
Verslag directeur HulpverleningsDienst Kennemerland/regionaal commandant. 
 
Op 15 mei 2007 heeft PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland gemeld dat er in ons 
drinkwaterleidingnet een zogenaamde e-coli bacterie is gevonden. Op basis daarvan heb ik 
in regionaal verband de noodzakelijke maatregelen getroffen om de bevolking van deze 
besmetting op de hoogte te stellen en een preventief kookadvies te geven. Middels deze 
brief wil ik u informeren op basis van de feiten, zoals deze mij nu bekend zijn. Daarbij zal ik 
mij met name focussen op de eerste 24 uur. 
 
Op 15 mei 2007, rond halfvijf, belt PWN de coördinerend Burgemeester met de mededeling 
dat bij monstername bij het pompstation in Hoofddorp een e-coli bacterie is aangetroffen. 
Daardoor is de kwaliteit van het drinkwater niet meer verzekerd in de Kennemerlandse 
gemeenten Bennenbroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Zandvoort en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen (landelijk gebied)1, Haarlemmermeer en 
Uithoorn (deze laatste vier gemeenten liggen in de regio Amsterdam en omstreken). PWN 
wil ondersteuning op het gebied van publieksvoorlichting en vraagt daarbij de hulp van de 
overheid. PWN deelt verder mee dat zij ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingshuizen al 
aan het informeren is, omdat zich hier grote groepen kwetsbare mensen bevinden.  
De coördinerend Burgemeester neemt direct contact op met de regionaal commandant, 
tevens directeur van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK), informeert deze en 
geeft opdracht contact te zoeken met het PWN om de publieksvoorlichting te organiseren en 
af te stemmen. De regionaal commandant informeert de plv. directeur GGD. De plv. directeur 
GGD wint aanvullende informatie in en concludeert dat er zijnsinziens geen acute risico’s zijn 
voor de volksgezondheid en dat de kans op een wijdverbreide uitbraak zeer klein is. Er is 
geen significante toename van ziekte gevallen bekend. Ook geeft hij aan dat het preventief 
kookadvies van de PWN goed is evenals de maatregel om de objecten waar kwetsbare 
mensen verblijven te informeren. Daarna geeft de regionaal commandant een Operationeel 
Leider opdracht het procesplan voorlichting op te starten. Omdat blijkt dat voor een regionaal 
actiecentrum voorlichting en het opstarten van het procesplan geen piketregeling is, geeft hij 
tegen halfzes de Meldkamer Brandweer en Ambulancedienst opdracht een GRIP 22 alarm te 
maken. De plv. directeur GGD laat om 18.00 uur de huisartsenposten in de regio 
Kennemerland (waarbij ook die van het Spaarneziekenhuis werd meegenomen) informeren. 
Omdat er ook gemeenten betrokken zijn uit de regio Amsterdam en omstreken is de 
Hoofdofficier van Dienst van de brandweer Haarlemmermeer bij het overleg aanwezig als 
liaison. Voor halfzeven is er een eerste bijeenkomst van het Operationeel Team (OT), 
waarbij alle sleutelfuncties bezet zijn.  
De Operationeel Leider (OL) van Kennemerland heeft, via de liaison, voor de eerste 
bijeenkomst contact gehad met een vervangend Operationeel Leider van de regio 
Amsterdam en omstreken.3 De Operationeel Leider Amsterdam en omstreken had tot dan 
toe niet gereageerd op een oproep van de brandweer Alarmcentrale. Met de Operationeel 
Leider Amsterdam en omstreken is afgesproken dat de regio Amsterdam de eigen 
burgemeesters informeert en de publieksvoorlichting van de ‘eigen’ gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn gaat organiseren, gevoed door informatie uit het 
OT Kennemerland. 
 
Het persbericht, dat PWN om 17.00 uur aan het ANP heeft gezonden, komt rond 18.30 uur 
per mail bij het Operationeel Team aan. Om 18.45 uur besluit de Operationeel Leider dat de 
persberichten vanaf dan via het OT (operationeel team) Kennemerland worden verzonden. 
Het PWN gaat deel uit maken van het OT en meldt dat hun call center actief blijft tot 22.00 
uur. Op hun site is het persbericht opgenomen. Het OT informeert rond 19.10 uur de 

                                                
1
 Aanvankelijk noemt PWN Amstelveen niet; later maakt PWN bekend dat dit het landelijk gebied is. 

2
 GRIP 2 betekent dat er een Operationeel Team met een kernbezetting 

3
 Ook is contact geweest met de dienstdoende Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de 

gemeente Haarlemmermeer (17.50u). 



burgemeesters en de afdelingen communicatie van de gemeenten in Kennemerland. De OL 
besluit het ERC (expertisecentrum risicocommunicatie van BZK) in te schakelen, zodat de 
landelijke site crisis.nl voorzien is van de actuele ‘PWN-informatie’ en het publieksnummer 
0800-1351 beschikbaar komt. Even later blijkt het call center van de PWN overbelast te zijn. 
De OL besluit het Operationeel Team te laten bestaan uit de gemeentelijke diensten, 
voorlichting, PWN, de GHOR en informatievoorziening. De HovD Haarlemmermeer blijft als 
liaison lid van het OT. Deze houdt de Operationeel Leider in Amsterdam voortdurend op de 
hoogte. Vanaf 19.30 uur bellen de media constant met de aanwezige voorlichters van het 
OT.  
 
Rond kwart voor acht belt de burgemeester van Haarlemmermeer met de regionaal 
commandant Kennemerland/directeur HDK. Hij geeft aan dat de informatievoorziening te 
wensen overlaat; hij heeft geen goed beeld van de situatie en wie nu wat doet. De regionaal 
commandant praat hem bij over de situatie. Na overleg met de coördinerend burgemeester 
zorgt de regionaal commandant ervoor dat de burgemeesters van alle betrokken gemeenten 
(incl. die van de Amsterdamse regio) uitgenodigd worden voor een bijeenkomst om 21.00 
uur aan de Zijlweg te Haarlem.  
 
In de 3e bijeenkomst van het Operationeel Team rond 20.15 uur maken de betrokkenen 
nadere afspraken over de informatie op gemeentelijke websites, de woordvoering door de 
coördinerend burgemeester en het stroomlijnen van de informatie. Het blijkt dat de regionale 
en landelijke massamedia het nieuws met het advies breed verspreid hebben. PWN meldt 
dat 95% van de kwetsbare objecten is geïnformeerd. Het contract met het ERC is gefaxed. 
Het Kabinet van de Commissaris van de Koningin is om 20.25 uur in kennis gesteld. Het 
Nationaal Coördinatie Centrum is om 20.45 uur geïnformeerd.  
 
Rond 20.45 uur probeert het actiecentrum GHOR een beeld te krijgen van een verhoogd 
aantal maag- en darmklachten in de afgelopen dagen die bekend zijn bij de spoedeisende 
hulpafdelingen en huisartsenposten. . Het actiecentrum checkt, op verzoek van de GHOR 
Amsterdam,  waarom het Spaarneziekenhuis een opnamestop heeft afgekondigd en of er 
een verband is met de kwaliteit van het drinkwater. 
 
Om ca. 21.15 uur is er een overleg met de betrokken burgemeesters. Daarbij is van alle 
gemeenten een wethouder of een burgemeester aanwezig. De burgemeester van 
Amstelveen is laat geïnformeerd4 en vlak voor de vergadering bijgepraat door de regionaal 
commandant Kennemerland/directeur HDK.  
 
In dit overleg praten de Operationeel Leider, de directeur PWN en de plv. directeur GGD de 
burgemeesters en de vertegenwoordiger van de CdK bij. De plv. directeur GGD meldt dat hij 
het gezondheidsrisico als zeer beperkt inschat en de kans op een wijdverbreide uitbraak 
uiterst klein is. De algemene opname stop in het Spaarneziekenhuis (GGD-regio Amstelland-
de Meerlanden) heeft vermoedelijk niet te maken met de besmetting van het drinkwater. De 
GGD blijft monitoren of het aantal ziektegevallen significant stijgt. Een bijkomend verschijnsel 
is dat er op dat moment ook een buikgriepvirus heerst in het land.  
De directeur PWN meldt dat hij aan het einde van de middag de NOS en RTV Noord-Holland 
te woord heeft gestaan en daarbij het preventief kookadvies heeft gemeld. Dit is ook terug te 
vinden op de website van PWN. Ook geeft hij aan dat de oorzaak, evenals de ernst van de 
besmetting niet bekend is. Op woensdag 16 mei rond 16.00 uur zal er meer duidelijk zijn.  
De burgemeester Haarlemmermeer geeft aan dat hij enkele uren verstoken is geweest van 
informatie vanuit de OL Amsterdam en omstreken. In Amsterdam heeft geen opschaling 
plaatsgevonden. Ook de loco-burgemeester van Aalsmeer constateert dat zijn gemeente nog 
niet voorzien is van de juiste informatie.  

                                                
4
 Dit heeft te maken met het tijdstip waarop PWN bekend maakte dat ook het landelijk gebied van 

Amstelveen betrokken was. 



Naar aanleiding van dit overleg maken de (loco)-burgemeesters met elkaar de volgende 
afspraken: 
 

1. Het communicatiebeleid om de bevolking eenduidig te informeren via de massamedia 
blijft gehandhaafd.  

2. De coördinerend burgemeester is bestuurlijk woordvoerder namens alle andere 
burgemeesters (incl. die in de brandweerregio Amsterdam en omstreken); 

3. RTV - Noord-Holland is ingeschakeld als rampenzender (o.a. een tekstbalk onderaan 
het beeld tijdens Tv-programma’s); 

4. Het informatienummer en de website zullen bij ieder interview genoemd worden; 
5. Het OT krijgt de volgende opdrachten: 

a. interviews met de coördinerend burgemeesters te organiseren voor een breed 
publiek; 

b. adviseren over de toepassing van een SMS-bom om het publiek te bereiken; 
c. de scholen en kinderdagverblijven woensdagochtend zo vroeg mogelijk te 

informeren over het preventieve advies; 
d. breng de situatie rondom Heemstede duidelijker in beeld (Heemstede betrekt 

haar drinkwater van het Amsterdamse waterbedrijf); 
e. check of de betrokken gemeentelijke websites de juiste informatie hebben en 

houden; 
f. geef morgenochtend aan de betrokken gemeenten en organisatie aan welke 

mensen na 16.00 uur bereikbaar moeten zijn, mocht besloten worden op te 
schalen en/of er sprake is van een langdurige inzet; 

g. maak een aantal scenario’s op basis van een ernstiger besmetting en/of een 
groter gebied en/of een langdurige situatie; 

h. draag zorg voor een adequate drinkwatervoorziening voor kwetsbare 
objecten; 

i. peil of er woensdagochtend sprake is van een significante stijging van maag- 
en darmklachten. 

 
De OL krijgt de opdracht met de OL Amsterdam en omstreken de volgende punten te 
bespreken: 
 

1. de communicatiestrategie; 
2. de informatievoorziening naar de gemeenten in de regio Amsterdam en omstreken 

(Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmmermeer en Uithoorn). De OL Kennemerland is 
leverancier van de informatie. Ook dienen in deze regio de apotheken, ziekenhuizen, 
huisartsen etc. geïnformeerd te worden; 

3. afstemmen over mogelijke ziektegevallen. 
 
De burgemeesters spreken af de volgende dag om 16.30 uur weer bijeen te komen in 
Haarlem. 
 
Rond middernacht constateert het Operationeel Team dat de gemeente Haarlemmermeer 
een eigen informatienummer geactiveerd heeft. Het blijkt dat het lastig is de gemeenten 
buiten Kennemerland rechtstreeks te voorzien van de laatste informatie, omdat zij niet 
werken met functionele e-mailadressen. Het feit dat Amsterdam e.o. niet heeft opgeschaald 
maakt de afstemming lastig. Een complicerende factor daarbij is dat de OL Amsterdam in 
eerste instantie van mening is hij “niet over Haarlemmermeer gaat”. 
Vanuit het ERC komt de melding dat zij in 1,5 uur ongeveer 200 telefoontjes verwerkt 
hebben. Ook zijn supermarkten deze avond “leeggekocht”. De sectie gemeentelijke diensten 
besteedt aandacht aan het voorzien van kwetsbare instellingen van voldoende drinkwater.  
 



Woensdag 16 mei 
Tijdens de eerste bijeenkomst in de ochtend blijkt dat het ERC goed functioneert (500 
telefoontjes). De voorlichters checken of de afspraken over communicatie, die de avond 
daarvoor zijn gemaakt, goed verwerkt zijn. De GHOR meldt dat er een belronde is geweest 
naar 20 instellingen. Er zijn drie instellingen, waarbij sprake is van meerdere mensen met 
maag- en darmklachten. Een van deze drie had te maken met  diarrhee explosie van het 
ROTA virus en was al eerder bekend bij de GGD. In de overige twee instellingen was er in 
een instelling 1 geval en in de andere twee gevallen van mensen met diarrhee waarbij  het 
niet duidelijk is of dit het gevolg is van de e-coli bacterie of dat dit het gevolg is van buikgriep. 
De GHOR informeert huisartsen individueel. De gemeenten informeren scholen en 
kinderdagverblijven. Zij bereiden, samen met PWN en defensie, de distributie van drinkwater 
aan kwetsbare instellingen voor. Daarbij checkt het OT eerst of zij zichzelf niet kunnen 
‘bedruipen’. 
 
Rond 11.30 uur komt het OT weer bijeen. De liaison met Amsterdam heeft de OL 
Amsterdam bijgepraat. De OL Amsterdam bekijkt of hij gaat opschalen. De liaison heeft de 
OL Amsterdam laten weten dat het Spaarneziekenhuis om drinkwater heeft verzocht en dat 
PWN dit zal oplossen. Het OT bereidt het regelen van drinkwater voor grote groepen burgers 
voor. De media hebben behoefte aan interviews, opname op locatie en aanvullende 
informatie. Hierover maakt het OT afspraken. De coördinerend Burgemeester geeft 
interviews voor het Jeugdjournaal, Hart van Nederland, Haarlem 105, etc. De voorlichters en 
het OT blijken lastig bereikbaar. De gemeente Amstelveen geeft aan behoeft te hebben aan 
meer informatie. Dit geldt voor meer gemeenten in ‘het Amsterdamse’. 
Het verzenden van een SMS-bom is mogelijk, maar niet gratis. De OL besluit dit aan te 
houden, gezien alle media aandacht die er al is. 
 
Iets na12.00 uur komt het bericht dat Amsterdam GRIP 2 heeft afgekondigd. De liaison 
vertrekt vanuit Haarlem naar Amsterdam om daar het OT te briefen. 
 
PWN maakt met defensie en aanbod vanuit collega waterleidingbedrijven uit het land een 
plan voor noodvoorzieningen. 
 
De GHOR geeft ’s middags aan dat uit een belronde langs huisartsen en ziekenhuizen in het 
Kennemerlandse blijkt dat er wel vragen zijn, maar niet meer klachten dan gebruikelijk. 
 
In de middag valt het besluit om 18.00 uur een persconferentie te organiseren in het NOVA-
college. De uitkomsten van de monstername zijn dan bekend. Ook is het mogelijk de 
uitkomsten van het overleg met de burgemeesters mee te nemen. 
Delen van de gemeenten Hillegom blijken ook onder het PWN-net te vallen. Ook deze 
gemeente wordt voorzien van de juiste (publieks)informatie. 
 
Om 16.00 uur meldt PWN dat er een sterk vermoeden is waar de bron van de besmetting 
zich bevindt. De bron is vermoedelijk een drinkwaterkelder in Hoofddorp (buffervoorraad) 
deze bestaat uit drie compartimenten waarvan er één sterk verdacht is. Het compartiment is 
inmiddels geïsoleerd.  Aan de hand van de uitslagen van de monsters van vandaag kan 
PWN donderdag een harde uitspraak doen hoe lang het kookadvies blijft gelden. De 
verwachting is dat het in ieder geval zal duren tot en met het weekeinde. 
 
Om 16.30 uur komen de (loco)-burgemeesters voor een tweede keer bijeen. De OL 
Kennemerland, de directeur PWN en de plv. directeur GGD geven de laatste stand van 
zaken weer. De regionaal commandant Kennemerland/directeur HDK, OL Amsterdam en 
omstreken en de vertegenwoordiger van de CdK zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. De 
(loco)-burgemeesters besluiten als volgt: 
 
 



1. Constatering dat de bron vermoedelijk is gelokaliseerd en geïsoleerd; 
2. Kookadvies blijft tot en met maandag 21 mei 2007 van kracht; 
3. Er komt een nieuw bericht via de massamedia met daarin ondermeer 

aandacht/hulpvraag aan de bewoners van de betrokken gebieden om op de 
omgeving/naasten te letten inzake deze problematiek; 

4. Call-center PWN blijft open: morgen en overmorgen. Daarna bekijken hoe 
noodzakelijk het nog is om dit door te zetten op as. zaterdag en zondag; 

5. Operationeel Team werkt plan uit inzake voorziening van drinkwater bij 
instellingen/thuisadressen met kwetsbare personen. 

6. Thuiszorg wordt ingelicht – eventuele afname van drinkwater op centraal punt; 
 
De burgemeesters spreken af dat de OL maandagochtend 21 mei een belronde naar de 
burgemeesters zal (laten) doen met laatste stand van zaken, tenzij er onverwachte 
ontwikkelingen zijn. 
In een bijeenkomst van het OT blijkt even later dat nog niet alle kwetsbare instellingen in de 
brandweerregio Amsterdam en omstreken geïnformeerd zijn over noodvoorzieningen voor 
drinkwater door PWN. 
 
Op donderdag, vrijdag en zaterdag is gebleken dat er in de monstername geen e-coli 
bacterie is aangetroffen. Omdat het vier dagen duurt voordat het waterleidingnet geheel is 
‘doorgespoeld’, blijft het kookadvies tot en met maandag 21 mei van kracht. 
 
In de schrijvende pers is niet altijd even positief teruggeblikt over de informatievoorziening 
aan de ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, apotheken en huisartsen(posten) 
en de wijze van de publieksvoorlichting. Ik merk daarbij het volgende op. 
 
De klachten over gebrekkige informatievoorziening aan ziekenhuizen, bejaardenhuizen, 
verzorgingshuizen, apotheken en huisartsen(posten) komen voor zover mij bekend uit de 
gemeenten in de Amsterdamse regio. In de regio Kennemerland heeft ons OT direct actie 
ondernomen om ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, apotheken en 
huisartsen(posten) direct te informeren. 
 
Aan de gekozen voorlichtingsstrategie aan het brede publiek liggen de volgende 
overwegingen ten grondslag: 
 
- De plv. directeur GGD heeft rond 16.45 uur aangegeven dat de gezondheidsrisico’s in 

zijn ogen gering waren, omdat er geen significante verhoging is geconstateerd van het 
aantal mensen met darmklachten, diaree of vergelijkbare klachten. Daarnaast was de 
gevonden concentratie laag (1 e-coli per 300 ml. water); 

- Er was geen sprake van een acute situatie. Het ‘kookadvies’ is een preventieve 
maatregel; 

- PWN heeft om 16.30 uur aangegeven dat zij informatie op haar website heeft geplaatst 
en de kwetsbare instellingen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, etc.) direct zelf heeft 
geïnformeerd 

- Op 15 mei rond 17.00 uur hebben vrijwel alle massamedia het bericht over de e-coli 
bacterie met daaraan gekoppeld het kookadvies opgepikt. Dat de bevolking dit bericht 
had gehoord bleek uit het feit dat rond 19.00 uur de site en het PWN-callcenter 
overbelast waren. 

- Rond 21.00 uur is het beeld bevestigd (door het bellen van huisartsen(posten), 
ziekenhuizen en verzorgingshuizen) dat er geen significante stijging is van het aantal 
gevallen van diarrhee. De kans op een wijdverbreide uitbraak blijft klein.  

- Omdat geen sprake is van een acute situatie is het inzetten van sirenes en 
geluidswagens een veel te zwaar middel. Er zijn overigens in het getroffen gebied te 
weinig (politie) geluidswagens om dit effectief en snel genoeg te kunnen doen. 



- er gaat 24 uur overheen, voordat iedereen een bewonersbrief op adres heeft ontvangen 
en brengt hoge kosten met zich mee; 

- in dergelijke situaties is het van belang dat de informatie naar de bevolking eenduidig is 
en dat er slechts 1 publieksite en 1 publieksnummer beschikbaar is; 

- de gemeenten in Kennemerland waren na 17.00 uur te beperkt in staat om een callcenter 
in te richten en hun websites direct aan te passen. Het inschakelen van het ERC 
(Expertisecentrum voor Risico en Crisiscommunicatie) was noodzakelijk om één website 
beschikbaar te krijgen met voldoende capaciteit en telefoontjes van burgers via één 
telefoonnummer te beantwoorden. Het duurde enkele uren voordat het ERC zijn site 
(crisis.nl) en callcenter (0800-1351) werkend had. 

- Radio en TV Hoord-Holland was al bezig met berichtgeving over de besmetting terwijl het 
operationeel team, wat verantwoordelijk is voor de coördinatie, aan het opstarten was. 
Nadat een helder beeld van de situatie was gevormd, kon afstemming met de 
rampenzender plaatsvinden. 

 
Gekozen strategie is gebruik te maken van massamedia en hen te vragen te verwijzen naar 
website crisis.nl en het callcenter van ERC. 
 
Een groot deel van onze regio is geconfronteerd met een besmetting van ons drinkwater. 
Voor zover ik nu kan overzien zijn er geen slachtoffers gevallen, mede dankzij een snelle 
publieksvoorlichting en coördinatie. Tijdens een dergelijk incident komen allerlei 
verbeterpunten naar voren. Een groot deel is al bekend uit de rapportage van IOOV over 
onze rampbestrijdingsorganisatie en een eerste evaluatie van de Scheepsbrand. Op dit 
moment werken de HulpverleningsDienst Kennemerland en de gemeenten samen om de 
gesignaleerde problemen op te lossen. De leerervaringen van dit incident zullen daarbij 
meegenomen worden. Een snelle en adequate berichtgeving aan de bevolking is 
mijnsinziens noodzakelijk. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goed 
informatiemanagement en actiecentra die snel actief kunnen worden. 
 
Ik hoop dat de eerste vragen over het optreden van de overheden tijdens de dagen dat er 
sprake was van besmet drinkwater zijn beantwoord. Uiteraard ben ik bereid verder vragen te 
beantwoorden. 
 
Frans Schippers 
Directeur HulpverleningsDienst Kennemerland/regionaal commandant 


