Dezelfdecategoriemonsters moet tevens
wordenonderzochtopenterococcen. Het
resultaat vanhetonderzoek naarenterococcenismetdehuidige analysetechniek
(v'g.NEN-EN-ISO7899-2]nieteerder
bekenddanna44tot46uur;
Herhalingsmonsters,genomen naar
aanleidingvanafwijkende resultaten in
heteerstemonster (C0U37bevestigden
onbevestigd en/ofE.colien/ofenterococcenaangetroffen) moeten ookworden
getestopenterococcen.Daarnaast
beveeltderichtlijn aanomdezemonstersdirectopE. coliteonderzoeken met
de'rapidmethod' uitNEN-EN-ISO
9308-1 (facultatief!;
Naastmeldingen opgrond van aantreffenvanE.colien/of enterococcen en/of
Clostridiumperfringensdient ookmelding
plaatstevindenwanneer op aanwijzing
vandeverantwoordelijke vanhet waterleidingbedrijfkookadviezen worden verstrektopgrond vanhetinschatten van
eenpotentieelgezondheidsrisicovoorde
afnemers;
Herhalingsmonsters moeten inderegel
wordengenomen voordat corrigerende
actieswordengenomen,zodateenzo
goedmogelijk beeldontstaatvande
omvangvandeeventuele(fecale) verontreiniging.
Bovengenoemdeanalysesenactieshebuitsluitend betrekkingopdrinkwater
Waarbijleveringaanenverbruikdoor consulenten plaatsvindt.Bijdrinkwater waarop
' n o g)geenverbruikdoor consumenten
Plaatsvindt(bijvoorbeeld nieuweleidingen),
geensprakevanmogelijke gezondheidsriSlcos
voordeconsumentenisdusookgeen
meldingnodig.Bedrijvenzijn indatgeval
ri
J mhun keuzevandemomenten van
°nsternameendewerkwijzen voor laboratoriumonderzoek.
n

Naastdebovengenoemde aanwijzingen
voors n el handelen bij(hetvermoedenvan)
ec
aleverontreinigingvanhet drinkwater
geeftdeInspectierichtlijn MeldingNormerschrijdingen ookaanhoetereagerenop
«wijkende tneetresnkwen bij onderzoek
y
an het koloniegetal 22°CenAeromonas-bactenen.Dezeafsp;ikenzullentezijner tijd in
meerdetailwordenopgenomen inde
ygiè'necodedrinkwater -Opslag,transport
etl
distributie', f
FransWetsteyn (VROM Inspectie)
MargTeetMons, PieterNobel en
Hein van Lieverloo(Kiwa Water
Research)
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Inspectierichtlijnvoor
analysemicrobiologische veiligheid
drinkwater
BijdsherzieningvanhetWaterleidingbesluitin2001 isvoogeschrevendateenrisicoanalysemoet
wordenopgesteldomaantetonendathetrisicoopinfectiemetziekteverwekkersviadrinkwaterkleinerisdan10.000perpersoonperjaar. Ineenwerkgroep'Protocolinfectierisico's'werdeenVROMinspectierichtlijnopgestelddiedezemaandaandebedrijvenzalwordentoegestuurdenvana/dan
vankrachtzalzijn.Omderichtlijn bedrijfstakbreed bekend(er)temaken,werdnovemberjongstledeneenbijeenkomstgehouden inhetWaterhuisinNieuwegein.Ongeveer55vertegenwoordigersvan
waterleidingbedrijven,VEWIN,VROM,RIVMenKiwaWaterResearchkwamenopdeworkshopaf.
Wennemar Cramer(VROM)legdehet
verband uit tussendeVROM-inspectierichtlijnenhetBonnCharter endeWHO-richtlijnen voordrinkwaterkwaliteit. InhetBonn
Charter hebben vertegenwoordigers vande
waterleidingsector (bedrijfstak enregelgeving)principesen verantwoordelijkheden
opgesteld voorhet waarborgen van"goeden
veiligdrinkwaterdat hetvettrouwen heeft
vande consument."
BinnendeherzieningvandeWHOGuidelinesforDrinkingWaterQualityisdesystematiekvan'WaterSafetyPlans'ontwikkeld;daarinisdeintegrale procesbenadering
aluitgewerkt.
Dieintegralebenaderingdoetoverigens
allangeropganginNederland. Elementen
ervanzijn inhetnieuwe Waterleidingbesluit
opgenomen,waaronder de risicobenadering
voorhet infectierisico enookderegeling
materialen enchemicaliënendepreventie
vanLegionella.Bijdevolgende herziening
vandeWaterleidingwet komtderisicobenaderingaanbodbijhetleveringsplanende
certificering van kwaliteitssystemen.

Grondstofkwaliteit
AnaMariadeRodaHusmanvan het
RIVMgafaanwatderichtlijn vermeldtover
pathogenen indegrondstof Zebenadrukte
hetalgemeneuitgangspunt:Kiesdebest
beschermdegrondstof DeVROMInspectierichtlijn geldtvoor oppervlaktewaterwinningen(inclusiefkunstmatige infiltratie en
oeverfilrratie) enkwetsbaregrondwaterwinningen.Eenaantalcriteria isopgesteldom

vasttestellenofgrondwater kwetsbaaris:
aantreffen E. coli,bodemsamenstelling
(afdichtende lagen),dieptewinning,integriteitinfrastructuur ennabijheid verontreinigingsbronnen.Indexparhogenen zijn gedefinieerd alsrepresentanten vangroepen
ziekteverwekkende micro-organismen,
waarbij Enterovirussen fungeren alsindex
voorpathogènevirussen,Campylobactervoor
bacteriënenCryptosporidium,Giardiavoor
parasitaire protozoa.
Dezeziekteverwekkers kunnen in afstromend(regen)water enin oppervlaktewater
inpiekconcentraties voorkomenalsgevolg
vanepidemieën indepopulatie,lozingvan
rioolwater,hevigeregenval,dooi,hogeaantallen watervogelsendiverseandereoorzaken.Demeetstrategiedieinderichtlijn is
voorgeschreven richtzich,naastopreguliere
metingen,daaromookopdezepieken.De
meetinspanningvandriejaar isinderichtlijngeconcentreerd totéénjaar omin dat
meerjaar ruimte tehebben voorpiekmttingen.Afhankelijk vande productiecapaciteit
wordteenaantal reguliereen piekmetingen
voorgeschreven.Demeetlocatie ishet laatste
openwaterinhetzuiveringsproces (vanwege
mogelijke herbesmetting).Het meetvolume
moetwordenafgestemd opdeverwachte
concentratie.Ookgegevensoverdeselectiviteitenbetrouwbaarheid vandeanalysemethoden moetenworden vastgelegd.

Zuivering
DeVROM-inspectierichtlijn schrijft
voordatdeeffectiviteit vandezuivering[de
H2G
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eliminatiecapackeit)inprincipevoorelke
locatiemoetwordenonderzocht enbepaald
voordehierbovengenoemde indexpathogenen.Hetzuiveringsrendement wordt onderzochtwaarbij voldoendemeetgegevens moetenworden verzameld.
Deeerstestappendiemoeten worden
ondernomen (eninvelegevallen reeds zijn
ondernomen)zijn hetbeschrijven vande
zuivering(ontwerp enbedrijfsvoering), het
vaststellen vandeeffectiviteit vandezuiveringsstappen enhetopstellenvaneenrisicoscenario(watkanermisgaan?).
Debedrijfsvoering isgericht ophet
voorkómen vanmindergoed functioneren;
deprocesmonitoring ophet ontdekken
ervan.Historischegegevensbestanden kunnen informatie gevenof, hoevaakeninwelkemate minder functioneren optreedt.
Hetzuiveringsrendementvanderelevantezuiveringsstappen wordt bepaald aan
dehand vanindicatororganismen (Clostridia,fagen enE. coli).Dehuidige hoeveelheid
monsterwater isvaaktekleinendatleidt tot
veel'nul-resultaten'. Opwaarderingvan het
meetnet kandoorgrotevolumes teonderzoeken.Bacteriofagen worden tot nu toe
meestalnognietgemeten;dit iswelnodig
omkennis teverkrijgen overdevirusverwijdering.Indicaties voorde(variaties inde)
'performance' vandezuiveringsstappen verkrijgt mendoorproces-en resultaatparameterstevolgenentoetepassen ineliminatiemodellen.
Voorprocessen waarmet indicatororganismengeengoedbeeldontstaat, moet
onderzoekinproefinstallaties worden uitgevoerd.Degrootsteonzekerheid bij het
beschrijven vanhetzuiveringsrendement is
devertaalbaarheid vanindicatorgegevens
naarpathogeenverwijdering. Inhet bedrijfstakonderzoek vandewaterbedrijven wordt
onderzoekgedaan omdevertaalbaarheid
vastteleggen.

Infectierisicoschatting
JackSchijven (RIVM)gafeen rekenvoorbeeld,waarbij derisicoanalyse isuitgevoerd
voorCampylobacter.Het infectierisico werd
inhetvoorbeeldgeschatopbasisvan meetgegevensvanruwwater, het zuiveringsrendement vansnelfiltratie,ozonen langzame
zandfiltratie, hetvolumekoud kraanwater
datdoordedrinkwaterconsument wordt
gedronken ende dosis-effectrelatie.
Ovetdemeetgegevens werden statistischemodellengefit endiezijngecombineerd toteenrisicoanalyse metbehulpvan
enMonteCarlo-simulatie.Eenonzekerheidsanalyse isnamelijkeenessentieel
onderdeelomduidelijk tekrijgen waareventueelvervolgonderzoek nodigis.
Daarnaast werd tervergelijking een
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schattinguitgevoerd metbehulp van puntschattingcn. Depuntschatting kwam
gemiddeld opongeveethetzelfde infectierisicouitalsdestatistischemodellen,maarde
worstcasepuntschatting was duidelijk
hogerdandebovenste95procent-betrouwbaarheidsgrens vandestatistische benadering.Het belangvanhetmeenemen vande
variatievandegrondstofkwaliteit en het
zuiveringsrendement werd onderstreept.
Duidelijk werddatinditgevalnader onderzoekzichzou moeten toespitsen opde effectiviteitvandeozonstapomdat demeetgegevensteveelonzekerheid metzich
meebrengen.
Omderisicoanalysezobettouwbaar
mogelijk temaken ishetvangroot belang
omeenmeettesultaat nul(kleinerdande
ondersteanalysegrens)tevermijden door
grotevolumes in bewerkingtenemen.Ook
moeten alleonderliggende aannames worden benoemd enzomogelijk wordengeverifieerd.

Verdere gang van zaken
Binnenzesmaanden nahetvan kracht
worden vandeVROM-inspectierichtlijn
wordt vandebedrijven eenvoorlopigerisicoanalyseverlangdopbasisvaneenschattingmet reedsaanwezigeinformatie en
meetgegevens.Vandaaruit wordt eenPlan
vanAanpakopgesteldvoorverderegegevensverzamelingen(eventuele) maatregelen en
voorgelegdaanVROMInspectie.Devervolgensverzameldemeetresultaten enoverige
gegevensleiden totderapportagevaneen
definitieve risicoanalysevoorde afzonderlijkeproductielocaties (winningen behandeling)vaneen waterbedrijf
VolgensVROMInspectiezoudat binnen
vierjaar moetenzijn afgerond in volgorde
vanbelang: oppervlaktewaterwinningen,
kwetsbaregrondwaterwinningen en
oeverfiltraat.Mochtdetoetsingaandeeis
voorhet infectietisico negatiefuitvallen,dan
treedtVROMInspectiewederom inoverleg
met het bedrijf

dandekansopinfectie.Dezelaatsteis(indepuntschatting)op1,datwilzeggenmaximaal,gesteld.
Danzijnderisico'svanpathognenookvergelijkbaarmetdievantoxischestojfen".
HetWaterleidingbesluit kenteeneis
voorhetinfectierisico enderichtlijn ishieropgericht.Verderisdezerichtlijn uitdrukkelijkeeneerstestap;opditmoment debestemanier omaandeeistegemoet tekomen.
Langerwachtenisgeenoptie;vergroot
inzicht kanenmoet totverbetering leiden.
Degrenswaarde van 10.000perpersoon per
jaar inhetWaterleidingbesluit isopgenomenals'voorlopig'.Bijdeherzieningzal
VROMdeWHO-ontwikkelingenvolgen.
"Inveelgevallenzijnderesultatenvoorhet
enebedrijfvertaalbaarnaareenander.Hetkan
tochnietdebedoelingzijndatelkbedrijfbijvoorbeeldvoorzjjngrondwaterbeschermingsgebied
onderzoekthoegrootdeeliminatiecapaciteitis".
Wanneerresultaten nietbedrijfsspecifiek
zijn,geldtdatinderdaad.Kiwazaldein het
kadervanhetbedrijfstakondetzoek verkregeninformatie bundelen.Deanalysemethodenvoorpathogenen en indicatororganismen lateneenbehoorlijke spreidinginde
resultaten zien.Datlevertonzekerheid inde
risicoanalyse.Datgeldtinderdaad voorsommigeindex-enindicatororganismen en
daarom moetdekwaliteit vandeanalysemethodenbekendzijn en meegewogen worden
inderisicoanalyse,zodatdeonzekerheid
vanuitdezebron kanwordenonderscheiden'
"Wordtookaandachtgeschonkenaande
mogelijkeintroductievanpathogenen, bijvoorbeeldviabeluchting?"
Nietexpliciet,maar bij deanalysevanoe
kwersbaarheid vangrondwaterwinningen o'
hetopstellen vanrisicoscenario's voorde
zuiveringzouditwelkunnen wotdenmeegenomen.

Discussiepunten

"Derichtlijnisnietergspecifiekalshetgaat
omdebeoordelingvande kwetsbaarheidvan
grondwaterwinningenenherbeschrijvenvanhet
meetprogrammavoorkwetsbaregrondwaterwil'
ningen".
Datklopt,maar eenspecifiekere benaderingwasnietgoedmogelijk, vanwege het
verschillende kanktervangrondwatetwinningen enhun kwetsbaarheid.ZowelRIVM
alsKiwahebbenonderzoek uitgevoerd naar
kwetsbaarheid van grondwaterwinningenDerapportages diehietoverbinnenkort vef'
schijnen, kunnen dienen als uitgangspunt
voor(entendelezelfsalsinvullingvan)de
kwetsbaarheidsanalyse diedewaterleiding'
bedrij venmoeten uitvoeten.

Bijdepaneldiscussie metdezaal werden
devolgendeopmerkingen geplaatst:
"Dekansopziekteiswellichtbeterhanteerbaar

"Dehoeveelheid(koud)geconsumeerddrink'
waterbedraagtbijdeschattingvanhetinj

VROMInspectiezalhetRIVMinschakelenomdeonzekerheidsanalyse uit tevoeren.
Dezezaleen belangrijke rolspelen bij het
vaststellen vaneventuele maatregelen.De
kwalificatie 'voldoetaandeVROM-inspectierichtlijn' wordtvastgesteld vooreen
periodevanvierjaar.Hetligt indebedoelingderisicoanalysedan bij testellenofeerder ingevalvannieuwemeetgegevens enbii
andere veranderingen.
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•ttco0,2223 liter.Veeldrinkerszoudenmeerrisico
lopen".
Ookdevariatieindrinkwaterconsumptteisindestatistischebenaderingmeegenomen.Hetgaatbijdebepalingvanhet infectierisicoomdegehelepopulatieennietom
hetindividu.
Isdeveiligheidsfactor 10 inhetvoorlopige
Meidsstandpuntovervirussenenprotozoauit
1
99Sopgenomeninde risicoanalyse?"
Neen,indestatistische benadering
wordtdevariatiemeegenomen. Onzekerheid,zoalsbijdevertaalbaarheid vanindicatororganismen naar pathogenen moet
zoveelmogelijk worden onderbouwd.
Destatistischemerhodenzijnnietdirect
Vorhandenbijdewaterleidingbedrijven".
Derichtlijn geeft eenalgemenebeschrijVln y
g andestatistischeaanpakvanhet uitvoerenvandeinfectierisicoschatting. Die
moetvoorelkelocatieworden vertaald naar
specifieke statistische modellen diehet best
PassenbijdeIocatiespecifiekegegevens.Het
ls
dusessentieeldatdestatistische analyse
w
°rdtgedaandoorofinnauwe samenspraak
metdegenendiedeIocatiespecifiekegegevenshebben verzameld.
Dekostenvoordeuitvoeringvanderichtlijn
Jtiaanzienlijk;zijnermogelijkheden voorfinanciering?"
zl

Dekostenkomen teliggen bijdewatereidingbedrijven.Vanuitdealgemene midelenisgeenbijdrage teverwachten.MogeVJkhedenvoorco-financiering vanuitde
EuropeseUniezullenwordenonderzocht, f
GertjanMedema (Kiwa)
Anna Marie de Roda Husman
(RIVM)
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eenbijdragewiltleverenvooreen
oepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
noudenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opde1-dactie(010)4274165
u
eenlijsttekrijgenmetalleverschijningsuataendedatavankopijsluitingvanditjaar.

EERSTE ALL-IN WATERBEDRIJF VAN NEDERLAND?

WLBenDWRwillen
fuseren
WaterleidingbedrijfAmsterdam endeDienstWaterbeheerenRiolering(DWR]willenfuseren.Alsde
fusie,waaroverinhetnajaareenbesluitmoetwordengenomen,doorgaat,ontstaatheteersteall-in
waterbedrijfvanNederland.Ditbedrijfzorgt danvoordedrinkwatervoorziening, hetinzamelen t
zuiverenvanafvalwaterenkwantitatiefenkwalitatiefbeheervangrond-enoppervlaktewaterwater.
Hetwaterbednjfbedienr dandegemeenteAmsterdamengemeenteninhetwerkgebiedvanhet
HoogheemraadschapAmstel,GooienVecht.
Beidebedrijven werkenalnauwsamen.
In2003 hebbendeorganisatieseensamenwerkingsovereenkomst gesloten.Eenconcreetvootbeeldvandiesamenwerking isde
gezamenlijk storingsdienst.Deafgelopen
maanden isonderzocht inwelkevormde
samenwerkinghetbestkanwordengegoten.
Uitdieonderzoeken blijkt dateenfusie de
meestevoordelenzalopleveren.Eénvande
voordelen,vooralvoordeklanten,zou het
ontstaan vanéénwaterloket zijn.Verder
biedteenfusie beteremogelijkheden om
strategieenbeleidsvorming integtaalafte
stemmen,wordtdedienstverlening aan
klanten beterenkunnen takenbinnen de
waterketen doelmatiger worden uitgevoetd.

managementteams vanWLBenDWRzijn
hetbiermeeeens.Aanbeideondernemingsraden isadviesgevraagd.

Andereonderzochtevormenzijn een
intensieveresamenwerkingofbijvoorbeeld
hetoprichten vaneen dochtermaatschappij.
Na hetvooronderzoek hebbendedirecteurenvanWaterleidingbedrijfAmsterdam en
DWRbesloten hetgemeentebestuur van
Amsterdam enhetbestuur vanhetHoogheemraadschapAmstel,GooienVechtvoor
testellen beidebedrijven telaten fuseren. De

Hoeeeneventuele fusiegaat verlopen,
wordtnu verderonderzocht.WaterleidingbedrijfAmsterdam iseen gemeentelijke
dienst,waatbij degemeenteAmsterdam alle
zeggenschap overhet waterbedrijf heeft.
DWR,het uitvoeringsorgaan vanhet HoogheemraadschapAmstel,GooienVechtende
gemeenteAmsterdam, iseenstichting.Uitgangspunt vanhetfusiebedrijf isdat,netals
nu bijDWR,devolledige publiekrechtelijke
bevoegdheden vanbeidebesturen kunnen
worden uitgevoerd.Bovendien moethet nog
opterichten bedrijfzozijn georganiseerd,
datdespecifieke drinkwaterbelangen
gewaarborgd zijn.Nietalle werkzaamheden
kunnen wordengecombineerd, omdat het
drinkwatetbesmetzou kunnen raken.Uit
verderonderzoek moetblijken hoehet all-in
waterbedrijfgepositioneerd moet worden.
Ookmoet een tijdsschema worden opgesteld
omdeoperationele werkzaamheden zoefficiëntmogelijk teintegreren. f

RoelofKruize

CarolinevandeWie!

Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdooruren,neemdanookeerstconractopmet
e
redactie.Eenbepetktaantalprogrammasisnamelijkgeschiktvoorgebruikin
ee
n tijdschrift alsH20.GebruikvanPowerPointwotdtiniedergevalafgeraden!
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