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Accountingbladen Bluswater

Door recente gebeurtenissen zoals in Moerdijk en
in Wetteren staan brandbestrijding en specifiek
bluswater extra in de aandacht. En terecht. Een
adequate brandbestrijding is immers van cruciaal
belang bij een calamiteit. Ook op Chemelot heeft
brandbestrijding daarom hoge prioriteit.

In het verleden is al veel geld besteed aan brand-
bestrijdingsinstallaties op Chemelot. Ook in de na-
bije toekomst worden weer tientallen miljoenen
euro’s geïnvesteerd in apparatuur en infrastructuur
om de bluswatervoorziening op een hoog en be-
trouwbaar niveau te houden. Zo worden onder
meer in de komende jaren veel kilometers onder-
grondse bluswaterleidingen vervangen door een
nieuw en modern leidingstelsel op de locatie.

Installatie Veiligheidsrapporten
Om te komen tot de juiste bluswatervoorzieningen
en -hoeveelheden worden diverse stappen doorlo-
pen. Onder verantwoordelijkheid van de installatie-
beheerder stelt een team van deskundigen per
installatie een Installatie Veiligheidsrapport (IVR)
op. In dat IVR staat welke mogelijke calamiteiten er
kunnen optreden. Aan al deze mogelijke calamitei-
ten worden door de bedrijfsbrandweer van Park
Services bestrijdingsscenario’s gekoppeld waarin
staat welke hoeveelheid bluswater op een bepaal-
de locatie of een bepaald bestrijdingspunt moet
kunnen zijn in geval van een calamiteit.

Accountingbladen Bluswater
Vervolgens geeft de installatiebeheerder aan USG
door hoeveel bluswater er volgens het IVR per le-
verpunt precies nodig is. USG noteert deze gege-
vens op een zogenaamd Accountingblad Bluswa-
ter. Dit Accountingblad wordt door de installatiebe-
heerder geaccordeerd en vormt onderdeel van het
totale utilitycontract dat de site-user met USG
heeft.

Testen van de bluswaterinfrastructuur
De informatie in de accountingbladen wordt ge-
bruikt om de bluswaterinfrastructuur te testen.
EdeA test periodiek het hele bluswaternet om te
zien of de benodigde hoeveelheden bluswater
daadwerkelijk op het aangegeven punt geleverd
kunnen worden. Wanneer er afwijkingen gecon-
stateerd worden, dan nemen EdeA en USG in
nauwe samenspraak met de Bedrijfsbrandweer
en de installatiebeheerder direct passende maat-
regelen. USG rapporteert de resultaten van dit
testprogramma, ook wel bluswaterspoelpro-
gramma genoemd, aan CSP.

Uitgangspunt voor inrichting
Behalve voor het testen, vormen de accounting-
bladen het uitgangspunt voor de dimensionering
(het bepalen van de capaciteit qua volume en
druk) van het bluswaterleidingstelsel. Ook voor
de aankomende investeringen in het leidingstel-
sel vormen de accountingbladen de basis voor
de inrichting en maatvoering van het bluswater-
net en de bluswatercapaciteit.

Kortom, de Accountingbladen Bluswater vormen
een belangrijk onderdeel van de bluswatervoor-
ziening op de locatie Chemelot.
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