thema: Herijking vitale infrastructuur

De drinkwatervoorziening: terecht top vitaal!
In het traject “Herijking vitaal” is de drinkwatervoorziening aangeduid als top vitaal, ofwel, categorie A van vitaal. Vewin
vindt dit meer dan terecht. In de onderliggende impactanalyse, waarbij onder andere is gekeken naar het scenario van een
grootschalige overstroming, is bevestigd dat uitval van drinkwater tot zeer grote sociaal-maatschappelijke ontwrichting
leidt. Ontwrichting in de zin van gebrek aan voldoende schoon en veilig drinkwater met grote risico’s voor de volksgezondheid. Daarnaast brengt uitval van drinkwater enorme cascade-effecten teweeg. De levering van water aan onder andere
ziekenhuizen, de geneesmiddelenindustrie, de voedselindustrie, energiebedrijven en de nucleaire industrie valt stil met
alle gevolgen van dien. Kortom, drinkwater is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de samenleving.

■■ Renée Bergkamp
Directeur Vewin

implementatie van de afspraken uit het samenwerkingsconvenant
tussen de drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s uit 2010. De
convenanten zijn bijna overal getekend maar de daadwerkelijke
uitvoering en naleving zijn nog gaande of moeten nog starten. Om
zaken behapbaar te houden, pleit Vewin ervoor om hierbij prioriteit
te geven aan de volgende drie afspraken.
Ten eerste het goed inbedden van alarmeringsafspraken. Tijdige
alarmering van drinkwaterbedrijven is van groot belang om te
kunnen bepalen of de drinkwatervoorziening en daarmee de
volksgezondheid in gevaar is, of dat er bijvoorbeeld acuut maatregelen getroffen moeten worden, zoals het uit bedrijf nemen van
waterbekkens.

Vanuit de gedachte dat er altijd voldoende drinkwater van goede
kwaliteit beschikbaar moet zijn, is in de Drinkwaterwet uit 2011 al
erkend en vastgelegd dat de drinkwatervoorziening een vitale
publieke dienst is. Een dienst die van groot algemeen belang is en
onderwerp is van specifieke overheidszorg. Voldoende en schoon
drinkwater liggen immers aan de basis van een goede gezondheid.
In het verlengde daarvan, kent de wet een groot aantal regels en
eisen op het gebied van leveringszekerheid en continuïteit. Zo
hebben drinkwaterbedrijven een wettelijke leveringsplicht.
Onderdeel hiervan is de eis dat bedrijven tien dagen zelfvoorzienend moeten zijn. Dit betekent dat bij uitval van bijvoorbeeld
energie of telecommunicatie, de drinkwatervoorziening gedurende
tien dagen voortgezet moet kunnen worden. In de praktijk betekent
dit dat bedrijven onder andere over eigen noodstroomaggregaten
en voorraden brandstof moeten beschikken. En dat dit ook
daadwerkelijk werkt, bleek bij de grootschalige stroomuitval van 27
maart jl. In tegenstelling tot veel andere diensten, draaide de
drinkwatervoorziening gewoon door. En mocht om wat voor reden
dan ook de levering van kraanwater niet meer mogelijk zijn, dan
zijn bedrijven verplicht om nooddrinkwater in te zetten. Hierbij
gaat het om minimaal drie liter nooddrinkwater per persoon per
dag op door gemeenten aangewezen distributiepunten.
Drinkwaterbedrijven kunnen en doen veel zelf op het gebied van
continuïteit maar op een aantal vlakken is echt samenwerking nodig,
zoals met de veiligheidsregio’s. De drinkwatersector participeert dan
ook actief in het voortraject van het project Continuïteit van de
samenleving. Het belangrijkste punt dat de sector wil bereiken, is de
14 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2015 - nr. 3

Ten tweede toegangsverlening tot het Landelijk Crisismanagement
Systeem van de regio’s. Toegang is van belang om bij een (mogelijke) drinkwater gerelateerde calamiteit een actueel beeld te krijgen
van de situatie, maar ook voor inzage in bijvoorbeeld analyseresultaten van metingen.
Ten slotte het opstellen van draaiboeken rondom de inzet van
nooddrinkwater. De inzet van nooddrinkwater vergt veel personele
capaciteit, zowel van het drinkwaterbedrijf als van de politie,
gemeenten en veiligheidsregio’s met ieder hun eigen verantwoordelijkheden. De invulling hiervan moet in de koude fase zijn afgestemd zodat een ieder weet wat hij of zij moet doen als het moment
daar is. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de doorlevering
van nooddrinkwater aan mindervaliden? Of voor de openbare orde
en veiligheid op de distributiepunten?
Op 12 juni a.s. neemt het Veiligheidsberaad een definitief besluit
over de doorgang van het project. Vewin blijft ook na die datum
graag intensief betrokken!

Op 12 juni heeft het Veiligheidsberaad akkoord gegeven op
uitvoering van de Strategische Agenda. Dit betekent dat
verder wordt gewerkt aan de drie gezamenlijke projecten
waaronder Continuïteit van de samenleving.

