke omstandigheden slechts sporadisch bijeen kon komen. Ook de commissie
had te kampen met soortgelijke omstandigheden. Inmiddels zijn deze problemen
in de werkgroep en de commissie opgelost,
zodat de werkgroep sinds medio 1980 weer
aan het werk kon en de eerste resultaten

Mededelingen

van haar beoordelingen eind 1981 aan de
Commissie kon aanbieden. Binnen niet ai
te lange tijd zijn derhalve enkele verklaringen van geen bezwaar te verwachten.

STORA-rapporten

6. Samenvatting en conclusie

1. Sturing en regeling van de zuurstof inbreng in het actief slibproces
Literatuur en Inventarisatie (december 1981).
De zuurstofinbreng blijkt vrijwel steeds,
ook voor de Nederlandse situatie, via een
teruggekoppelde regeling te worden gestuurd. Automatische regeling geeft een
constantere effluentkwaliteit en 10 à 20 %
besparing op energiekosten.
(77 pagina's, ƒ 25,-).

De waterleidingbedrijven zijn verplicht tot
het indienen van beschermingsplannen die
de basis moeten vormen voor een zoveel
mogelijk ongestoorde en veilige drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden. Wat in zo'n plan moet worden
vermeld kwam in het bovenstaande aan
de orde, alsmede de problemen die de
bedrijven bij het totstandbrengen van een
plan ondervinden.
Geconcludeerd kan worden dat, naast de
werkzaamheden van de leden van de
werkgroep, de richtlijnen en het conceptraamplan een goede leidraad vormen bij
het maken van een plan.
Zowel aan de kant van de waterleidingbedrijven, als aan de zijde van de commissie en de werkgroep wordt veel werk
verzet om gezamenlijk te komen tot
plannen die rijp kunnen worden geacht
voor een voordracht voor een verklaring
van geen bezwaar. Naar verwacht mag
worden zullen in de loop van de komende
maanden de eerste verklaringen van geen
bezwaar door de ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Binnenlandse Zaken worden verleend.
De werkgroep beoordeling beschermingsplannen waterleidingbedrijven is te allen
tijde gaarne bereid tot het geven van
adviezen bij het opstellen of herzien van
beschermingsplannen. De bedrijven kunnen
zich daartoe wenden tot de secretaris van
de werkgroep (Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Leidschendam).

• •

•

In het eerste kwartaal van 1982 heeft de
STORA te Rijswijk de volgende zes
rapporten uitgebracht:

2 en 3. Slibontwatering
- deel 3a. Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (Zeefbandpersen uitgegist slib) (januari 1982).
In dit deel wordt de optimalisering van de
ontwatering van uitgegist slib met zeefbandpersen en polyelektrolyten als conditioneringsmiddel behandeld. Bij deze optimalisering gaat het met name om de bepaling
van de meest geschikte polyelektrolyt en
zijn juiste dosering.
(27 pagina's, ƒ 15,-).
- deel 4. Zeefbandpersen - slibkarakterisering, keuze en optimaal gebruik van polyelektrolyt (Handleiding).
Dit deel beschrijft de procedure op laboratoriumschaal die aan een dergelijke optimalisering van de slibontwatering met
polyelektrolyten voorafgaat.
(33 pagina's, ƒ 15,-).

globaal inzicht in de Nederlandse ontwerppraktijk
- deel 3 beschrijft onderzoek aan parameters, zoals oppervlaktebelasting, drogestofconcentratie, retourslibverhouding en
levert een richtlijn om het vereiste oppervlak van nabezinktanks te berekenen op
basis van de slibvolumebelasting.

üf
Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
Energiesparenbij waterzuivering
Specialised Conference, Parijs,
26-28 september ]983
In Parijs wordt van 26-28 september 1983
een Specialised Conference gehouden onder
de titel 'Energy savings in Water Pollution
Control'. De bijeenkomst staat onder
auspiciën van IAWPRC en EWPCA en
wordt georganiseerd door het Franse comité
van de IAWPR en AGTHM (Association
Générale des Hygiénistes et Techniciens
Municipaux).
Het programma vermeldt de volgende
onderwerpen:
- Effect of pollutant concentrations,
removal rates, load variations, overdimensioning, upon energy consumption
- Direct or 'induced' energy savings

4, 5 en 6. Hydraulische en technologische
aspecten van het nabezinkproces
deel 1. Literatuur (64 pagina's, ƒ 22,-)
deel 2. Ronde nabezinktanks (Ontwerpgegevens en bedrijfservaring)
(85 pagina's, ƒ 27,-)
deel 3. Ronde nabezinktanks (Praktijkonderzoek) (194 pagina's, ƒ50,-)
(december 1981).

- Mathematical models
- Comparison of energy expenses in various
conventional treatment processes
- Alternative processes (physico-chemical,
anaerobic, film fixed reactors)
- Interest of automation
- Energy recovery in digestion and incineration plants
- Power plants fed with digestion gas

De kwaliteit van het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen hangt in hoge
mate af van het procesgebeuren in de
nabezinktanks. De theorieën en modellen
die dit proces voor actief slibinstallaties
beschrijven, voldoen niet in de praktijk.
Het beschreven onderzoek richt zich met
name op het bepalen van de maximaal toelaatbare belasting en optimalisering van de
werking van nabezinktanks.
- deel 1beschrijft en evalueert de literatuur
- deel 2 bevat de ontwerpgegevens van
ronde nabezinktanks, de ervaringen met
een beperkt aantal daarvan en geeft een

- Thermal drying and energy expenses
- New technologies leading to energy
savings (oxygenation means, gas engines,
motors, sludge treatment techniques)
- Energy savings in sewerage systems
(design and operation)
- Case studies
Vertaling in Frans, Engels en Duits.
Auteurs die een voordracht willen houden
en geïnteresseerden kunnen nadere inlichtingen vragen bij: AGHTM (Monsieur
Bres), 9, rue de Phalsbourg, 75854 Paris
Cedex 17, Tél. 227 3891.

