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B I J L A G E I 

PERSONEEL RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN ALGEMENE ZAKEN 

Artikel en omschrijving 

Totaal 
aantal 

1968 1969 

Ministerie 

3 

Algemene leiding en afdelingen 
van algemene aard \an het 
ministerie 

Secretaris-Generaal 
Raadadviseur 
Admini ,trateur 
Referendaris 
Hoofdcommies (A) 
Commies (A) 
Kamerbewaarder 
Huismeester 
Adj.-commies (A) 
Overig personeel 

Totaal 

1 1 
6 6 
1 1 
2 2 
3 4 

11 10 
1 1 
1 1 
5 5 

23 23 

54 54 

Artikel en omschrijving 

Totaal 
aantal 

1968 1969 

15 

Staforgaan voor de civiele ver-
dediging 

Chef van de staf 1 1 
Raadadviseur 1 1 
Hoofdadministrateur . . . . 2 2 
Adviseur 1 1 
Wetensch. hoofdambt. (A) . •— 1 
Administrateur 4 4 
Referendaris 2 2 
Commies 1 1 
Overig personeel 9 9 

Totaal 21 22 

Artikel en omschrijving 

Totaal 
aantal 

1968 1969 

Rijksvoorlichtingsdienst 

18 

Directeur van de RVD . . . 1 
Raadadviseur — 
Hoofdadministrateur . . . . 1 
Administrateur 6 
Referendaris 3 
Filmproduktieleider 1 
Hoofdcommies (A) 10 
Commies (A) 6 
Adj.-commies (A) 16 
Overig personeel 60 
Uitbreiding 1 

Totaal 105 110 

Totaal-generaal. . . . 180 186 

1 
1 

5 
4 
1 
9 
8 

16 
65 

B I JL A G E II 

OVERZICHT VAN DE WERKELUKE EN DE GERAAMDE PERSONEELSSTERKTE 

Organisatie eenheden 
Werkelijke sterkte per Geraamde sterkte voor 

Organisatie eenheden 
31-1.V66 31-12-*67 30-6-'68 Bcgr. '68 Begr. '69 

51 

20 

92 

53 

20 

97 

52 

20 

99 

54 

21 

105 

Algemene leiding en afdelingen van algemene 

Staforgaan voor de civiele verdediging . . . 

Afdeling II. Rijksvoorlichtingsdienst . . . . 

51 

20 

92 

53 

20 

97 

52 

20 

99 

54 

21 

105 

54 

22 

110 

163 170 171 180 186 

Toelichting 

De verschillen tussen de werkelijke en de geraamde sterkte voor 
1968 hebben betrekking op te vervullen vacatures dan wel op plaatsen 
waarvoor overleg met de hoofdafdeling Formatiezaken van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken nodig is. 

Voor de verschillen tussen de geraamde sterkten moge worden 
verwezen naar de artikelsgewijze toelichtingen bij de artikelen 
15 en 18. 
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BIJLAGE III 

COÖRDINATIE VAN DE CIVIELE VERDEDIGING 

A. Coördinatie van de civiele verdediging op nationaal 
niveau 

In de civiele verdedigingsparagraaf van de memorie van toe-
lichting is — zij het in andere bewoordingen — reeds gezegd, 
dat iedere minister in tijd van oorlog en andere buitengewone 
omstandigheden verantwoordelijk blijft voor de verzorging van 
dat gedeelte van de staatstaak, dat ook in vredestijd onder 
zijn verantwoordelijkheid valt. Uit dien hoofde doet iedere 
minister reeds in vredestijd nagaan welke maatregelen ge-
boden zijn om de daaruit voortvloeiende taken onder buiten-
gewone omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen vervullen. 

De hiermede verband houdende activiteiten op velerlei ge-
bied van de samenleving - aangeduid met de verzamelnaam 
civiele verdedigingsvoorbereiding - zijn veelal zozeer onder-
ling verweven of over en weer op elkander afgestemd, dat in 
1952 de noodzaak werd onderkend van een coördinerende 
instantie, die op nationaal niveau de verschillende plannen op 
het gebied van de civiele verdcdigingsvoorbereiding tot één 
harmonieus geheel zou samensmeden en er zodoende toe zou 
bijdragen, dat met de middelen, die ten behoeve van de ci-
viele verdedigingsvoorbereiding beschikbaar zouden komen, 
een optimaal resultaat zou worden bereikt. 

Ter coördinatie van de civiele verdedigingsvoorbereiding op 
ambtelijk departementaal niveau werd de commissie Alge-
mene verdcdigingsvoorbereiding (CAV) ingesteld, die aan-
vankelijk slechts negen leden telde, doch geleidelijk via reor-
ganisaties in 1955 en 1963 is uitgegroeid tot een commissie, 
waarin alle departementen op directeur-generaalsniveau ver-
tcgenwoordigd zijn. Voor een overzicht van de huidige samen-
stelling van de commissie zij verwezen naar het bij deze bij-
lage gevoegde schema inzake de coördinatie en bundeling van 
de activiteiten op het gebied van de civiele verdediging op 
departementaal niveau. 

De aan deze commissie opgedragen coördinatie van de de-
partementale inspanningen op het gebied van de civiele ver-
dediging sloot overigens niet uit, dat waar mogelijk ten aan-
zien van bepaalde onderwerpen de coördinatie ook afzonder-
lijk door daartoe geëigende specifieke raden of commissies 
werd ter hand genomen; een procedure die ook thans nog 
wordt toegepast. 

Als voorbeelden van dergelijke coördinerende lichamen 
kunnen in dit verband worden genoemd de Nationale tele-
communicatie raad, de Geneeskundige verdedigingsraad, de 
commissie Inwendige veiligheid en de commissie Voorberei-
ding aardolievoorziening in buitengewone omstandigheden. 

Deze coördinatie in kleinere kring heeft, hoewel hierbij 
uiteraard ook beleidsvragen aan de orde komen, veelal be-
trekking op onderwerpen van meer technische aard, die zich 
minder goed lenen voor een gesprek in grotere - daarbij 
veelal niet direct betrokken of geïnteresseerde — kring. 

Naarmate de civiele verdedigingsvoorbereiding van de on-
derscheiden ministeries zich uitbreidden werd allengs grotere be-
hoefte gevoeld aan een zekere coördinatie van de civiele ver-
dedigingsvoorbereiding ook op provinciaal niveau. Hiertoe 

werden in 1956 naar het voorbeeld van de CAV provinciale 
commissies algemene verdedigingsvoorbereiding (PCAV's) in 
het leven geroepen, waarin onder voorzitterschap van de com-
missaris der Koningin behalve provinciale functionarissen 
o.m. ook hoofden van rijksdiensten in de provincie zitting 
hebben. 

In bijlage VI van de memorie van toelichting, handelende 
over de civiele verdediging op provinciaal en gemeentelijk 
niveau, wordt onder het hoofd „De provincie" op de coördi-
nerende taak van de commissarissen der Koningin in het ka-
der van de civiele verdediging nader teruggekomen. 

De coördinatie van de civiele verdediging op gemeente-
lijk niveau, die - gezien het feit, dat deze zich niet uitstrekt 
over ter plaatse aanwezige rijksdiensten - een ander, meer 
in de gemeentelijke autonome sfeer passend, karakter draagt, 
vindt in dezelfde bijlage nadere behandeling onder het hoofd 
„De gemeente". 

Sedert 1959 is de algemene coördinatie van de civiele ver-
dedigingsvoorbereidingen opgedragen aan de Minister-Presi-
dent. Deze wordt daarin bijgestaan door de in 1960 ingestelde 
Staf voor de civiele verdediging en - in zijn kwaliteit van 
voorzitter van de Algemene verdedigingsraad — door de 
CAV. Sedert de instelling van de Staf voor de civiele verde-
diging heeft deze commissie zich in hoofdzaak kunnen be-
perken tot het verstrekken van adviezen ten aanzien van door 
deze staf aanhangig gemaakte en uitgewerkte voorstellen, die 
het beleid met betrekking tot de civiele verdediging in haar ge-
heel bepalen. 

Hoewel de coördinerende verantwoordelijkheid van de 
Minister-President in eerste instantie betrekking heeft op de 
civiele verdedigingsvoorbereiding op departementaal niveau 
neemt dit niet weg, dat deze zich ook uitstrekt over de voor-
zieningen, die op dat gebied door provincies en gemeenten 
worden getroffen. Hiervan gaat tevens — zij het meer indi-
rect — een coördinerende en stimulerende werking uit op de 
ter zake door de particuliere sector ontplooide of te ont-
plooien activiteiten. Met name wordt hierbij gedacht aan de 
belangrijke functie die het bedrijfsleven in het kader van de 
civiele verdediging in buitengewone omstandigheden te ver-
vullen krijgt, doch eveneens aan de rol, die onder dergelijke 
omstandigheden aan verschillende particuliere organisaties 
en verenigingen is toebedeeld. 

Dit facet van de coördinatie komt onder meer tot uiting in 
het doen samenstellen en verspreiden van handleidingen e.d. 
en in het houden van gemeenschappelijke oefeningen, waar-
aan behalve door de provincies en gemeenten ook door het 
bedrijfsleven wordt deelgenomen. 

B. Coördinatie van de civiele verdediging op internationaal 
niveau 

Bij de coördinatie van de civiele verdediging in internatio-
naal verband speelt het ministerie van Buitenlandse Zaken 
een belangrijke rol. 
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De noodzaak van internationale samenwerking op het ge-
bied van de civiele verdediging in NAVO-verband is vroeg-
lijdig ingezien. Men is zich ervan bewust, dat een aantal pro-
blemen alleen kunnen worden opgelost in samenwerking met 
de bondgenoten, terwijl daarnaast uitwisseling van belang-
rijke gegevens en brede ervaringen van grote waarde zouden 
kunnen zijn voor de opbouw van het eigen apparaat. De 
stand van zaken en de vooruitgang, die door de NAVO-lan-
den op het gebied van de civiele verdedigingsvoorbereiding 
wordt gemaakt, worden dan ook regelmatig onderzocht ten 
einde inzicht te verkrijgen in de situatie en de nog bestaande 
tekorten in de NAVO-landen en het opheffen van deze te-
korten te stimuleren. 

Voor een aanzienlijk deel ligt in de NAVO het accent op 
werkzaamheden die alleen in internationaal verband kunnen 
worden verricht, omdat het gaat om de voorbereiding van 
internationale organen. Gedoeld wordt op de agentschappen, 
die in oorlogstijd de toewijzing en het vervoer moeten beharti-
gen van grondstoffen en andere produkten, die naar ver-
wachting schaars zullen zijn. 

Voorts wordt in het NAVO-overleg vanzelfsprekend veel 
aandacht gegeven aan maatregelen in de civiele sector, die van 
belang zijn voor ondersteuning van eventuele bondgenoot-
schappelijke militaire operaties, bij voorbeeld op het gebied 
van vervoer. De voor de oorlogsorganisatie vastgestelde rege-
lingen en procedures worden regelmatig op hun betrouwbaar-
heid getoetst door middel van logistieke oefeningen in NAVO-
verband. 

Sedert 1955 wordt het NAVO civiele verdedigingsbeleid 
tot stand gebracht in het rechtstreeks onder de Noord Atlan-
tische Raad fungerende „Senior Civil Emergency Planning 
Committee (SCEPC)". Het SCEPC bestaat uit nationale ver-
tegenwoordigers en wordt voorgezeten door de secretaris-
generaal van de NAVO, die zich normaliter doet vervangen 
door de „Assistant secretary general for Defence Planning". 
Onder het SCEPC bevinden zich een aantal gespecialiseerde 
commissies, bestaande uit nationale experts, die werken op 
basis van door het SCEPC goedgekeurde programma's. Een 
overzicht van deze commissies is gegeven in het hieronder op-
genomen schema. Zij rapporteren periodiek aan het SCEPC, 
zodat dit comité zich regelmatig op de hoogte kan houden 
van de vorderingen in de diverse sectoren van de civiele ver-
dediging in de onderscheidene landen. Het SCEPC houdt op 
haar beurt de Noord Atlantische Raad regelmatig op de hoogte 
van de vorderingen en de tekortkomingen op het gebied van de 
civiele verdedigingsvoorbereiding. 

De leden van het SCEPC zijn veelal degenen die in eigen 
land op ambtelijk niveau met de coördinatie van de civiele ver-
dedigingsvoorbereidingen belast zijn. Voor Nederland is dit 
de chef van de Staf voor de civiele verdediging. De commis-
sie komt slechts één a tweemaal per jaar bijeen in z.g. 
„plenary session". Daarnaast wordt - doorgaans maande-
lijks - vergaderd in z.g. „permanent session", waarbij de lan-
den meestal worden vertegenwoordigd door een voor deze 
werkzaamheden aangewezen lid van hun permanente delegatie 
bij de NAVO. 

SENIOR CIVIL EMERGENCY PLANNING COMMITTEE 
( S C E P C ) 

Civil 
Defence 
Committee 

Civil 
Communi-
cations 
Planning 
Committee 

Food and 
Agriculture 
Planning 
Committee 

Industrial 
Planning 
Committee 

Petroleum 
Planning 
Committee 

Planning 
Board for 
Ocean 
Shipping 

Planning 
Board for 
Inland 
Surface 
Transport 

Civil 
Aviation 
Planning 
Committee 
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SCHEMA BEHORENDE BIJ BULAGE III VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 
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SCHEMA INZAKE DE COÖRDINATIE EN BUNDELING VAN DE ACTIVITEITEN 

OP HET GEBIED VAN DE CIVIELE VERDEDIGING OP DEPARTEMENTAAL NIVEAU 
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Minister van 
Binnenlandse 
Zaken 

Minister van 
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Minister van 
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CAV 
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s 
CU 

"I 

Comité Verenigde 
Chefs van Staven 
(VCS) 

COMMISSIE ALGEMENE VER-
DEDIGINGSVOORBEREIDING 
(CAV) 

Minister van 
Verkeer en 
Waterstaat 

Minister van 
Financiën 

Minister van 
Economische 
Zaken 

Staf voor de 
Civiele Ver-
dediging (SCV) 

Politieke beleidsorganen 

Ambtelijke organen 

Contactlijnen 

1 
• 

DG DG DG DG DG DG DG SG Chef Plv. Voorz. SG Pers- Raadadv. ad. DG DG SG DG SG 
Arbeids- Gezond- Scheep- Ver- Rijks- PTT Openbare Buiten- Staf Chef Commis-j Alg. chef Thesaurier o.a. belast met \oor- Politie CRM Volksnuis- 0. en W. 

1 
voor- heids- vaart keer water- Orde en landse Comité GS sie I.V. Zaken Min. Generaal Ec. Verd. Voor- ziening Bouwnijverheid 

1 ziening zorg staat Veiligheid Zaken VCS Pres. bereiding en de 
Visserijen 

1 Arbeids- Gezond- Zee- Binnen- Water- Tele- Bescher- (Ge- NAVO Samenwerking Algemene coördinatie Geld- en beta- Goede- Ener- Voedsel- (Rijks-) Maat- Schuilgele- Onder-
voor- heids- scheep- lands staat com- ming en meen" aange- met militaire van de civiele ver- lingsverkeer, ren- gie- voor- politie schap- genheid, nood- wijs 

I ziemng zorg vaart, ver- muni- verplaat- te) legen- instanties dediging beurs- en ver- voor- voor- ziening, en pelijke zetels en we-

1 
1 

lucht-
vaart- en 
havens 

voer catie 
en 
post-
verkeer 

sing be-
volking 

poli-
tie 

heden zekeringswezen 
en materiële oor-
logsschaderegeling 

ziening ziening landbouw 
en visserij 

rechts-
pleging 

zorg en 
kunst-
bescher-
ming 

deropbouw 

i Min. van Sociale Ministerie van Ministerie van Min. v. Ministerie Ministerie van Ministerie Ministerie Min. van Minis- Min. Ministerie Min. van 
Zaken en Volks- Verkeer en Waterstaa t Binnenlandse Buitenl. van Algemene Zaken van van Economi- Landbouw terie van van van Volksh. 0 . en W. 

j gezondheid *) Zaken Zaken Defensie Financiën sche Zaken en Visserij Justitie CRM en R.O. 

De Algemene verdedigingsraad is een 'open' raad in de Ministerraad, waarin steeds de aangegeven ministers als vaste leden zitting hebben, doch ook de overige ministers aanwezig kunnen zijn, indien de aan de orde zijnde 
onderwerpen hen daartoe aanleiding geven. 
Z.K.H, de Prins der Nederlanden, de staatssecretarissen van Defensie, alsmede de voorzitter van de commissie voor de Algemene Verdedigingsvoorbereiding, de chef van de Staf voor de civiele verdediging, de directeur-generaal 
politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de permanente vertegenwoordiger bij de Noord-Atlantische Raad, de directeur-generaal voor openbare orde en veiligheid, de thesaurier-generaal, de voorzitter van het 
Comité van de Verenigde chefs van staven, de chef van de Marinestaf, de chef van de Generale Staf en de chef van de Luchtmachtstaf nemen deel aan de beraadslagingen, doch zijn niet stemgerechtigd. 
Als Secretaris treedt op een hoofdambtenaar van het Ministerie van Algemene Zaken. 

De commissie Algemene verdedigingsvoorbereiding is een ambtelijke commissie onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Leden zijn de secretarissen-generaal van enige onder aan 
het schema genoemde ministeries, dan wel de directeuren-generaal, die in de boven de ministeries vermelde sectoren van de civiele verdediging het (ambtelijk) beleid voeren, alsmede de plv.Chef van de Generale Staf, de Chef 
van de Gezamenüjke Staf van het Comité V.C.S., de voorzitter van de commissie Inwendige veiligheid, de perschef van de Minister-President en de thesaurier-generaal. 
De chef van de Staf voor de civiele verdediging is adviserend lid van de C.A.V. Als secretaris treedt op een hoofdambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken. 

*) De sector 'Arbeidsbescherming' is (nog) niet in de CAV vertegenwoordigd. 
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BIJLAGE IV 

CIVIELE VERDEDIGINGSPLANNEN 

Het eerste civiele verdedigingsplan, waarin de door ver-
scheidene ministeries opgestelde deelplannen gecoördineerd 
zijn samengevat dateert van 12 september 1953. Voordien 
ontplooide activiteiten op het terrein van de civiele verdedi-
gingsvoorbereiding droegen meer het karakter van afzon-
derlijke, op bepaalde sectoren van het maatschappelijk leven 
toegespitste, inspanningen, resulterend in een aantal voor-
zieningen van organisatorische en materiële aard. 

Het civiele verdedigingsplan 1953, opgesteld door de in 
1952 ingestelde commissie Algemene Verdedigingsvoorbe-
reiding (CAV) beoogde een uitvoering van de voorgestelde 
voorzieningen in een tijdsbestek van 3 a 4 jaren. 

Hoewel het plan als zodanig de goedkeuring van de toen-
mal ige Regering mocht wegdragen is het nimmer aan de 
Staten-Generaal gepresenteerd en zijn voor de uitvoering 
daarvan als zodanig ook geen bedragen op de rijksbegroting 
opgevoerd. 

Wel zijn incidenteel bedragen beschikbaar gesteld voor de 
organisatie Bescherming Bevolking en voor voorbereidingen 
op het gebied van de rantsoenering en de distributie, maar 
dit geschiedde onafhankelijk van het eerdergenoemde plan. 

Het heeft tot 1957 geduurd vooraleer binnen het kader van 
een meerjarenplan bedragen beschikbaar zijn gesteld ter rea-
lisatie daarvan. 

Alvorens de afzonderlijke civiele verdedigingsplannen de 
revue te laten passeren kan ten aanzien van de financiering 
van de daarin voorgestelde voorzieningen in het algemeen 
worden opgemerkt, dat de begrotingsartikelen met betrek-
king tot de civiele verdedigingsvoorbereiding zijn aangewe-
zen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet, 
hetgeen inhoudt, dat de ter beschikking gestelde doch aan het 
einde van een begrotingsjaar nog niet uitgegeven bedragen 
naar de begroting van het volgende jaar mogen worden over-
gebracht. 

In dit verband dient erop te worden gewezen, dat bij een 
meerjarenplan een zekere mate van overloop niet ongewoon 
is en past bij de uitvoering van projecten, waarvan de ver-
wezenlijking enkele jaren duurt, terwijl de financiering ver-
zekerd moet zijn. 

Civiele verdedigingsplan 1957 t/m 1960 

De in dit vierjarenplan samengevatte deelplannen van de 
bij de civiele verdedigingsvoorbereiding geïnteresseerde minis-
teries waren gebaseerd op de toenmalige militaire onderstel-
ling ten aanzien van het beeld, dat een toekomstige oorlog zou 
vertonen ingeval een agressie niet zou kunnen worden voor-
komen. 

Verondersteld werd, dat in het geval van een gewapend 
conflict de eerste fase van de oorlog - waarbij gedacht werd 
aan een periode van pl.m. 30 dagen - in het bijzonder ge-
kenmerkt zou worden door de inzet van nucleaire wapens op 
grote schaal. In de daarop volgende fase van onbepaalde duur 

zou de oorlogvoering een overwegend conventioneel karakter 
dragen 

Gezien deze onderstelling kwam het op de eerste plaats 
aan op het overleven, de „survival" van deze eerste fase, 
hetgeen met name voor wat betreft de voor raad vorm ing zijn 
stempel op het civiele verdedigingsplan heeft gedrukt. 

De maatregelen en voorzieningen, die in dit vierjaren-
plan zijn opgenomen hadden betrekking op: 

- het verzekeren van de functionering van het overheids-
apparaat onder buitengewone omstandigheden; 

- het in stand houden van het maatschappelijk leven en 
de economische oorlogsinspanning; 

- het beschermen van de bevolking en haar eigendommen; 
- het bevorderen van de morele weerbaarheid van de 

bevolking; 
- het handhaven van de inwendige veiligheid. 
Voor de financiering van de meest urgente voorzieningen 

werd door de toenmalige Regering voor de jaren 1957 t/m 
1960 een bedrag van f 175 min. in uitzicht gesteld. Dit 
bedrag, dat in 4 jaarlijkse tranches verdeeld was, te weten 
f 25 min. voor 1957 en f 50 min. voor elk van de daarop vol-
gende drie jaren, werd tevens aangemerkt als civiele verde-
digingsplafond, waaronder alle uitgaven ten behoeve van de 
civiele verdedigingsvoorbereiding in de onderscheiden secto-
ren van de civiele verdediging dienden te worden bestreden. 

Het bedrag, dat ten laste van het militaire plafond voor de 
financiering van het vierjarenplan werd uitgetrokken zou 
echter in het kader van de toenmaals toegepaste bestedings-
beperking nog tweemaal op drastische wijze worden gere-
duceerd, zodat voor de jaren 1957 t /m 1960 in totaal niet 
meer dan f 147 min. beschikbaar bleef. Aangezien de eerste 
tranche ten bedrage van f 25 min. geheel benodigd was voor 
de financiering van de behoeften van de BB, kon feitelijk 
eerst in 1958 een aanvang worden gemaakt met de opbouw 
in andere sectoren van de civiele verdediging. 

Civiele verdedigingsplan 1960 t/m 1963 

In verband met de kabinetsformatie 1959 is in dat jaar 
een nieuw civiele verdedigingsplan opgesteld, waarin dat deel 
van de voorzieningen op het gebied van de civiele verdedi-
ging was opgenomen, dat in aanmerking kwam om in de 
vierjarenperiode 1960 t /m 1963 te worden gerealiseerd. 
Deze voorzieningen vonden hun uitgangspunt in dezelfde 
militaire onderstelling, die ook aan het civiele verdedigings-
plan voor de jaren 1957 t/m 1960 ten grondslag heeft ge-
legen en - behoudens een lichte accentverlegging - voor 
de periode 1960 t/m 1963 haar geldigheid had behouden. 
Zij waren te zien als een voortbouwen op datgene, wat met 
het voor de jaren 1957 t /m 1959 uiteindelijk beschikbaar 
gestelde totaal bedrag van f 97 min. was tot stand gekomen. 
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Ook het nieuwe civiele verdedigingsplan 1960 t/m 1963 
ging nog uit van de praemisse, dat de civiele verdedigings-
voorbereiding in feite het complement vormde van de mili-
taire verdediging; een stelling waaraan zij voor een groot 
deel haar bestaansrecht ontleende. 

Evenals ten aanzien van de plannen voor de vorige perio-
de werd ook in het nieuwe vierjarenplan stringent vastgehou-
den aan het beginsel, dat alleen datgene in de planning werd 
opgevoerd, wat volstrekt noodzakelijk was ter voorziening 
in de meest urgente behoeften van de eerste dertig oorlogs-
dagen. 

Hiervan uitgaande en na het aanbrengen van ingrijpende 
temporiseringen ten aanzien van de uitvoering van belang-
rijke voorzieningen werd voor de financiering van deze plan-
nen een bedrag van f 270 min. noodzakelijk geacht, waarvan 
f 50 min. en f 60 min. te besteden in respectievelijk de jaren 
1960 en 1961 en de rest in de jaren 1962 en 1963. 

In tegenstelling tot de situatie met betrekking tot het 
voorafgaande plan zijn - in verband met het met ingang van 
het jaar 1959 optreden van de Minister-President als coör-
dinator op het terrein van de civiele verdediging — de be-
dragen, die op basis van dit plan metterdaad beschikbaar 
zijn gesteld, voor zover betrekking hebbend op activiteiten 
van andere ministeries dan dat van Algemene Zaken, als 
binnenslijnse post op de begroting van dit ministerie opgeno-
men. Dit bood de Minister-Presidenit de gelegenheid het 
algemene beleid ten aanzien van de gehele — over onder-
scheiden ministeries verspreide — civiele verdedigingsvoor-
bereiding in het kader van de begrotingen van zijn departe-
ment toe te lichten. 

De in totaal ten behoeve van de civiele verdedigingsvoor-
bereiding beschikbaar gestelde gelden beliepen in de jaren 
1960 en 1961 f50 min. respectievelijk 55 min.; d.w.z. voor' 
1961 een bedrag van f5 min. minder dan in het plan was, 
voorzien. Aangezien ten behoeve van het nieuw optredende 
kabinet inmiddels een nieuw civiele verdedigingsplan was 
opgesteld, dat het voorgaande voor wat de jaren 1962 en 
1963 betreft overlapte, kan de financiering van de activiteiten 
in deze beide jaren bij de behandeling van het plan 1962 
t/m 1965 aan de orde komen. 

Civiele verdedigingsplan 1962 t/m 1965 

Dit vierjarenplan, dat in het kader van de coördinerende 
verantwoordelijkheid van de Minister-President met betrek-
king tot de civiele verdedigingsinspanning is opgesteld, ver-
toonde qua opzet een zekere gelijkenis met de voorgaande 
meerjarenplannen in dier voege, dat werd voortgebouwd op 
datgene wat tot en met 1961 met betrekking tot de civiele 
verdedigingsvoorbereiding reeds was gerealiseerd. 

Niettemin valt een andere wijze van benaderen van de 
problemen met betrekking tot de civiele verdedigingsvoor-
bereiding niet te ontkennen. 

Terwijl van de voorafgaande meerjarenplannen zou kun-
nen worden gezegd, dat de daarin voorgestelde voorzieningen 
duidelijk het stempel droegen van te zijn afgestemd op de 
voorzieningen in de militaire sector en veelal werden aan-
gemerkt als onmisbare voorwaarde voor een efficiënte mili-
taire verdediging, zou het civiele verdedigingsplan 1962 t/m 
1965 wellicht het beste kunnen worden gekarakteriseerd als 
een plan, dat in hoge mate zijn waarde ontleende aan de rol 
die het naast de militaire verdediging in de conceptie van de 
„deterrent" speelde. Deze rol was geen directe in dien zin, 
dat de voorzieningen op het gebied van de civiele verdediging 
op zich zelf de vijand ervan zouden weerhouden tot agressie 
over te gaan, doch veeieer een nevengeschikte en ondersteu-
nende, waarbij de voorzieningen op het terrein van de civiele 
verdediging er toe moesten bijdragen de militaire krachts-
inspanning en de daarvan uitgaande afschrikwekkende wer-
king geloofwaardiger te maken. 

Het eventueel nalaten van het treffen van de nodige maat-
regelen in de civiele sector zou, naar de toenmalige opvat-
ting, bij de potentiële vijand immers de indruk kunnen ves-
tigen dat onze militaire inspanning niet geheel au serieux zou 
behoeven te worden genomen. 

Hoewel ook in het nieuwe plan bijzondere aandacht werd 
besteed aan een openingsfase van niet langer dan 30 dagen, 
had dit niet tot gevolg dat voor de periode daarna geen voor-
zieningen zouden worden getroffen; zulks in tegenstelling met 
de voorafgaande civiele verdedigingsplannen, waarin dien-
aangaande - zij het hoofdzakelijk gedwongen door de beperk-
te financiële mogelijkheden - een zeer stringent standpunt 
was ingenomen. 

Weliswaar werd ook in het nieuwe meerjarenplan prioriteit 
verleend aan voor de openingsfase bestemde voorzieningen, 
doch dit impliceerde - zoals hiervoor werd opgemerkt -
niet, dat voor de daaropvolgende fase geen maatregelen 
zouden worden getroffen. Zo is met betrekking tot de voor-
raadvorming op de termijn van maximaal 30 dagen een uit-
zondering gemaakt voor wat betreft de aanschaffing en de 
opslag van zeer essentiële goederen, waarvan te voorzien 
is dat zij in buitengewone omstandigheden onmogelijk op 
korte termijn in voldoende mate zullen kunnen worden aan-
geschaft. 

Blijkens de militaire onderstelling van 1960, die aan de 
plannen ten grondslag lag, moest zowel met het gebruik van 
conventionele als van nucleaire aanvalsmiddelen rekening 
worden gehouden. Hieruit werd voor wat de civiele verde-
diging betreft de conclusie getrokken, dat de voorbereidingen 
dienden te zijn afgestemd op een globale veronderstelling 
omtrent de objecten of plaatsen , waarop aanvallen met 
conventionele middelen of met kernwapens redelijkerwijze 
verwachtbaar moesten worden geoordeeld. 

De middelen, die door de toenmalige Regering voor de 
financiering van het vierjarenplan in uitzicht werden ge-
steld bedroegen f70 min. voor 1962 en f80 min. voor elk 
van de drie daarop volgende jaren. Het totaal van f310 min. 
werd tevens aangemerkt als civiele verdedigingsplafond voor 
de jaren 1962 t/m 1965. De werkelijk beschikbaar gestelde 
gelden bedroegen f65 min. voor 1962, f75 min. voor 1963, 
f87 min. voor 1964 en f88 min. voor 1965, tezamen der-
halve een bedrag van f315 min. De overschrijding van de 
aanvankelijke ramingen voor de jaren 1964 en 1965 be-
rustte enerzijds op een verschuiving van f 5 min. van 1963 naar 
1964 en anderzijds op de compensatie van de hogere uit-
gaven, voortspruitend uit de sedert de opstelling van 
het onderhavige vierjarenplan getroffen salarismaatregelen. 

Opmerkelijk mag worden genoemd, dat het civiele verde-
digingsplan 1962 t/m 1965 het eerste en tot nu toe ook het 
enige meerjarenplan is geweest, dat integraal is uitgevoerd in 
dien zin, dat de jaarlijkse begrotingen in die periode daarop 
zijn afgestemd. 

Civiele verdedigingsplan 1966 t/m 1968 
De militaire onderstelling van 1963, die aan dit driejaren-

plan ten grondslag heeft gelegen, vertoonde niet zodanig in-
grijpende wijzigingen ten opzichte van die van 1960, dat van 
een verschil in conceptie gesproken kon worden. De moge-
lijkheid van oorlogshandelingen, waarvan dit nieuwe plan 
uitging week dan ook in beginsel niet af van die, welke als uit-
gangspunt voor het civiele verdedigingsplan 1962 t/m 1965 
had gegolden. Dit impliceert, dat ook bij het opstellen van de 
plannen voor de jaren 1966 t /m 1968 zowel met conventio-
nele als nucleaire aanvallen op ons grondgebied rekening werd 
gehouden, met dit verschil evenwel, dat meer dan voorheen 
aandacht werd geschonken aan de mogelijkheid van het ge-
bruik van kernwapens van een zwaarder kaliber. Wat de 
mogelijkheid van het gebruik van chemische wapens betreft 
bestond niet de verwachting, dat dit strijdmiddel - zo het al 
gebruikt mocht worden - tegen de bevolking gericht zou zijn. 
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Hoewel de mogelijkheid van het gebruik van biologische s*trijd-
middelen niet geheel werd uitgesloten, werd de kans daarop 
voorshands nog gering geacht. 

Een en ander heeft geresulteerd in een driejarenplan, 
waarin bijzondere nadruk is gelegd op maatregelen ter be-
strijding van de gevolgen van radioactieve neerslag; zulks op 
grond van de overweging, dat het zowel op technische als 
op financieel-economische gronden ten enenmale onmogelijk 
zou zijn maatregelen te treffen, die afdoende bescherming 
zouden bieden tegen alle denkbare gevaren, doch dat het 
wèl mogelijk zou zijn de overgrote meerderheid van de be-
volking het oorlogsgeweld te doen overleven, indien geëigen-
de maatregelen zouden worden getroffen tegen eventuele 
indirecte gevolgen van nucleaire explosies. 

Dit bijzondere accent vond zijn weerslag in het instellen 
van een onderzoek naar de situatie op het gebied van de 
schuilgelegenheid in Nederland, waarover in bijlage V van 
de memorie van toelichting onder het hoofd „Ministerie van 
Binnenlandse Zaken" (bescherming bevolking) nadere bijzon-
derheden zijn vermeld. 

Gezien het grete belang van de voortzetting van het be-
stuur is in het plan grote aandacht besteed aan de bouw van 
beschermde onderkomens voor overheidsinstanties en aan 
voorzieningen op het gebied van de telecommunicatie. 

Evenals ten aanzien van het voorafgaande vierjarenplan 
is bij de opzet van het civiele verdedigingsplan voor de jaren 
1966 t/m 1968 uitgegaan van hetgeen redelijkerwijze ver-
wachtbaar was en zijn de voorstellen bewust beperkt ge-
bleven tot maatregelen, die op deze redelijke verwachting 
waren afgestemd. 

In feite betekent dit, dat ook in dit driejarenplan ten aan-
zien van de vraag, met welke gevaren bij het opstellen van 
de plannen rekening diende te woiden gehouden, in hoofd-
zaak het criterium van de waarschijnlijkheid werd gehan-
teerd. 

De gelden, die na het aanbrengen van ingrijpende reduc-
ties van de aanvankelijk nodig geachte bedragen uiteindelijk 
voor de financiering van de plannen beschikbaar werden 
gesteld bedroegen voor 1966 f88 min. en voor 1967 f48 
min. Het voor het jaar 1968 uitgetrokken bedrag van f92 
min. hield geen verband met de raming in het kader van het 
driejarenplan 1966 t/m 1968, doch berustte op gegevens 
vervat in het inmiddels opgestelde vierjarenplan 1968 t/m 
1971, dat het driejarenplan voor wat betreft het jaar 1968 
zou overlappen. 

De vermindering ten opzichte van de aanvankelijke raming 
voor het jaar 1966 bedroeg f7 min.; zij hield grotendeels ver-
band met de in dat jaar toegepaste bestedingsbeperking. Het 
verschil tussen de aanvankelijke raming voor het jaar 1967 
en de begroting voor dat jaar, neerkomend op een verminde-
ring van niet minder dan f 52 min., kon geheel worden 
overbrugd door het aanwenden van niet aangesproken kre-
dietcn van voorgaande jaren. 

Voor wat het civiele verdedigingsplan 196S t/m 1971 be-
treft zij verwezen naar hetgeen daaromtrent in de memorie 
zelf is medegedeeld. 

9800 III 1-3 (4) 
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BIJLAGE V 

CIVIELE VERDEDIGINGSVOORBEREIDING IN DE DIVERSE DEPARTEMENTALE SECTOREN 

Uit het gestelde in de memorie van toelichting is reeds ge-
bleken, dat de krachtsinspanning, die het Nederlandse volk 
ontplooit op het gebied van de civiele verdedigingsvoorbe-
reiding betrekking heeft op activiteiten op verschillende ge-
bieden van de samenleving. 

Ter bevordering van een zo goed mogelijke verzorging van 
bepaalde, specifieke facetten van de civiele verdediging zijn 
de activiteiten op dat punt verdeeld over een aantal sectoren, 
veelal overeenkomende met de sectoren, waaronder ook in 
vredestijd reeds een bepaald deel van de overheidstaak res-
sorteert. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij sectoren 
als „Vervoer", „Waterstaat", „Telecommunicatie", „Voedsel-
voorziening", „Arbeidsvoorziening", „Gezondheidszorg" enz. 

Tegenover de omstandigheid, dat in vele gevallen meer dan 
één civiele verdedigingssector onder een en hetzelfde minis-
terie ressorteren staat het feit, dat somtijds de activiteiten 
van één sector ander de verantwoordelijkheid van verschil-
lende ministeries vallen. Eerstgenoemde situatie doet zich 
onder meer voor bij het ministerie van Verkeer en Water-
staat, dat de sectoren „Vervoer", „Waterstaat" en „Tele-
communicatie" onder zijn hoede heeft. Het laatste is onder 
meer het geval ten aanzien van de sector „Politie", waarvan 
de activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van 
zowel de minister van Binnenlandse Zaken als van zijn ambt-
genoot van Justitie. Ten einde de kans op lacunes of doublures 
zo klein mogelijk te houden worden de plannen op het gebied 
van de politie, na onderling overleg tussen beide genoemde 
departementen door de minister van Binnenlandse Zaken in-
gediend en de daarvoor benodigde bedragen op de begroting 
van zijn departement uitgetrokken. 

Ten aanzien van de „Telecommunicatie" dient nog te 
worden opgemerkt, dat niet alle activiteiten op dat gebied 
door de als zodanig aangeduide, onder het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat ressorterende, sector worden geënta-
meerd, doch dat in enkele gevallen ook andere sectoren tele-
communicatievoorzieningen als „project" op de begroting 
van het ministerie, waaronder de desbetreffende sector res-
sorteert, hebben opgevoerd. 

Uiteraard zijn niet alle „civiele verdedigingssectoren" en 
de door deze ontplooide activiteiten van dezelfde importantie, 
hoe onmisbaar elk daarvan op zichzelf in het totale beeld van 
de civiele verdediging ook moge zijn. Een exacte omschrijving 
van ieders deel in de totale civiele verdedigingsvoorbereiding 
is nimmer te geven. Vergelijking van de bedragen, die door 
de onderscheiden sectoren jaarlijks ten behoeve van de civiele 
verdedigingsvoorbereiding op de begroting worden opge-
voerd geven dienaangaande geen zuiver beeld, aangezien tal 
van maatregelen geen kosten van enige betekenis met zich 
brengen, hetgeen een onderlinge vergelijking van een ieders 
aandeel in de totale inspanning op basis van de begrotings-
cijfers ten zeerste bemoeilijkt. 

Niettemin geven deze cijfers grosso modo toch wel het 
nodige inzicht in het meerdere of mindere belang, dat aan de 
voorzieningen in de onderscheiden sectoren van de civiele 
verdediging moet worden gehecht. 

Uitgaande van de ter zake beschikbare gegevens over een 
aantal jaren blijkt, dat van de jaarlijks voor civiele verde-
digingsdoeleinden opgevoerde bedragen gemiddeld circa 65 
pet bestemd was voor de sector „Bescherming Bevolking" 
en de daaronder operationeel ressorterende Mobiele Colon-
nes. Voorts blijkt hieruit, dat betrekkelijk grote bedragen 
werden toegekend aan de sector „Telecommunicatie" (9 pet.) 
en aan de sector „Gezondheidszorg" (6 pot.), hetgeen bete-
kent, dat alle andere sectoren tezamen niet meer dan ca 20 
pet. van de jaarlijks opgevoerde bedragen kregen toegewezen. 

Na deze algemene uiteenzetting, die voor een goed begrip 
van het hierna volgende van belang is, volgt een omschrijving 
van de activiteiten, die de onderscheiden ministeries en de 
daaronder ressorterende sectoren op het gebied van de civiele 
verdedigingsvoorbereiding hebben ontwikkeld, de resultaten 
waartoe dit heeft geleid en de voorzieningen, die in verband 
met de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren ter 
hand genomen zouden dienen te worden. 

In deze omschrijving is — waar van toepassing — per sec-
tor tevens aandacht geschonken aan de wettelijke regelingen, 
die aan deze activiteiten ten grondslag liggen. Deze regelingen 
zijn gedeeltelijk neergelegd in z.g. „noodwetten" voor buiten-
gewone omstandigheden, doch maken somtijds ook deel uit 
van reeds bestaande, voor normale omstandigheden ontwor-
pen wetten, waarin echter tevens bepalingen zijn opgeno-
men voor buitengewone omstandigheden. Dit laatste is bij 
voorbeeld het geval bij de Telegraaf" en Telefoonwet van 
1904, die onder meer de mogelijkheid opent tot gehele of ge-
deeltelijke schorsing van het telegrafisch en telefonisch ver-
keer. 

In het bijgevoegd overzicht zijn wetten en wetsontwerpen 
opgenomen, die regelen behelzen van belang voor de civiele 
verdediging. 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

De activiteiten van het ministerie van Algemene Zaken 
op het gebied van de civiele verdediging staan vrijwel geheel 
in het teken van de coördinatie van hetgeen op dit terrein 
door verschillende instanties wordt verricht. In bijlage III 
van de memorie van toelichting is reeds melding gemaakt 
van de coördinerende verantwoordelijkheid van de Minis-
ter-President, minister van Algemene Zaken ten aanzien van 
de civiele verdediging als geheel en van de organen die 
hem daartoe ten dienste staan. 

De coördinatie, waarvan ontegenzeggelijk ook een zekere 
stimulans uitgaat, manifesteert zich op velerlei gebieden van 
de civiele verdedigingsvoorbereiding. Zij begint reeds bij 
het opstellen en tegen elkander afwegen van de deelplannen 
van de onderscheidene sectoren en bij de daarop gebaseerde 
jaarlijkse begrotingen en zet zich voort bij het volgen van de 
vorderingen in de onderscheiden sectoren van de civiele ver-
dediging met betrekking tot de uitvoering van die plannen; 
hetzij in de vorm van het verzamelen en analyseren van daar-
op gerichte periodieke verslagen, hetzij in de vorm van het ver-
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zamelen en verwerken van ter zake door de betrokken sec-
torcn verschafte financiële gegevens. 

Behalve ten aanzien van de plannen en de realisatie daar-
van treedt het ministerie van Algemene Zaken ook coör-
dinerend en stimulerend op, waar het zaken betreft, die niet 
specifiek tot het werkterrein van bcpaald'c ministeries c.q. 
civiele verdedigingssectoren behoren. Met name wordt hierbij 
gedacht aan onderwerpen als de civiele mobilisatie en de bouw 
en inrichting van centra voor de civiele verdediging, alsmede 
aan enkele onderwerpen van algemene aard als research, 
documentatie, voorlichting en oeföningen, voor zover de ac-
tiviteiten op deze gebieden de grenzen en/of financiële 
draagkracht van bepaalde sectoren van de civiele verdediging 
overschrijden. 

Ten aanzien van deze onderwerpen kan het volgende wor-
den medegedeeld: 

C i v i e l e m o b i l i s a t i e 

De activiteiten op het gebied van de civiele verdediging 
hebben alle ten doel de paraatheid in de onderscheiden sec-
toren van de civiele verdediging op te voeren. 

Een aantal voorzieningen kan reeds thans - in vredestijd 
- worden getroffen, doch er zijn ook maatregelen, die zo in-
grijpend zijn en/of zulke grote financiële offers vragen, dat 
zij — hoewel in vredestijd voorbereid — eerst kunnen worden 
uitgevoerd wanneer de politieke situatie zodanig is verslech-
terd, dat verder uitstel onmogelijk is. Indien zulk een situatie 
zich zou voordoen zal de Regering, op basis van de dan be-
schikbare informatie, op korte termijn moeten beslissen welke 
maatregelen op civiel terrein tot uitvoering moeten worden 
gebracht. Gezien het verband met te treffen militaire mobili-
satiemaatregelen en met het oog op de onderlinge samen-
hang van de op civiel gebied te treffen maatregelen, is ten 
behoeve van een snelle besluitvorming in de Ministerraad 
een schema opgesteld. Hierin komt de synchronisatie van de 
diverse paraatheidsmaatregelen tot uitdrukking en zijn de 
voornaamste in verschillende stadia te treffen civiele verde-
digingsmaatregelen, in fasen gegroepeerd, opgenomen. 

Dit „synchronisatieschema" van civiele paraatheidsmaat-
regelen is flexibel van opzet. Bepaalde maatregelen kunnen 
namelijk zo nodig in een andere fase worden getroffen, dan 
die waarin zij in het schema zijn ondergebracht; bovendien is 
automatische koppeling met de militaire mobilisatiemaat-
regelen vermeden. 

Maatregelen zijn voorzien om te waarborgen, dat rege-
ringsbeslissingen, die in dit kader zouden worden genomen, 
op de kortst mogelijke termijn ter kennis kunnen worden 
gebracht van hen die met de uitvoering daarvan zijn belast. 

C e n t r a C i v i e l e V e r d e d i g i n g en a n d e r e 
n o o d z e t e l s 

De overwegingen, die hebben geleid tot het opstellen van 
het synchronisatieschema, te weten de behoefte aan een 
snelle besluitvorming en aan een betrouwbare berichtgeving 
aan de uitvoerende instanties op velerlei niveau, gelden mu-
tatis mutandis ook voor de bouw en inrichting van centra 
civiele verdediging. Ook voor deze centra geldt, dat zij de 
besluitvorming op basis van een zo volledig en betrouwbaar 
mogelijke informatie helpen bevorderen. 

Terwijl in vredestijd wijzigingen zich in het algemeen ge-
leidelijk voltrekken, moet onder buitengewone omstandigheden 
rekening worden gehouden met volkomen onverwachte 
situaties. Een bestuursorganisatie, die onder dergelijke om-
standigheden slagvaardig wil optreden moet er voor zorgen 
dat nauw contact en voortdurend overleg zo goed mogelijk 
verzekerd zijn en dat de genomen beslissingen ook zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd. De daartoe strekkende centra 
civiele verdediging dragen dan ook enerzijds het karakter 
van informatiecentra, terwijl zij anderzijds fungeren als be-
schermde onderkomens voor bestuursorganen, van waaruit 
(coördinerende) leiding wordt gegeven aan de civiele verde-
digingsinspanning op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 

niveau. Bij al deze centra ligt de nadruk op de bestuurlijke 
functie. 

De concretisering van de plannen voor een nationaal cen-
trum civiele verdediging (NCCV) mede noodzetel van de 
Regering wacht op het gereedkomen van een daartoe te be-
stemmen beschermd onderkomen. In afwachting daarvan 
is bij gehouden civiele verdedigingsoefeningen in groter ver-
band enkele malen gebruik gemaakt van een provisorisch 
ingericht NCCV. 

De provinciale centra civiele verdediding (PCCV) zijn 
thans op één na alle gereed; het laatste centrum zal begin 
1969 zijn voltooid. Vanuit deze centra zullen de commissa-
rissen der Koningin, geassisteerd door hun naaste mede-
werkers, de hun toevertrouwde coördinerende laak uitvoeren. 
Een PCCV biedt plaats aan ca 45 a 50 personen. Er is ruimte 
voor een beleidskern en voor toegevoegd personeel; een ge-
deelte van de bezetting werkt in ploegen. Bij de totstand-
koming en de exploitatie van deze centra verleent het Rijk 
een financiële bijdrage van 75 pet. 

Een niet onbelangrijk aantal gemeenten heeft reeds de 
beschikking over een gemeentelijk centrum civiele verdedi-
ging (GCCV), veelal noodbestuurspost genoemd, of heeft 
plannen daartoe in voorbereiding. De grootte van deze ge-
meentelijke centra is uiteraard gerelateerd aan de grootte 
van de gemeente qua oppervlakte en qua aantal inwoners, 
Zij is voorts afhankelijk van de mogelijkheden, die bestonden 
toen tot de totstandkoming werd besloten. De kosten van een 
gemeentelijk centrum komen geheel voor rekening van de 
betrokken gemeente. 

Aan het slot van bijlage VI van de memorie van toelichting 
inzake de „Civiele verdediging op provinciaal en gemeenteiijk 
niveau" is een overzicht opgenomen van de medio 1968 be-
staande situatie met betrekking tot de gereedkoming van deze 
gemeentelijke centra civiele verdediging in de onderscheiden 
provincies. 

Plannen voor tfree&verbindingscentra, die ten doel hebben 
de berichtgeving tussen provincie en gemeenten snel en doel-
matig te doen verlopen staan nog in de kinderschoenen. Ge-
dacht wordt aan een aantal variërend tussen 40 en 55, ver-
spreid over het gehele land. Dank zij het gezamenlijk initiatief 
van een van de provincies en een in die provincie liggende 
grote gemeente vordert de bouw en de inrichting van het 
eerste streekverbindingscentrum in combinatie met een ge-
meentelijk centrum civieie verdediging daar ter plaatse. 

Ten aanzien van de bouw en inrichting van enkele andere 
streekverbindingscentra is overleg gaande. De kosten, verbon-
den aan het tot stand komen van streekverbindingscentra, 
worden door het Rijk gedragen. 

Behalve aan de behoefte aan centra civiele verdediging is 
ook aandacht geschonken aan de noodzaak tot het zo goed 
mogelijk beschermd onderbrengen van departementale orga-
nen, op nationaal en provinciaal niveau. 

Ten einde in de daarvoor benodigde beschermde werkruim-
ten te voorzien is een noodzetelplan opgesteld, dat in een 
eerste fase van circa zeven jaar gericht is op de bouw en in-
richting van circa 25 noodzetels. Gerekend wordt op een 
zevental noodzetels op nationaal niveau, waarin de meest vi-
tale diensten van de overheid hun taak kunnen voortzetten, 
terwijl de overige noodzetels, verspreid over het land, voor 
de gezamenlijke onderbrenging van de rijksinstanties in de 
provincies zijn bestemd. De noodzetels worden gebouwd vol-
gens twee standaardtypen, ruimte biedend aan respectievelijk 
ca 100 en ca 60 peironen. Een noodzetel voor ca 100 per-
sonen zal onderdak en werkruimte bieden aan een beleids-
kern van 60 personen, geassisteerd door verbindingspersoneel, 
administratief personeel en verzorgingspersoneel. In een nood-
zetel voor ca 60 personen is plaats voor een beleidskern 
van 35 personen met toegevoegd personeel. De bouw van 
deze noodzetels zal geheel door het Rijk worden gefinancierd. 

R e s e a r c h 
Research in het vlak van de civiele verdedigingsvoorbe-

rciding bezit noch organiek, noch als wetenschappelijk ressort 
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een eigen identiteit en heeft betrekking op objecten, die naar 
hun aard zijn ondergebracht in de uiteenlopende sectoren van 
overheidszorg, ressorterend onder de respectievelijke minis-
teries, die voor dat object in vredestijd en daarmee ook voor 
de voorbereiding van daarop betrekking hebbende voorzie-
ningen in buitengewone omstandigheden, verantwoorde-
lijk zijn. Deze indeling doet de onderkenning en de behar-
tiging van de specifieke doelobjecten van dit researchgebied 
toevertrouwd blijven aan de deskundigen en specialisten, die 
zich ook in vredesomstandigheden en ten aanzien van de 
zich wijzigende vrede-sbehoeften voortdurend rekenschap geven 
van en verdiepen in de wetenschappelijke en technische 
evolutie in hun vakgebieden. 

In dit beeld passen de speur- en ontwikkelingsactiviteiten 
geëntameerd onder auspiciën van de ministeries van: 

Binnenlandse Zaken voor maatregelen op de gebieden van 
de bescherming bevolking (schuilplaatsen, gasmaskers) en de 
brandveiligheid; 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor maatregelen 
op de gebieden van fallout-bescherming voor de burger-
bevolking en de aanwending van bepaalde bouwmaterialen 
en -constructies; 

Defensie ten aanzien van fundamentele en toegepaste 
wetenschappelijke onderzoekingen, die, hoewel primair gericht 
op operationele taken van de krijgsmachtonderdelen, mede 
van betekenis kunnen zijn voor toepassing op het gebied van 
de civiele verdediging (gasmaskers, beschermende kleding, uit-
werking van explosies in met water verzadigde grond, con-
structie van schuilplaatsen en onderkomens enz.); 

Verkeer en Waterstaat voor maatregelen op de gebieden 
van waterbouwkundige constructies (noodwaterkeringen), het 
gedrag van de bodem bij kernwapenexplosies, de meteoro-
logie (fallout-contouien), de beveiliging van communicaties, 
de beveiliging van de scheepvaart enz.; 

Economische Zaken voor maatregelen op het gebied van 
de goederen- en energievoorziening bij een ontwrichte eco-
nomie en in rampgebieden; 

Landbouw en Visserij voor maatregelen op het gebied 
van de voedselvoorziening (onderzoekingen op het gebied van 
besmetting van de voedselketen door moderne strijdmiddelen); 

Sociale Zaken en Volksgezondheid voor maatregelen op 
het gebied van de arbeidsvoorziening en "bescherming als-
mede van de gezondheidszorg (de bestrijding van epidemieën, 
drinkwaterbesmetting, c.q. -ontsmetting, vraagstukken op het 
gebied van de geestelijke volksgezondheid enz.); 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor maat-
regelen op het gebied van de kunstbescherming (bescherming 
van vaste inventaris in kerken en andere openbare gebouwen). 

Deze indeling - hoezeer structureel voor de hand liggend 
en uit een oogpunt van bestuursorganisatie en beleidsverant-
woordelijkheid ook doelmatig - geeft nog geen antwoord 
op de vraag of het totaal van de researchwerkzaamheid op de 
onderscheiden gebieden voor Let gehele complex van de 
voorzieningen toereikend is en de onderdelen in tijd en om-
vang ook onderling doelmatig op elkaar zijn afgestemd. Ten 
einde in dit manco te voorzien doet de ondergetekende zich 
op grond van zijn coördinerende verantwoordelijkheid voor de 
civiele verdediging voortdurend op de hoogte stellen van de bij 
de onderscheiden ministeries, diensten, instituten enz. in gang 
zijnde projecten voor onderzoek. In een daartoe in het leven 
geroepen werkgroep „Research", waarin vertegenwoordigers 
van verschillende ministeries en researchlichamen zitting heb-
ben, wordt er naar gestreefd het overzicht over deze projecten 
bij te houden, bepaalde leemten in het researchplan op te 
sporen en voor zover dit nodig is het ondernemen van bepaal-
de onderzoekingen te stimuleren. 

Bij het opstellen van een researchplan wordt nauwkeurig ge-
lel op wat op dit terrein elders werd of wordt verricht. Het 
zoeken van contacten met op dit gebied in het buitenland 
werkzame instanties en lichamen wordt bevorderd door deel-
neming aan symposia enz. 

D o c u m e n t a t i e 
Een goede documentatie vormt een onmisbaar element 

voor de civiele verdedigingsvoorbereiding. Zij immers geeft 
de nodige informatie over recente ontwikkelingen op tech-
nologisch en organisatorisch gebied en over de nieuwe weten-
schappelijke inzichten, die voor de civiele verdediging van be-
lang zijn. Wil van een goede documentatie kunnen worden ge-
sproken, dan zal zij moeten voldoen aan de eis, dat haar 
bronnen van zodanige kwaliteit en kwantiteit zijn, dat daaruit 
inderdaad inlichtingen van waarde kunnen voortvloeien. 
Vanzelfsprekend speelt hierbij ook de verwerking en distri-
butie van de uit deze bronnen vergaarde gegevens een be-
langrijke rol, hetgeen bijzondere eisen stelt aan de instantie, 
die met deze documentatie wordt belast. Deze zal behalve 
over een voldoende inzicht in de behoeften aan documentatie 
moeten beschikken over de nodige vaktechnische en weten-
schappelijke kennis. 

Rekening houdende met deze desiderata, die het onmo-
geiijk maakten voor de civiele verdediging een eigen docu-
mentatie van gewenst niveau op te zetten zonder in exces-
sieve kosten te vervallen, is besloten de medewerking 
van het „Wetenschappelijk en technisch documentatie- en in-
formatiecentrum voor de krijgsmacht" (TDCK) in te roepen, 
welk centrum bereids beschikte over uitgebreide relaties 
en reeds in het bezit was van talrijke documenten, die mede 
van belang bleken te zijn voor de civiele verdediging. Met 
instemming van de minister van Defensie is met ingang van 
het jaar 1967 het TDCK - uiteraard tegen vergoeding van 
de daarmede gepaard gaande extra kosten — tevens dienst-
baar gemaakt voor de documentatie en informatie ten be-
hoeve van de civiele verdediging. 

Dit heeft geresulteerd in de samenstelling en publikatie 
van speciale literatuur-overzichten, die voorshands tweemaan-
delijks verschijnen en worden gedistribueerd in een kring van 
direct of zijdelings bij de civiele verdediging(svoorbereiding) 
betrokkenen; zulks met de bedoeling deze op de hoogte te hou-
den van de meest recente ontwikkelingen op velerlei gebied 
van belang voor de civiele verdediging. 

Naast dit meer algemene aspect van de documentatie en 
informatie dient te worden vermeld, dat ook bijzondere aan-
dacht wordt besteed aan de documentatie in een geheel 
andere gedaante, nl. in de vorm van het opstellen en ver-
spreiden van handboeken, handleidingen, voorschriften en 
aanwijzingen e.d., welk facet van de documentatie sterk neigt 
in de richting van (interne) voorlichting. Sedert 1964 werd 
in dit opzicht door toedoen van de Staf voor de Civiele 
Verdediging chronologisch gerangschikt de volgende docu-
mentatie tot stand gebracht: 

— het „Vademecum ten behoeve van de civiele verdedi-
ging", waarin getracht is in kort bestek het nodige in-
zicht te verschaffen in de taken, de wettelijke grond-
slagen en de organisatie van de verschillende compo-
nenten van de civiele verdediging; 

— de „Handleiding verbindingen en berichtgeving voor 
de civiele verdediging", handelend over het functione-
ren van de verbindingen en de berichtgeving in de civiele 
sector, in het bijzonder in tijden van oorlog en andere 
buitengewone omstandigheden; 

— de ,,Algemene oefenaanwijzingen", bevattende de nodige 
regelingen, die voor alle oefeningen hetzelfde zijn: 

— de „Handleiding voor de gemeentelijke civiele ver-
dediging", die ten doel heeft de burgemeesters en de 
gemeentelijke functionarissen op overzichtelijke wijze 
inzicht te verschaffen in de (plaats en) taak van de ge-
meente in buitengewone omstandigheden; 
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- de „Handleiding civiele verdediging voor het bedrijfs-
leven", die een algemene voorlichting geeft omtrent dat-
gene, wat in buitengewone omstandigheden zou kunnen 
worden verwacht en wat de overheid met het oog 
daarop aan voorbereidende maatregelen heeft getrof-
fen. 

De hierboven opgesomde handleidingen en andere geschrif-
ten op het gebied van de civiele verdediging vertegenwoor-
digen slechts een gedeelte van wat in de loop van de jaren door 
de verschillende sectoren op het terrein van handleidingen en 
brochures is samengesteld en gedistribueerd. Zonder daar-
van een chronologische en uitputtende opsomming te geven 
kunnen in dit verband worden genoemd: 

- het „Voorschrift leiding bescherming bevolking in 
staat van paraatheid" van het ministerie van Binnen-
landse Zaken; 

- de „Leidraad organisatie binnenlands vervoer", de 
brochure „Radioactieve neerslag en wegvervoer" en de 
„Handleiding bescherming binnenscheepvaart" van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat; 

- de „Wenken met betrekking tot buitengewone om-
standigheden ten dienste van handel en industrie" van 
het ministerie van Economische Zaken; 

- de brochure „Radioactieve neerslag en landbouw" van 
het ministerie van Landbouw en Visserij; 

- de richtlijnen inzake de „Ziekenhuisorganisatie in bui-
tengewone omstandigheden" van het ministerie van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

Hoewel niet door de overheid uitgegeven, mag in dit ver-
band zeker ook melding worden gemaakt van de begin 1968 
door de Nederlandse spoorwegen aan al het N.S.-personeel 
uitgereikte brochure „Civiele verdediging bij de spoorwegen". 

V o o r l i c h t i n g 

In de memorie van toelichting is ten aanzien van het civiele 
verdedigingsbeleid onder meer gesteld, dat de Regering ener-
zijds voorzichtigheid, maar anderzijds een grote mate van open-
heid voor de geest staat bij de voorlichting, die over de civiele 
verdediging dient te worden gegeven. Naast de argumenten, 
die te dien aanzien zijn gegeven, kan nog worden gesteld, 
dat het doel van deze voorlichting primair is aan de bevol-
king de zekerheid te geven, dat - hoewel weinig opvallend -
bij voortduring en met grote ernst aan deze materie wordt 
gewerkt. Niet om daarmee een ongemotiveerd gevoel van 
vertrouwen te kweken in ds doeltreffendheid van de voor-
ziene maatregelen - die gesteld tegenover de ergst denkbare 
gevaren onvermijdelijk tekort zullen blijven schieten — maar 
wel om de bevolking te gewennen aan het meedenken in de 
sfeer van buitengewone omstandigheden. Daarmee kan op den 
duur een basis worden gevormd voor de meer instructieve 
voorlichting met technische details, die zal moeten volgen 
wanneer een ernstige situatie zich inderdaad zou voordoen. 
Deze voorlichting zal in „volle vredestijd" in beginsel niet 
worden ter hand genomen, behalve voor bepaalde groeperin-
gen of eventueel over zeer bepaalde onderwerpen. Wel wordt 
zij in vredestijd grondig voorbereid, zodat — zo de tijd daar 
mocht zijn - deze met de minste inspanning en binnen kort 
tijdsbestek alsnog met de grootst mogelijke doelmatigheid kan 
worden gegeven. 

De voorlichting in vredestijd richt zich niet alleen tot de 
Nederlandse bevolking als geheel, maar ook tot bepaalde groe-
pen of groeperingen die een leidinggevende rol in het maat-
schappelijk leven spelen en waarvan men mag verwachten, 
dat zij het verworven inzicht met overtuiging zullen uitdragen. 

Eerstgenoemde voorlichting, die zich richt tot de gehele be-
volking, wordt bereikt door inschakeling van pers, radio en 
televisie, wanneer daartoe aanleiding is. In het recente ver-
leden werd deze bij voorbeeld gevonden in de opening van 
enkele provinciale centra civiele verdediging, het verschijnen 
van de Handleiding civiele verdediging voor het bedrijfsleven 

en de oefening West '68. De onderhavige memorie van toe-
lichting zal naar de Regering hoopt en verwacht ook aan-
leiding zijn voor publiciteit over de civiele verdediging en 
vooral ook over de filosofie, die de Regering inzake het civie-
le verdedigingsbeleid heeft aanvaard. 

De voorlichting, die zich meer richt tot bepaalde groepen 
en groeperingen wordt stelselmatig gegeven in de vorm van 
voordrachten, inleidingen, conferenties en tijdschriftarti-
kelen. Instellingen als het Defensie studie centrum, de Staf-
school voor de BB en de militaire krijgs- en stafscholen ont-
vangen regelmatig voorlichting over de civiele verdediging 
door middel van inleidingen en voordrachten. Het ligt in 
het voornemen in de nabije toekomst ook de School voor de 
journalistiek in deze vorm van voorlichting te betrekken. Meer 
incidenteel werden recentelijk voordrachten gehouden, on-
der meer voor een bijeenkomst van de Stichting Nederlandse 
federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulpverlening en voor 
een jaarvergadering van de Nederlandse vereniging zelf-
bescherming bedrijven. 

Begin 1967 vloeide uit een conferentie met een 50-tal bur-
gemeesters en met vertegenwoordigers van de commissarissen 
der Koningin naar aanleiding van de een half jaar tevoren 
verschenen Handleiding gemeentelijke civiele verdediging een 
aantal inleidingen voort over de civiele verdediging voor 
diverse burgemeesterskringen in den lande. Nu begin 1968 de 
Handleiding civiele verdediging voor het bedrijfsleven op gro-
te schaal is gedistribueerd, staat voor ogen een conferentie 
met vertegenwoordigers van bedrijven, ten einde te kunnen 
nagaan welke vragen de handleiding heeft opgeworpen, dan 
wel onbeantwoord gelaten. 

Tenslotte valt te vermelden, dat in het voornemen ligt te 
bevorderen, dat op meer systematische wetenschappelijke 
wijze studies zullen worden ter hand genomen om na te gaan 
waar de voorlichting tekort schiet en waarop deze zich in de 
eerste plaats dient te richten ten einde zo goed mogelijk 
aan haar doel te beantwoorden. 

O e f e n i n g e n x) 

Voor het beproeven van de in buitengewone omstandighe-
den te treffen maatregelen en voorzieningen, het opvoeren 
van de geoefendheid en het wederzijds verruimen van de 
kennis van bij de civiele verdediging betrokken instanties -
met name voor wat betreft elkanders taken, wettelijke be-
voïgdhcden, oorlogsoryanisatie en bijzondere problematiek 
— zijn oefeningen onmisbaar. 

Van de oefeningen gaat een belangrijke stimulerende wer-
king uit alleen al door het feit, dat velen die niet dagelijks met 
deze materie worden geconfronteerd, genoopt worden zich te 
bezinnen over hetgeen van hen onder buitengewone omstan-
digheden wordt verlangt en verwacht. 

De bereidheid tot deelneming aan oefeningen op nationaal, 
provinciaal en gemeentelijk niveau is in het algemeen zeer 
bevredigend. Dit stemt tot voldoening, vooral wanneer men 
bedenkt, dat de deelnemers over het algemeen aan het ,,vredes-
werk" reeds de handen vol hebben. Ook de particuliere sector 
begint een steeds grotere plaats bij oefeningen in civiele ver-
dediging in te nemen; de in het begin van 1968 uitgegeven 
..Handleiding civiele verdediging voor het bedrijfsleven" zal 
hiertoe naar wordt verwacht verder kunnen bijdragen. 

Ervaringen opgedaan bij oefeningen hebben herhaalde ma-
len aanleiding gegeven tot wijziging en/of aanvulling van be-
staande plannen en regelingen en tot het ontwerpen van 
nieuwe plannen en regelingen en veelal de noodzaak aange-
toond om te trachten te komen tot een planning op langere 
termijn. 

De oefeningen worden onderscheiden in: 
stafoefeningen, waarin wordt getracht op grond van door de 

oefenleiding geïnitieerde onderstellingen en berichten en van 

l ) In deze beschouwing is geen aandacht besteed aan oefeningen in 
het kader van de organisatie bescherming bevolking. Daartoe zij verwezen 
naar hetgeen daaromtrent bij de sector „Bescherming Bevolking" o r d e ' 
punt 9 is medegedeeld. 
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reacties van de deelnemers een beeld te geven dat de wcrke-
lijkheid zoveel mogelijk benadert, en 

studieoefeningen, waarbij in één of meer bespreking(en) 
- al dan niet voorafgegaan door studies in gezamenlijk ver-
band, dan wel per sector - bepaalde aspecten van de civiele 
verdediging worden behandeld. 

Een andere indeling van de oefeningen is de verdeling in: 
a. fallex-oefenlngen, die in feite stafoefeningen zijn, waar-

bij de samenwerking in NAVO-verband onder veronderstelde 
buitengewone omstandigheden wordt beoefend; 

b. civlog-oefeningen, die meer het karakter dragen van 
studieoefeningen, waarbij problemen op civiel-logistiek terrein 
in NAVO-verband worden bestudeerd; 

c. gewestelijke oefeningen, die neerkomen op staf-
oefeningen voor een groep provincies, waarbij een grotere 
vrijheid bestaat voor wat betreft de opzet van de oefening en 
dieper kan worden ingegaan op de te beoefenen onderwer-
pen dan bij Fallex-oefeningen het geval is; aan deze oefening 
wordt deelgenomen door provinciale en rijksfunctionarissen, 
een aantal gemeenten en bedrijven, alsmede door een aantal 
ministeries; 

d. provinciale oefeningen, die in den regel het karakter 
dragen van studieoefeningen, die tot doel hebben de instan-
ties op provinciaal en gemeentelijk niveau, die bij de civiele 
verdediging zijn betrokken, zo goed mogelijk voor te lichten 
omtrent hun taak in buitengewone omstandigheden en 
waarbij, afhankelijk van de te bestuderen problemen, ook be-
drijven kunnen worden betrokken. 

In 1959 werd voor de eerste maal in Nederland op grote 
schaal door rijks-, provinciale en gemeentelijke functionaris-
sen aan een in NAVO-verband gehouden militaire stafoefe-
ning (,.Side Step") deelgenomen. Na het instellen van de Staf 
voor de civiele verdediging op 4 september 1960 werd onder 
de algemene leiding van de chef van deze staf door de civiele 
sector deelgenomen aan de gewestelijke oefening „Zebra* 
lim" (196f) en de NAVO-herfstoefeningen „Fallex 1962", 
„Fallex 1964" en „Fallex 1966". 

Ten einde te voorkomen dat de frequentie van de te hou-
den oefeningen te hoog zou worden opgevoerd werd in overleg 
met de ministeries en de provincies een oefenprogramma 
voor langere termijn opgesteld, waarbij er naar werd ge-
streefd voldoende tijd beschikbaar te doen blijven om de op-
gedane ervaringen te analyseren en de getroffen voorberei-
dingen daaraan aan te passen. 

Het oefenschema op langere termijn voorziet in principe 
in deelneming van de civiele sector: 

— op nationaal niveau: 1 x per 4 jaar een NAVO-
fallex- en civiei-lo?istieke oefening en een nationale 
oefening met deelneming van een aantal provincies, de 
z.g. gewestelijke oefeningen; 

— op provinciaal niveau 1 x per 4 jaar aan een NAVO-
fallex-oefening; 1 x per 12 jaar aan een gewestelijke 
oefening en 2 x per 12 jaar aan een provinciale oefening. 

In verband met de voortdurende ontwikkeling van de ci-
viele verdediging, zowel in nationaal als in bondgenootschap-
pelijk verband, waardoor wijziging van het schema nodig kan 
zijn, wordt jaarlijks in overleg met de desbetreffende min,is-
teriële en provinciale instanties een oefenprogramma vast-
gesteld. 

Naast de oefeningen opgenomen in het oefenprogramma, 
die behoudens de provinciale oefeningen onder de algemene 
leiding van de chef van de Staf voor de civiele verdediging 
worden gehouden, worden periodiek kleinere oefeningen 
gehouden en wordt ook door het houden van cursussen, 
voordrachten enz., veel aandacht geschonken aan de vorming 
van het personeel, dat een taak in de civiele verdediging te 
vervullen krijgt. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

De minister van Buitenlandse Zaken draagt de verant-
woordelijkheid voor de coördinatie van het Nederlandse be-
leid met betrekking tot de internationale samenwerking op het 
gebied van de civiele verdediging in NAVO-verband. 

In het uitvoerende vlak vindt deze coördinatie plaats in 
nauwe samenwerking met de „Staf voor de civiele verdedi-
ging", welks chef ex officio optreedt als Nederlandse ver-
tegenwoordiger in het hoogste overkoepelende civiele NAVO-
orgaan, te weten het „Senior Civil Emergency Planning 
Committee" (SCEPC). 

Dit aspect van de coördinatie is uitvoerig uiteengezet 
in punt B van bijlage III van de memorie van toelichting. 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Rechtspleging 

Ten einde de rechtspleging in buitengewone omstandig-
heden zo goed mogelijk doorgang te kunnen doen vinden 
zijn zowel met betrekking tot de burgerlijke- en strafrecht-
spraak door de civiele rechter als ten aanzien van de straf-
rechlspraak door de militaire rechter een aantal voorzieningen 
getroffen. Dienaangaande kan het volgende worden mede-
gedeeld: 

Burgerlijke- en strafrechtspraak door de civiele rechter 
De Noodwet rechtspleging (d.d. 23 september 1964, Stb. 

375) vormt de basis voor alle noodvoorzieingen op het gebied 
van de civiele rechtspleging. Deze wet regelt de aanpassing 
van de rechterlijke competentie en organisatie aan de buiten-
gewone omstandigheden (wijziging rechtsgebieden; uitbreiding 
werkzaamheid van rechterlijke ambtenaren en ambtenaren van 
het openbaar ministerie; waarneming van zaken van een meer-
voudige kamer door een enkelvoudige kamer e.d.) en de ge-
volgen, die een ten aanzien van een gerecht getroffen voor-
ziening heeft voor de bevoegdheid van procureurs, notarissen 
en deurwaarders. Voorts opent deze wet de mogelijkheid tot 
wijziging van wettelijke voorschriften betreffende vormen en 
termijnen in burgerlijke en strafzaken, alsmede de mogelijk-
heid dat beslissingen in strafzaken van bepaalde gerechten, 
niettegenstaande nog gewone rechtsmiddelen openstaan, ten 
uitvoer kunnen worden gelegd. 

Strafrechtspraak door de militaire rechter 
De strafbare feiten, omschreven in artikel 1 van de Wet 

oorlogsstrafrecht zijn aan de kennisneming door de gewone 
rechter onttrokken. Voor deze feiten is in tijd van oorlog 
(ook burgeroorlog) de militaire rechter bevoegd. Het gaat 
hier om een reeks misdrijven in geval van oorlog begaan of 
eerst in geval van oorlog strafbaar, met name misdrijven 
tegen de Staat en de Koninklijke waardigheid, misdrijven 
omschreven in het Wetboek van militair strafrecht, oorlogs-
misdrijven en begunstigingsdelicten betrekking hebbend op 
elders in de Wet oorlogsstrafrecht genoemde misdrijven. 

De Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht (artikel 
78) bepaalt, dat de militaire rechter in geval van oorlog ken-
nis neemt van de strafbare feiten begaan in een in staat van 
beleg verklaard gebied, wanneer de civiele rechter, die volgens 
de wet in eerste instantie had moeten rechtspreken, niet 
in staat is daarvan kennis te nemen. 

In de Noodwet rechtspleging is in dat verband bepaald, 
dat dit laatste eerst geacht wordt het geval te zijn, nadat 
de minister van Justitie zulks heeft verklaard. 

Politie 
De civiele verdedigingsvoorbereidingen op het terrein 

van de politie beperken zich voor wat het ministerie van Jus-
titie betreft tot het korps rijkspolitie. Ten aanzien van de 
activiteiten van dit korps onder buitengewone omstandigheden 
zij verwezen naar hetgeen hierna onder hoofd „Ministerie 
van Binnenlandse Zaken" met betrekking tot de sector „Po-
litie" is vermeld. 
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Het aldaar medegedeelde met betrekking tot de taak, de 
organisatie, de uitrusting en de opleiding en oefening van de 
gemeentepolitie geldt mutatis mutandis ook voor de rijks-
politie. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Bescherming Bevolking 

1. W e t t e l i j k e g r o n d s l a g e n e n a l g e m e n e 
o p z e t 

De bescherming van de bevolking vindt haar wettelijke 
grondslag in de Wet bescherming bevolking van 10 juli 1952 
(Stb. 404) en in de Wet op de noodwachten van 10 juli 1952 
(Sib. 405) , zoals beide wetten sindsdien zijn gewijzigd, zomede 
in de uitvoeringsvoorschriften daarvan. 

Met uitzondering van Amsterdam en Texel zijn alle ge-
meenten in het land bij het op voet van artikel 3 Wet BB tot 
stand gekomen Kringenbesluit in 45 BB-kringen ingedeeld. 
In de kringen en gemeenten ligt het zwaartepunt van de BB-
organisatie. 

De nadere uitwerking hiervan is neergelegd in het op voet 
van artikel 4 Wet BB vastgestelde rijksplan. 

Zoals bij het geheel van de civiele verdediging is er bij de 
opzet van de BB-organisatie naar gestreefd de gestelde taken 
zoveel mogelijk te doen verrichten door reeds in vredestijd 
bestaande gemeentelijke diensten, opdat niet een geheel 
nieuwe organisatie behoeft te worden tot stand gebracht, maar 
volstaan kan worden met een uitbouw door deskundige krach-
ten van wat reeds in vredestijd aanwezig is. 

Dit is bij de BB allereerst verwezenlijkt door bundeling 
van het gemeentelijk potentieel in kringorganisaties onder 
opperbevel van de gezamenlijke burgemeesters met een aan 
hen ondergeschikt commando (artikelen 10 en 14 Wet BB). 
De commissaris der Koningin ziet op grond van artikel 17 
Wet BB toe op de voorbereiding van de bescherming bevol-
king en regelt voorts de bijstand aan getroffen delen van de 
provincie (artikel 18 Wet BB). De bijstand kan worden ont-
trokken aan niet getroffen kringen. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op nationaal 
niveau een gelijke taak t.a.v. de bijstandsverlening (artikel 9 
Wet 133). 

De minister ziet ingevolge artikel 6 Wet BB toe op de 
voorbereiding van de bescherming bevolking. 

Dit systeem schept de mogelijkheid om gemeentelijke dien-
sten, die in vredestijd slechts binnen de gemeentelijke grenzen 
opereren - bij voorbeeld de gemeentelijke brandweer -
samen te voegen met de overeenkomstige diensten van an-
dere gemeenten tot kringpotentieel, en deze zowel provin-
ciaal als nationaal te kunnen inzetten. 

Behalve door bundeling van krachten en verhoging van de 
mobiliteit daarvan wordt het gemeentelijk potentieel nog 
met personeel en materieel versterkt. Met personeel geschiedt 
dit door inlijven van noodwachters (vrijwilligers en plicht-
noodwachters) op voet van de Wet op de noodwachten. Ma-
terieel wordt door het Rijk in bruikleen aan de kringen ver-
strekt. Rijksbijdragen worden verleend aan de kringen op 
voet van de Wet bijdragen bescherming bevolking en ver-
plaatsing bevolking 1961 (Stb. 1964, nr. 121). 

2. W a a r s c h u w i n g e n a l a r m e r i n g 

De bevolking wordt gewaarschuwd en gealarmeerd voor 
luchtgevaar en voor de aanwezigheid van radioactieve neer-
slag door de BB-waarschuwingsdienst. Deze dienst is zowel 
nationaal, provinciaal als regionaal georganiseerd. Zij vormt 
echter één samenhangend geheel. 

De waarschuwingsdienst bestaat uit een hoofdpost waar-
schuwingsdienst, de sectie waarschuwing en alarmering van 
het nationaal commando BB, de 11 secties waarschuwing 
en alarmering van de provinciale commando's BB en de 
kringcommandoposten. 

De hoofdpost waarschuwingsdienst is gekoppeld aan de 
luchtverdedigingsorganisatie van de Koninklijke luchtmacht 
en belast met het uitgeven van waarschuwingsberichten lucht-
gevaar aan de nationale en provinciale commandoposten. 

Deze dienst draagt ook zorg voor de interne informatie be-
treffende nucleaire explosies in binnen- en buitenland. Voor 
het uitwisselen van gegevens met het buitenland zijn liaison-
officieren aanwezig. 

De overbrenging van de berichten tussen nationaal en pro-
vinciaal niveau geschiedt door middel van een dubbel net van 
speciale telefoonverbindingen, dat zijn knooppunt heeft in 
twee PTT-verslerkerstalionc. Deze netten kunnen afzonder-
lijk en gelijktijdig worden gebruikt. Tussen provinciaal en 
kringniveau bestaat een enkelvoudig net. 

Na ontvangst van een waarschuwings- of alarmeringsbe-
richt betreffende luchtgevaar en/of radioactieve neerslag 
wordt de bevolking gealarmeerd door de kringcommando-
posten, die de sirenes in werking stellen, welke luchtalarm, 
falloutalarm en einde van deze alarmen signaleren. In alle 
woonkernen met meer dan 1000 inwoners en rondom alle 
vliegvelden zijn sirenes geplaatst, in totaal ruim 3000. In ver-
band met de toeneming van de bevolking wordt gerekend 
met het plaatsen van pl.m. 100 sirenes per jaar. Voor radio-
actieve neerslag wordt de bevolking gewaarschuwd door de 
radio en luidsprekerauto's en gealarmeerd door de radio, 
sirenes en eventueel door andere plaatselijk te bepalen mid-
delen. Dit gehele systeem is voltooid en operationeel. 

3. Z e l f b e s c h e r m i n g 

a. Indviduele zelfbescherming 

Omtrent de principes van de zelfbescherming is de bevol-
king in 1961 voorgelicht door de huis aan huis verspreide 
„Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf", de 
toelichting daarop en de „Wenken voor eerste hulp". Nage-
gaan zal worden in hoeverre deze voorlichting nog herziening 
behoeft in verband met de resultaten van het falloutbescher-
mingsonderzoek, dat geleidelijk over het gehele land plaats 
vindt. Met medewerking van de overheid is voorts door de 
Stichting Nederlandse federatie voor vrouwelijke vrijwillige 
hulpverlening een groot aantal over het gehele land vcr-
spreide vrouwen opgeleid voor voorlichting betreffende zelf-
bescherming aan huisvrouwen. 

b. Georganiseerde zelfbescherming 
Naast het geheel van de maatregelen van de burgerij tot 

zelfbescherming vindt men het systeem van de gcorgani-
seerde zelfbescherming ( G Z B ) . De GZB, die beschouwd kan 
worden als een schakel tussen de overheidsorganisatie van 
de BB en de burgerij en die deel uitmaakt van de kring- of 
gemeentelijke noodwacht, dient allereerst om de burgerij 
voor te lichten omtrent de mogelijkheden van bescherming, 
voorts om gebeurtenissen, die zich voordoen, te verkennen 
en te melden aan het BB-comm;mdo en tenslotte om de 
bevolking ingeval van rampen of radioactieve neerslag bij-
stand en leiding te geven. De verbindingen voor alle vastgestel-
de wijkposten (in de stedelijke agglomeraties) zijn voorbereid. 
In landelijk gebied heeft de GZB daarnaast nog de taak van 
eenvoudige brandbestrijding, eenvoudig reddingswerk en 
eerste hulp. Daar zijn zelfbeschermingsploegen geformeerd, 
bestaande uit noodwachters voor algemene hulpverlening en 
EHIO-ers (EHIO is eerste hulp in oorlogstijd). In deze ge-
meenten wordt de burgemeester meestal bijgestaan door een 
hoofd zelfbescherming. Van de benodigde pl.m. 70 000 vrij-
willigers zijn er rond 30 000 aanwezig. 

Het materieel voor de GZB is aangeschaft en bij de ploegen 
aanwezig. 

c. Bedrijfszelfbescherming 
De zelfbescherming in bedrijven is geregeld in het Besluit 

bedrijfszelfbescherming (Koninklijk besluit van 21 maart 
1958, Stb. 147 zoals sindsdien gewijzigd). Zij berust op het-
zelfde principe als de individuele zelfbescherming, nl. dat men 
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in eigen bedrijf de nodige maatregelen neemt tot bescherming 
van in de eerste plaats degenen, die zich in fabrieken, werk-
plaatsen, kantoren enz. bevinden - dat zijn dus zowel werk-
nemers ais bezoekers - en in de tweede plaats van de ge-
bouwen zelf. Dit geschiedt door het opstellen van beschermings-
plannen en het formeren, opleiden en oefenen van BZB-
ploegen voor brandbestrijding, redding en eerste hulp. 

Bij elkaar telt het bedrijfsleven in ons land thans 110 000 op-
geleide BZB-ers. 

Aparte besluiten betreffen de bescherming van gas- en 
elektriciteitsbedrijven en van waterleidingbedrijven. 

4. S c h u i l g e l e g e n h e i d 
a. Woningen en grote gebouwen 
Uitgangspunt voor het schuilplaatsenbeleid is, dat een 

ieder voor zich en zijn gezin in de eigen woning een zo goed 
mogelijke schuilgelegenheid inricht. 

In die gevallen waar dit met eenvoudige hulpmiddelen en 
tegen geringe kosten niet mogelijk blijkt, zal naar een andere 
oplossing moeten worden gezocht. Deze zal hoofdzakelijk 
kunnen worden gevonden in het benutten van ruimten in be-
staande grote gebouwen, die met eniiele eenvoudige en 
weinig kostbare voorzieningen voor het beoogde doel geschikt 
zouden kunnen worden gemaakt. Nadat een proefinventari-
satie van de mogelijkheden in deze in de BB-kring Utrecht c 
was gehouden, waaruit gebleken is, dat aldaar voor pl.m. 
75 pet. van de bevolking voldoende bescherming zou kun-
nen worden verzekerd in woningen en in bestaande grote 
gebouwen, is besloten deze inventarisatie geleidelijk over het 
gehele land uit te strekken. Als eerste fase daarvan wordt 
zij in 1968 — met behulp van elektronische apparatuur van 
de Rijks mechanische administratie - uitgevoerd in de BB-
kringen Utrecht a en b, Drenthe a, b en c, Gelderland a en b 
en Limburg a. 

Een ontwerp Koninklijk besluit, dat ten doel heeft de aan-
passing aan de moderne ontwikkeling van de sinds 1955 be-
staande wettelijke verplichting tot het bij nieuwbouw voorzien 
in een de bewoners bescherming biedende onderbouw in 
zekere woningtypen - in het algemeen gesproken flatge-
bouwen - heeft de ministeries van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en van Binnenlandse Zaken verlaten 
en zal binnenkort de Raad van State voor advies worden 
aangeboden. 

b. Openbare schuilgelegenheden 
Openbare schuilgelegenheden waarvan de beschermings-

eisen primair gericht zijn op de bescherming tegen radioactieve 
neerslag, worden thans alleen gebouwd in combinatie met zich 
daartoe lenende overheids- of particuliere bouwprojecten (tun-
nels, metrostations, ondergrondse parkeergarages, viaducten, 
bruggehoofden, bedrijfskantoren, e tc) . De schui'ruimte kan 
zodoende een nuttige vredesbestemming krijgen en met de 
beschikbare fondsen kan een grotere schuilcapaciteit worden 
geschapen. Deze is thans voldoende voor 66 200 personen. 

In 1967 heeft de Minister-President een commissie schuil-
gelegenheid ingesteld met de opdracht het vraagstuk van de 
schuilgelegenheid nader te bestuderen. Deze commissie is zo-
danig samengesteld, dat daarin behalve de minister van Bin-
nenlandse Zaken ook de ministers van Algemene Zaken, van 
Financiën, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordenig 
en van Sociale Zaken en Volksgezondheid vertegenwoordigd 
zijn. 

5. De BB in de k r i n g e n 
In de BB-kringen vormen de burgemeesters van de samen-

werkende gemeenten de kringraad, die de gezamenlijke be-
voegdheden van de burgemeesters uitoefent (organisatie en 
opperbevel). De kringraad (of de burgemeester van een niet 
in kringverband opgenomen gemeente) wordt in zijn taak 
bijgestaan door een commando onder leiding van het hoofd 
bescherming bevolking (HBB). 

a. Commando 
Het commando bestaat behalve uit een kern van nood-

wachtambtenaren uit mobilisabele noodwachtplichtigen (in 
grootte variërend al naar gelang de omvang van de nood-
wacht) en beschikt over een commandopost, die redelijk be-
schermd is tegen de uitwerking van moderne wapens. 

Van de 46 kringcommandoposten - inbegrepen die van 
de gemeente Amsterdam - zijn er 41 aan nucleaire eisen aan-
gepast; de aanpassing van de overige is in uitvoering dan wel 
in voorbereiding. 

Van het - de waarschuwingsdienst inbegrepen - personeel 
ad 8600 man is 7100 man aanwezig. 

/;. Vooruitgeschoven hulpverleningsploegen 
Ten behoeve van stedelijk gebied zijn i.p.v. zelfbescher-

mingsploegen vooruitgeschoven hulpverieningspioegen gc-
projekteerd, die ten doel hebben snel uit te voeren rampbe-
strijdingsmaatregelen te verrichten in de periferie van een 
rampgebied. 

In afwachting van de komst van ander overheidspotentieel 
komt de nadruk daarbij te liggen op zo spoedig mogelijke 
redding van overlevenden en op de eerste hulpverlening, in-
begrepen gewondentransport over korte afstand. 

De formatiesterkte van deze dienst, die eerst in 1967 werd 
opgericht en thans nog in opbouw is, bedraagt 15 500 man. 
Daarvan is 2100 man aanwezig. 

c. Brandweer 
Het tot de gemeentelijke korpsen behorende brandweerma-

terieel wordt, voor zover het daartoe geschikt is, bij de BB 
ingeschakeld, als deze in staat van paraatheid wordt gebracht. 
Hetzelfde geldt voor het personeel; voor wat betreft de vrij-
willige brandweren alleen indien het daartoe bereid is. 

Het hier bedoelde (gemeentelijke) materieel bestaat uit 
ruim 1 800 spuiten met een gezamenlijke capaciteit van pl.m. 
2,6 min. liter per minuut en uit pl.m. 900 km. slang. Daar 
heeft het Rijk aan toegevoegd 450 motorspuiten en 660 km. 
slang. Van deze spuiten zijn 36 bestemd om te worden ge-
plaatst aan boord v,;n 18 blusboten, die tezamen met 15 
boten voor de commandovoering en bevoorrading de varende 
brandweercolonne vormen voor het havengebied van Rotter-
dam. 

Voor waterarme gebieden zijn door het Rijk aan de kringen 
420 verplaatsbare bluswaterreservoirs verstrekt, elk van 100 
m3 inhoud. 

Van de formatiesterkte van de brandweer ad 29 900 man 
is 23 000 man aanwezig. 

d. Reddingsdienst 
De reddingsdienst heeft tot taak beklemde of ingeslopen per-

sonen te bevrijden. Daarnaast verricht zij pionierwerkzaam-
heden, hoofdzakelijk om het rampterrein toegankelijk te 
maken voor de hulpverlening. 

De kringen en gemeenten beschikken tezamen over 752 
reddings- en 186 pionierploegen. Het Rijk verstrekte voor 
elke ploeg een uitgebreide uitrusting, waaronder snijbranders, 
schijnwerpers, cricksets en brancards. Aan enkele grotere ge-
meenten zijn voorts 20 saiks zwaar mechanisch materieel 
(„puinhappers") ter beschikking gesteld. 

De formatiesterkte is 16 600 man. Daarvan is 15 900 man 
aanwezig. 

e. Geneeskundige Dienst 

De taak van de Geneeskundige dienst is zoveel mogelijk 
gewonden in zo goed mogelijke toestand zo snel mogelijk 
over te brengen naar ziekeninrichtingen. De verzorging in 
deze inrichtingen is geen BB-taak, maar geschiedt door de 
ziekenhuisorganisatie in oorlogstijd - onder verantwoordelijk-
heid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
— met welke organisatie nauw wordt samengewerkt. 

De Geneeskundige dienst is georganiseerd in mobiele ge-
neeskundige eenheden, waarvan er totaal in kring- of ge-
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meenteverb:>.nd 197 zijn, te weien 175 groepen, 10 afdelin-
gen en 12 teams. Er is een uitrusting aanwezig voor de eerste 
behandeling van 190 000 gewonden met daarboven een oor-
logsreserve voor 95 000 gewonden. 

De formatiesterkte is 14 900 man, terwijl de aanwezige 
sterkte 13 500 man is. 

/. ABC-dienst 
De ABC-dienst heeft als taken het vaststellen van de ge-

gevens van nucleaire explosies en de aanwezigheid van radio-
actieve neerslag of van strijdgassen, zomede het verstrekken 
van deze gegevens, voorts het begeleiden van rampbestrij-
dingseenheden bij hun optreden in besmet gebied en het rege-
len van de ontsmetting van personen, dieren, goederen, ge-
bouwen en terreinen. Het vaststellen van de plaats van een 
nucleaire exploisie en van het vermogen en type van de ge-
bruikte bom geschiedt met behulp van 300 vaste meetposten 
(alle reeds ingericht en door een speciaal telefoonnet recht-
streeks verbonden met de provinciale BB-commandopost) 
waar deze gegevens kunnen worden afgelezen van opgestel-
de instrumenten. 

De aanwezigheid van radioactieve neerslag of van strijd-
gassen wordt behalve door deze meetposten ook vastgesteld 
door 900 verplaatsbare meetposten. Voor haar werkzaamhe-
den beschikt deze dienst onder meer over 1600 radiologische 
verkenningsmeters, 2000 besmettingsmeters en 3000 gasde-
tectiedozen. Voor de ontsmetting zal primair worden ge-
bruik gemaakt van bestaande lokale badinrichtingen. Voorts 
zijn provinciaal en nationaal 14 mobiele bad- en ontsmet-
tingsinrichtingen beschikbaar (zie punten 6 en 7). De totale 
formatiesterkte is 8500 man, waarvan 8100 man aanwezig. 

g. Verbindingsdienst 
De verbindingsdienst beschikt behalve over de onder 

„Waarschuwing en alarmering" genoemde netten over een 
telefoonnet, bestaande uit rechtstreekse lijnen — die deels 
reeds geschakeld zijn, deels bij intrede van de paraatheids-
toestand van de BB onmiddellijk geschakeld kunnen worden 
- over een gesloten net van verreschrijfverbindingen en 
over een radiotelefonienet. De dienst is uitgerust met 1100 
mobilofoons en 1700 portofoons, zomede met 300 vaste 
posien. 

De luidsprekerwagens kunnen tevens worden ingezet voor 
het geven van aanwijzingen aan de bevolking ingeval van 
radioactieve neerslag. 

Van de sterkte van 5000 man is 4000 man aanwezig. 
h. Verzorgingsdienst 
Deze is belast met de administratie, met de regeling van 

de onderbrenging en verzorging van de noodwachters, die bij 
het op voet van paraatheid brengen van de BB in werkelijke 
dienst komen en met de materieelsverzorging. De dienst is 
eerst in 1967 opgericht en thans in opbouw. 

De formatiesterkte bedraagt 3100 man, waarvan thans 
300 man aanwezig. 

6. D e BB o p p r o v i n c i a a l n i v e a u 
De commissaris der Koningin is behalve met het toezicht 

op de voorbereiding van de bescherming van de bevolking 
ook belast met de bijstandsverlening aan getroffen delen van 
de provincie, waarbij hij wordt bijgestaan door een comman-
do. 

De bijstandsverlening geschiedt door het dirigeren van po-
tentieel van een niet getroffen naar een wel getroffen kring. 
Bij aankomst in die kring stelt het bijstandspotentieel zich 
onder het gezag van de kringraad van die kring en onder het 
bevel van het betreffende HBB. Voorts beschikt de commis-
saris der Koningin ook over enig provinciaal potentieel, te 
weten mobiele staven, eenheden van de geneeskundige dienst 
en de ABC-dienst, en bomverkenningseenheden van de red-
dingsd'ienst. 

De 11 provinciale commandoposten zijn alle gereed. Van 
de personeelsformatie, inbegrepen die van de waarschuwings-
dienst, ten getale van 2000 man is 1700 man aanwezig. 

In een aantal provincies zijn gewondentransporteenheden 
- in totaal 19, met elk 50 auto's a 4 brancards - gepro-
jecieerd voor de afvoer van gKwonden. 

Deze eenheden worden deels bemand door plichtnood-
wachters, deels door leden van het Roode Kruis korps of 
van EHBO-verenigingen. 

In elke provincie is een mobiele verkennings- en ontsmei-
tingscompagnie van de ABC-dienst ingedeeld, die onder 
meer beschikt over een — eveneens mobiele - badinrich-
ting met 24 douches. Van het benodigde personeel, te weten 
2400 man is 2200 man aanwezig. 

7. D e BB o p n a t i o n a a l n i v e a u 
Op nationaal niveau wordt de bijstand aan getroffen ge-

bieden geregeld door de minister van Binnenlandse Zaken, 
daarin terzijde gestaan door een commando onder leiding van 
de nationaal commandant BB. 

Deze nationale bijstand geschiedt door het regelen van in-
terprovinciaie bijstand - zow;l van provinciaal als van kring-
potentieel - en door de inzet van nationaal potentieel. Dit 
laatste bestaat, behalve uit een nationale bomopruimings-
groep — geformeerd uit personeel van de hulpverlenings-
dienst - en uit 3 mobiele compagnieën van de ABC-dienst 
van gelijke samenstelling als die in de provincie, uit 23 
mobiele colonnes. 

De nationale commandopost is gereed. Het personeel van 
200 man is geheel aanwezig en voor zijn taak opgeleid. Het 
nationaal ABC-personeel ad 400 man is eveneens geheel aan-
wezig. 

De mobiele colonnes 
De minister van Binnenlandse Zaken beschikt, wanneer de 

BB in staat van paraatheid verkeert, voor de bijstand aan ge-
troffen gebieden over 23 mobiele colonnes. Deze colonnes 
dienen voor de hulpverlening op het gebied van brandbestrij-
ding, redding, geneeskundige dienst en drinkwaterzuivering. 

Het korps mobiele colonnes is een onderdeel van de Ko-
ninklijke landmacht en geheel met militairen bemand. De be-
voegdheden en verantwoordelijkheden van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Defensie zijn vastgelegd in een 
gemeenschappelijke beschikking. 

Er zijn 12 brandweercolonnes. Elke colonne telt pl.m. 780 
man met 48 brandspuiten en de nodige motorvoertuigen. Bij 
5 dezer colonnes is bovendien een ondersteuningscompagnie 
ingedeeld van 117 man, uitgerust met 36 km 6" slang en 46 
auto's voor watertransporï. 

De brandweercolonnes hebben tezamen 576 pompen met 
3456 straalpijpen en 736 km slang. 

De 6 reddingscolonnes bestaan elk uit 48 reddings- en 12 
pioniergroepen, voorts uit een peloton mechanische uitrusting 
met 4 puinhappers en een peloton met 3 waterzuiveringsin-
stallaties. 

Een colonne bestaat in totaal uit pl.m. 1100 man met pl.m. 
240 motorvoertuigen. 

De 18 waterzuiveringsinstallaties kunnen per etmaal 1500 
- 2400 m3 drinkwater afleveren, voldoende voor 500 000 -
800 000 personen. 

Er zijn 5 geneeskundige colonnes, die elk bestaan uit 10 
mobiele geneeskundige groepen met pl.m. 850 man en de 
nodige motorvoertuigen. 

De verbindingen tussen de nationale commandopost en de 
mobiele colonnes zijn op tweeërlei wijze verzekerd. Met de 
legeringsgebieden bestaan rechtstreekse telefoonverbindingen. 
Daarnaast bestaat ook radioverbinding, die zo nodig wordt 
geleid over een net van vaste radiostations, dat dusdanig is 
gesitueerd, dat een rijdende colonne zich steeds binnen de ver-
bindingssfeer van een dergelijk station bevindt. De stations 
zelve staan op andere wijze in verbinding met de nationale 
commandopost, bij voorbeeld door middel van de verre-
schrijf apparatuur. 

De minister van Binnenlandse Zaken stelt het BB-mate-
rieel ter beschikking, zowel de oorlogsuitrusting als het oefen-



32 

materieel, en draagt zorg voor herstel, vervanging en vernieu-
wing hiervan. 

De minister van Defensie voorziet in de nodig geoordeelde 
militaire uitrusting. 

Vooribouwende op de in militaire dienst bij de eerste oefe-
ning verkregen kennis wordt het personeel in de eerste her-
halingsperiode van pl.m. een maand omgeschoold voor de 
specifieke BB-taak. De officieren volgen bovendien nog een 
cursus van een week aan de Stafschool BB. In de tweede her-
halingsperiode van gelijke duur worden de reeds omgeschooI-
de militairen 'm colonneverband geoefend ter verkrijging van 
praktische ervaring. 

Omscholing en praktische oefeningen geschieden onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Defensie in nauw 
overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken in het 
depot Korps mobiele colonnes te Laren. 

De formatiesterkte van 21 700 man is aanwezig en ge-
oefend. 

8. P e r s o n e e l 
De bemanning van de BB-organisatie bestaat uit vier cate-

gorieën, te weten noodwachtambtenaren, gemeente- (provin-
ciale, rijks-) ambtenaren, vrijwilligers en plichtnoodwachters. 

De noodwachtambtenaren vormen de vaste (beroeps)sta-
ven van de BB. Deze zijn beperkt tot de voor de voorberei-
ding op de oorlogstaak strikt noodzakelijke kern: rond 1.200 
man (waarvan 500 leidinggevend) op een formatiesterkte van 
175 000 man voor kringen (gemeenten), provincies en Rijk 
samen. 

Gemeente- (provinciale of rijks-)ambtenaren kunnen de 
opdracht krijgen in een bepaalde functie deel uit te maken 
van de noodwacht, zoals bij voorbeeld bij de brandweer en de 
geneeskundige dienst van de gemeente. 

De georganiseerde zelfbescherming is geheel met vrijwilli-
gers bemand. Men vindt hen ook in andere diensten, in het 
bijzonder bij de brandweer. 

Het grootste deel van het personeel van de BB bestaat 
evenwel uit plichtnoodwachters, waarvoor thans bij voorkeur 
buitengewoon militair dienstplichtigen worden bestemd. 

Van de gezamenlijke overheidsdiensten van de BB onder 
de punten 5, 6 en 7 genoemd is het volgende percentage van 
de formatiesterkte aanwezig (medio 1967): 

Percentage 
Commando-apparaat (inbegrepen waarschuwings-

dienst) 83 
Verbindingsdienst 80 
Vooruitgeschoven hulpverleningsploegen (in op-

richting) 14 
Brandweer 77 
Reddingsdienst 96 
Geneeskundige Dienst 80 
ABC-dienst 96 
Verzorgingsdienst (in oprichting) 10 

9. O p l e i d i n g e n o e f e n i n g 
Principe van de opleiding is het onderrichten van een groot 

aantal burgers in het verrichten van bepaalde eenvoudige hande-
lingen, gericht op hulpverlening bij grote rampen, omdat on-
der dergelijke omstandigheden snelle hulp aan velen voorrang 
moet hebben op tijdrovende op het individu gerichte hulp. 

De opleiding en de oefening van het overgrote deel der 
noodwachters vindt plaats door de zorg van het bevoegd gezag 
van de betreffende noodwacht aan de hand van de Cursus-
beschikking (Stcrt. 14 juli 1966, nr. 134). 

Op de Stafschool bescherming bevolking „De Vanenburg" 
te Putten worden de naar het oordeel van de minister van 
Binnenlandse Zaken in aanmerking komende leidinggevende 
BB-functionarissen en BB-instructeurs opgeleid. 

Van rijkswege zijn voorts 3 oefencentra ingericht in res-
pcctievelijk het noorden (Steenwijkerwold), het westen 
(Wieringerwerf) en het zuiden (Helenaveen, gemeente Deur-
ne), waar de daarvoor in aanmerking komende noodwach-

ters met een reddings- of pioniertaak in ploegverband worden 
geoefend. 

10. F i n a n c i e r i n g 
De financiering voor de bescherming bevolking heeft hoofd-

zakelijk betrekking op: 
a. materiële voorzieningen; 
b. jaarlijkse kosten van de provinciale noodwachtstaven 

en de gemeentelijke dan wel kringnoodwachten; 
c. enkele specifieke maatregelen van de centrale overheid. 

Ad. a. De materiële voorzieningen, mede ter verkrijging 
van de noodzakelijke uniformiteit voor een belangrijk deel 
centraal door het Rijk getroffen, omvatten de aanschaffing 
van telecommunicatie-apparatuur, alarmeringsapparatuur, ma-
teriële uitrusting van de BB-diensten en de persoonlijke uit-
rusting van de noodwachters. Dit materieel wordt van rijkswege 
in bruikleen verstrekt aan de provinciën en gemeenten dan wel 
kringen. Daarnaast worden in het vlak van de materiële voor-
zieningen van rijkswege gelden beschikbaar gesteld voor het 
in de lokale sfeer tot uitvoering brengen van commando-
posten, openbare schuilplaatsen en dergelijke. 

Ad b. De kos'en, die voor de provinciën voortvloeien uit de 
bescherming van de bevolking en de voorbereiding daarvan, 
zijn krachtens het bepaalde van artikel 25 van de Wet BB 
verplichte uitgaven in de zin van de provinciewet. Deze kos-
ten, voornamelijk omvaUende de personele en materiële uit-
gaven verbonden aan de instandhouding van de provinciale 
BB-commando's alsmede uitgaven wegens opleiding en oefe-
ning van de daartoe behorende noodwachters, worden inge-
volge artikel 27 van de Wet BB integraal door het Rijk ver-
goed. 

De uitgaven voor de gemeenten voortvloeiende uit de be-
schermiing van de bevolking en de voorbereiding daarvan zijn 
krachtens het bepaalde van artikel 25 van de Wet BB ver-
plichte uitgaven in de zin van de gemeentewet. Volgens het 
bepaalde in artikel 26 van de Wet BB worden uit 's-Rijks kas 
bijdragen beschikbaar gesteld ter tegemoetkoming in of ter 
goedmaking van de kosten, die gemeenten dan wel kringen 
ter zake hebben te maken. Deze bepaling heeft tot uit-
gangspunt, dat de gemeenten bij een goede bescherming van 
de bevolking belangen hebben, die een redelijke financiële 
bijdrage uit gemeentelijke middelen rechtvaardigen. 

De geldende rijksbij dra genregeling voor 1961 en volgende 
jaren (Wet bijdragen bescherming bevolking en verplaatsing 
bevolking 1961, Stb. 1964, 121) kent vergoedingen voor 
de jaarlijkse personele en materiële apparaatskosten en kosten 
voortvloeiende uit opleiding en oefening van tot de gemeen-
ten dan wel kringen behorende noodwachters. De bijdragen-
regeling kent een z.g. hardheidsclausule, die het mogelijk 
maakt om in bijzondere gevallen een buitengewone uitke-
ring toe te kennen. 

Ad c. Van de specifieke maatregelen als hier bedoeld 
kunnen als belangrijkste worden vermeld: 

- de instandhouding van de rijksnoodwacht, waartoe be-
horen het nationaal commando, de nationale ABC-een-
heden en de waarschuwingsdienst, de exploitatie van de 
Stafschool BB en van regionale oefenkampen voor de 
reddingsdienst; 

- de aanschaffing van het specifieke BB-materieel voor 
de mobiele colonnes, waarvan de kosten rechtstreeks 
ten laste van de rijksbegroting (hoofdstuk VII, Binnen-
landse Zaken) komen. 

11. D e BB en r a m p e n in v r e d e s t i j d 
Hoewel de BB eerst volledig wordt bemand na afkondiging 

van de staat van paraatheid, is het meermalen mogelijk ge-
bleken haar met succes in te zetten bij evenementen in vredes-
tijd als aanvulling op de normale gemeentelijke rampendien-
sten (brandweer, politie, G.G. en G.D.) door gebruik te 
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maken van de wel steeds aanwezige kernen van personeel, van 
zich onmiddellijk meldende vrijwilligers en van haar materi-
eel (spoorwegramp bij Harmeien, stormramp te Tricht, ex-
plosie in Krimpen a/d IJssel). Hulp in grote organieke ver-
banden zal zij kunnen verlenen, indien met de bestrijding van 
een ramp van grote omvang geruime itijd gemoeid is, bij voor-
beeld bij watersnood. 

In 1966 werd bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
een ontwerp van wet tot wijziging van de Wet bescherming 
bevolking ingediend, o.a. betrekking hebbende op de inscha-
keling van de BB bij rampen in vredestijd. 

Verplaatsing Bevoüking 
De verplaatsing van de bevolking vindt haar wettelijke grond-

slag in de Wet verplaatsing bevolking van 10 juli 1952 (Stb. 
406), zoals deze sindsdien is gewijzigd en in de uitvoerings-
voorschriften daarvan. 

Bij de begrotingsbehandelingen is de laatste jaren meer-
malen aandacht geschonken aan de problematiek van de eva-
cuatie als middel om de bevolking zo veel mogelijk te vrij-
waren voor de rechtstreekse gevolgen van oorlogsgeweld. 

Toen nog uitsluitend met conventionele bombardementen 
rekening behoefde te worden gehouden, leek het nog moge-
lijk bij het maken van evacuatieplannen aan nagenoeg alle 
facetten van een verplaatsing van bevolking aandacht te 
schenken. Toen — op grond van de ontwikkelingen — ook 
in Nederland de mogelijkheid van een oorlog met kernwapens 
onder ogen moest worden gezien, moest hiermede rekening 
worden gehouden bij het opstellen van de evacuatieplannen. 

Met betrekking tot de eventuele tenuitvoerlegging van deze 
plannen overwoog de Regering, dat massale evacuaties tot 
zodanige ontwrichting van het maatschappelijk leven leiden 
en vanwege het fallout-gevaar zulke risico's voor de evacuees 
opleveren, dat tot een verplaatsing van bevolking alleen mag 
worden overgegaan als het volstrekt noodzakelijk is en er aan-
wijzingen zijn, dat aanvallen met een kernwapen op bepaalde 
objecten verwacht moeten worden, dan wel, als ten gevolge 
van een kernwapenexplosie zich ergens een zodanige sterke 
radioactiviteit voordoet, dat het niet verantwoord zou zijn 
(ondanks het natuurlijk verval van de radioactiviteit en een 
afscherming die schuilgelegenheden kunnen bieden) de be-
volking gedurende lange tijd daaraan bloot te stellen. 

Eén en ander resulteerde in de gedachtengang, dat vóór 
het uitbreken van een oorlog geen preventieve evacuatie plaats 
zou hebben en dat ook na het uitbreken van een oorlog niet 
automatisch evacuatie zou worden gelast, maar dat op dit 
punt gehandeld zou worden naar gelang van de zich alsdan 
ontwikkelende situatie. 

Onder de thans vigerende militaire onderstelling zal dit 
uitgangspunt in nog sterkere mate moeten gelden. Immers 
meer dan ooit is het probleem van de bescherming tegen fall-
out allesbeheersend geworden. Het staat wel vast, gezien de 
grote moeilijkheden die de bescherming tegen fallout in of na-
bij de eigen woning reeds meebrengt, dat in de meeste ge-
vallen in de onderbrengingsgemeenten aan geëvacueerde per-
sonen geen voldoende fallout-bescherming zal kunnen wor-
den geboden. Indien het onderbrengingsgebied onder fallout 
zou komen te liggen, zouden zeer velen van de evacuees, die 
in de eigen gemeente nog een redelijke bescherming zouden 
hebben gehad, er bij evacuatie door onvoldoende bescher-
ming in de vluchtoorden misschien slechter aan toe zijn dan 
wanneer zij niet zouden zijn geëvacueerd. 

Dit alles overwegende is de Regering tot de conclusie ge-
komen, dat verplaatsing van bevolking niet als een auto-
matisme mag worden aangemerkt en dat de bevolking zo-
lang mogelijk in de eigen woonplaats dient te blijven. Alleen 
bijzondere omstandigheden kunnen haar doen besluiten een 
evacuatie te gelasten. Of een bepaalde situatie aanleiding is 
om daartoe over te gaan, zal zij moeten beslissen op het ogen-
blik dat deze omstandigheden zich voordoen. 

Tegen deze achtergrond is het streven van de huidige Re-
gering er op gericht zodanige evacuatievoorbereidingen te tref-

fen, dat de Regering die eventueel voor de zojuist bedoelde 
situatie kan komen te staan, een verantwoorde beslissing kan 
nemen. Vanwege de totale onbekendheid met c!e bedoelde om-
standigheden zullen de voorbereidingen zich tot globale en 
flexibele plannen moeten beperken. 

Politie 
De taak van de gemeentepolitie onder buitengewone om-

standigheden is in wezen dezelfde als die in vredestijd, met 
dien verstande evenwel, dat deze taak in het algemeen aan-
zienlijk zal worden verzwaard en dat voor de uitoefening 
daarvan bijzondere voorzieningen, zowel op organisatorisch 
als op materieel gebied, zullen moeten worden getroffen. 
Ten aanzien van de voorbereidingen in dit verband kan het 
volgende worden medegedeeld: 

Organisatie en uitrusting van het commando-apparaat 
In tijden van oorlog, oorlogsgevaar of daaraan verwante 

omstandigheden zal het commando over de politie worden 
gecentraliseerd. 

Een nationale staf van de politie, waarin de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en van justitie zijn veriegenwoordigd, 
is in gevorderde staat van voorbereiding. 

Op provinciaal niveau zullen aan de commissarissen der 
Koningin politiestaven worden toegevoegd. 

De uitrusting van deze staven met de nodige verbindingen en 
beschermende onderkomens is in voorbereiding. 

Materiële voorzieningen 
Aangezien, zoals hierboven reeds eerder is gesteld, de taak 

van de politie onder buitengewone omstandigheden in wezen 
dezelfde is als die in vredestijd en alleen de accenten anders 
zullen komen te liggen, wijken ook de materiële voorzienin-
gen voor wat de persoonlijke uitrusting van de man betreft 
niet af van de normale voorzieningen in vredestijd. Wel zul-
len in verband met de reorganisatie van het commando-appa-
raat op het gebied van de verbindingen de nodige voorzieningen 
worden getroffen, die uit een oogpunt van doelmatigheid en 
kostenbesparing gebouwd zullen zijn op het politieverbindings-
net zoals dat momenteel gemoderniseerd wordt. 

De onderkomens voor de staven zijn in voorbereiding, c.q. 
reeds aanwezig in die provinciën, waarin het Provinciaal cen-
trum civiele verdediging een ruimte voor de politie is gereser-
veerd. 

Opleiding en oefening 
In het lesprogramma aan de Nederlandse politie academie 

en op de opleidingsscholen voor de adspiranten wordt aan-
dacht aan de civiele verdediging besteed. Voorts wordt het 
volgen van cursussen aan het Defensie studie centrum en het 
Studiecentrum voor hogere politieambtenaren te Heelsum 
door hogere politieambtenaren bevorderd. 

Het personeel dat ingedeeld is bij mobiele eenheden wordt 
geschoold in het verlenen van z.g. harde bijstand en het be-
dwingen van ernstige ordeverstoringen. 

De opleidingen en de oefeningen voor de reservepolitie 
vinden regelmatig voortgang. 

De taken waarvoor de reservepolitie kan worden ingescha-
keld zijn neergelegd in de Rechtstoestandsregeling reserve-
politie, K.b. van 25 november 1964, nr. 6. 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN 
WETENSCHAPPEN 

De civiele verdedigingsvoorbereiding in de onderwijssector 
is eerst eind 1963 op gang gekomen na de instelling bij het 
ministerie van een bureau Bijzondere aangelegenheden, dat 
belast werd met de organisatie en coördinatie hiervan. 

Zij heeft ten doel het onderwijs in buitengewone omstan-
digheden zo goed mogelijk en zolang als verantwoord is tegen-
over de leerlingen en hun ouders, te doen functioneren dan 
wel wederom op gang te brengen nadat het heeft gestag-
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neerd; zulks mede ter bevordering van de openbare orde en 
rust. 

Ten einde dit doel te bereiken zijn in iedere provincie 
5 inspecteurs van het onderwijs, van iedere onderwijssector 
één, als provinciale onderwijs-commissarissen belast met 
een bijzondere taak ten behoeve van de goede gang van het 
onderwijs in buitengewone omstandigheden. Er werd voor 
hen een instructie vastgesteld en zij ontvingen de nodige hand-
leidingen en kaarten van de provincie, waarvoor zij aangewe-
zen zijn, alsmede een boekje, waarin per gemeente is vermeld 
het aantal scholen met het aantal lokalen, dat in totaal aan-
wezig is, en hoeveel hiervan in buitengewone omstandigheden 
zal worden gevorderd1. Wat het stilleggen van het onder-
wijs in buitengewone omstandigheden betreft zij opgemerkt, 
dat op grond van artikel 13 van de Wet bescherming bevol-
king de bevoegdheid hiertoe in handen van de burgemeesters 
ligt. Het verdient echter aanbeveling hieromtrent te voren 
overleg te plegen met de provinciale onderwijs-commissarissen. 

Het ligt in het voornemen een aantal taken, die van één 
centraal punt uit verricht kunnen worden door het bureau 
Bijzondere aangelegenheden te doen overnemen van de 
onderwijs-commissarissen. Hierbij wordt onder meer ge-
dacht aan het stimuleren van de gemeentebesturen plannen 
te maken voor het onderwijs in buitengewone omstandigheden, 
alsmede aan het in grote lijnen op de hoogte brengen van alle 
onderwijs-inspecteurs omtrent de voor hen van belang zijnde 
aspecten van de civiele verdediging. 

Voor de onderwijs-commissarissen resteren dan o.a. het 
zich goed inwerken in de problemen van de civiele verdedi-
gingsvoorbereiding, het bijwonen van bijeenkomsten op dit 
gebied, het deelnemen aan oefeningen, het desgevraagd de 
gemeente- en schoolbesturen van advies dienen en, voor zo-
ver mogelijk, het treffen van voorbereidingen, die - zij het 
op basis van improvisatie — de mogelijkheid scheppen om na 
een eventuele calamiteit, in samenwerking met alle onder-
wijs-inspecteurs, het onderwijs weer zo snel mogelijk op gang 
te brengen. 

Bij deze taakverdeling zal het mogelijk en wenselijk zijn 
het aantal onderwijs-commissarissen per provincie terug te 
brengen tot één met een plaatsvervanger. 

MINISTERIE VAN FINANCIEN 
De activiteiten van het ministerie van Financiën in het 

kader van de civiele verdediging liggen voor een belangrijk 
deel in het vlak van de generale thesaurie. Zij hebben onder 
meer ten doel het geld- en betalingsverkeer onder buiten-
gewone omstandigheden zo goed mogelijk voortgang te doen 
vinden. Ten einde dit te bevorderen zijn een aantal maat-
regelen voorbereid c.q. in voorbereiding, zowel op het terrein 
van het binnenlands geldwezen als op dat van het betalings-
verkeer. 

Wat het binnenlands geldwezen betreft kan worden mede-
gedeeld, dat sinds jaren noodbesluiten gereed liggen, die 
maatregelen behelzen voor de bescherming en regularisatie 
van het geldwezen in buitengewone omstandigheden. Deze 
besluiten kunnen, na ondertekening door Hare Majesteit 
de Koningin en de betrokken ministers, naar behoefte in wer-
kinig worden gesteld. De uitvoeringsbeschikkingen hiervan 
zijn nog in voorbereiding. Het ligt in de bedoeling, dat deze 
vóór eind 1968 of kort daarna gereed zullen zijn. Gezien 
de mogelijkheid van het ontstaan van een situatie, waarbij het 
overheidsgezag meer gedecentraliseerd zal moeten worden 
uitgeoefend, zijn schattingen gemaakt van de aantallen extra 
benodigde bankbiljetten. Deze zijn aangemaakt en zo doel-
treffend mogelijk over cfe bankkantoren van De Nederlandsche 
Bank gespreid. De aanmaak van muntbiljetten wordt voort-
gezet. De spreiding vindt op gelijke wijze plaats als voor de 
bankbiljetten. 

De maatregelen op het gebied van het betalingsverkeer zijn 
te verdelen in die ten behoeve van het binnenlands- en die 
voor het buitenlands betalingsverkeer. 

Wat het binnenlands betalingsverkeer betreft zijn algemene 
voorzieningen in voorbereiding voor het geval door verbro-
ken verbindingen de bevoegdheden van de minister van Fi-
nanciën niet centraal kunnen worden uitgeoefend en het 
normale verkeer met De Nederiandsche Bank, c.q. van deze 
bank met haar bankkantoren, niet mogelijk is. De maatregelen 
zullen worden afgestemd op de door de Bank t.a.v. boven-
bed'oelde omstandigheden voor haar bankkantoren opgestelde 
instructies en eerst na interdepartementaal overleg kunnen 
worden getroffen. 

Wat het buitenlands betalingsverkeer aangaat bevat het De-
viezenbesluit 1945 alle bevoegdheden, die noodzakelijk zijn 
om de in buitengewone omstandigheden nodige maatregelen 
te nemen. De toe te passen regelen t.a.v. de afgifte van de-
viezenvergunningen zijn neergelegd in de „Handleiding tech-
nick regulering in- en uitvoer". De Bank heeft maatregelen 
voor haar bankkantoren voorbereid, houdende bevoegdheden 
en richtlijnen in geval van isolement. Voorts zijn binnen het 
kader van de Nederlandse deviezenwetgeving maatregelen 
getroffen met betrekking tot het in oorlogsomstandigheden 
beschikken in het buitenland over daar aanwezige vermogens-
bestanddelen. 

Met belrekking tot maatregelen liggende in het vlak van 
de overheidsfinanciën kan worden medegedeeld, dat nog intern 
moeten worden geregeld de in buitengewone omstandigheden 
geldende „noodprocedures" bij de begrotingsbewaking e.d. 
door het ministerie, alsmede - bij het uitvallen van het cen-
trale gezag — door de provinciale vertegenwoordigers daar-
van. Ten aanzien van de uitbetaling van salarissen heeft de 
Regering in principe besloten ambtenaren bij het intreden van 
buitengewone omstandigheden een voorschot van één maand 
salaris te verstrekken. Ambtelijk overleg vindt nog plaats over 
de uitwerking hiervan. 

Een geheel apart aspect van de voorbereidingen heeft be-
trekking op de oorlogsschade. Het vraagstuk, hoe deze moet 
worden vastgesteld en of en zo ja in hoeverre een tegemoet-
koming in geleden oorlogsschade zal worden verleend! is nog 
in studie. Ten slotte zij nog vermeld, dat voor wat de belasting-
dienst betreft het douane-apparaat ook in buitengewone om-
standigheden een belangrijke rol zal blijven vervullen. Maat-
regelen zijn in een gevorderd stadium van uitvoering om 
op snelle en effectieve wijze een beroep op dit apparaat te 
kunnen doen. 

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING EN 
RUIMTELIJKE ORDENING 

Schuilgclegcnheid en noodzetels 

Schuilgelegenheid 
Op grond van het uitgangspunt voor het schuilplaatsenbeleid, 

dat de bevolking zo veel mogelijk in eigen woning bescher-
ming moet vinden, is in 1955 in samenwerking met het minis-
terie van Binnenlandse Zaken het „Besluit schuilplaatsen bij 
bouw van woningen" van 28 juni 1955 tot stand gekomen. 

Dit besluit beoogt om in nieuwe huizen, die daarvoor ge-
schikt zijn, d.w.z. huizen met twee of meer woonlagen, zodanige 
constructies toe te passen, dat de onderbouw een schuilgele-
genheid biedt aan de bewoners. Aan daken, verdiepings-
vloeren, trappenhuizen, buitenmuren enz. worden bepaalde 
eisen gesteld, die bij de bouw van dergelijke huizen in acht 
moeten worden genomen. Deze eisen zijn in alle gemeentelijke 
bouwverordeningen opgenomen. 

Voor wat betreft de aanpassing van het genoemde besluit 
aan het stralingsgevaar moge worden verwezen naar hetgeen 
ter zake eerder in deze bijlage in punt 4 van de sector Be-
scherming Bevolking (ministerie van Binnenlandse Zaken) is 
vermeld. 

Noodzetels 
De technische uitvoering van het in deze bijlage onder het 

hoofd „Centra civiele verdediging en andere noodzetels" 
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ministerie van Algemene Zaken) genoemde noodzetelplan 
is opgedragen aan de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en zal in den regel door de Rijksge-
bouwendienst worden verricht, daar de noodzetels veelal in 
combinatie met een rijksgebouw worden opgericht. 

Alhoewel deze noodzetels alle verschillend van vorm zijn 
wordt gestreefd naar een ver gaande normalisatie in de de-
taillering. Als formulering van de gebruikerseisen is een stan-
daard noodzetel ontworpen. Het iigt in de bedoeling de eerste 
fase van het noodzetelplan in de loop van zeven jaar te reali-
seren. 

Wederopbouw 
Van een georganiseerde wederopbouw kan uiteraard pas 

sprake zijn nadat een definitief eind is gekomen aan geweld-
dadigheden en een algemeen inzicht in de aangerichte schade 
is verkregen. Tot dat moment zal lokaal of regionaal tot 
noodherstel op beperkte schaal moeten worden beslist. 

Voor het peilen van de behoeften aan bouwmaterialen, 
die voor, tijdens en direct na een conflict kunnen ontstaan, 
is een studiecommissie werkzaam waarin ook het ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is vertegen-
woordigd. 

De hoofdtaak van deze commissie is het voorbereiden van 
algemene regelingen voor bouw en herstel in buitengewone 
omstandigheden, ten einde te bevorderen, dat nog beschik-
baar potentieel zo doeltreffend mogelijk zal worden benut. 

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Vervoer 
De verdedigingsvoorbereiding op het gebied van het ver-

voer vertoont geen elementaire verschillen met die voor 
andere sectoren van het sociaal-economisch bestel. De plannen 
zijn gericht op instandhouding van de dienstverlenende func-
tie van het vervoer onder oorlogsomstandigheden en op aan-
passing ervan aan de speciale desiderata, die uit deze omstan-
digheden voortvloeien. Het internationale karakter van het ver-
voer als zodanig, de geografische situatie van het Noord-
Atlantische Bondgenootschap en het concept van een geïn-
tegreerde krijgsmacht brengen intussen wel mee, dat de ver-
dedigingsplannen voor de onderscheiden takken van vervoer 
in diverse opzichten het stempel dragen van overleg in het 
kader van de NAVO. Aan deze plannen wordt hieronder na-
der aandacht geschonken, achtereenvolgens voor wat betreft 
de zeescheepvaart, het binnenlandse vervoer (per spoor, langs 
de weg en over de binnenwateren), de luchtvaart en de havens. 

Z e e s c h e e p v a a r t 
Het is vooral het vervoer over zee, dat ook onder oorlogs-

omstandigheden de uitwisseling van grondstoffen en produk-
ten tussen de landen van het bondgenootschap onderling en 
tussen deze en het niet bij een oorlog betrokken deel van de 
wereld in stand zal moeten houden. De ervaring heeft ge-
leerd dat dit vervoer over zee in een oorlog van enigszins 
langere duur steeds met stagnatie wordt bedreigd, zodat ook 
voor een toekomstige oorlog ondanks het feit dat het bond-
genootschap over meer dan 60 pet. van de wereldkoopvaar-
dijvloot kan beschikken met een schaarste aan scheepsruimte 
moet worden gerekend. Voorzieningen om tot het meest doel-
matige gebruik van de beschikbare tonnage te geraken zijn 
dan ook een eerste vereiste. Deze overweging heeft geleid 
tot het besluit tot instelling van een centraal NAVO-koop-
vaardijorgaan onder de naam Defence Shipping Authority 
voor programmering en allocatie. De deelnemende landen 
zullen het daarvoor in aanmerking komende deel van hun 
koopvaardijpotentieel inbrengen en tevens gemeenschappelijk 
de personeelsbezetting verzorgen door het aanwijzen van 
nationale delegaties en het leveren van deskundig stafperso-
neel, min of meer naar evenredigheid van de ingebrachte 
scheepsruimte. 

Intussen blijft het eigenlijke beheer, in dit verband de zorg 
voor bemanning, bevoorrading en onderhoud van de koop-
vaardijvloot, een verantwoordelijkheid van de nationale regc-
ringen. Terwijl de wettelijke bevoegdheden om een dergelijke 
inbreng van de vloot te kunnen realiseren ontleend zullen 
kunnen worden aan de inmiddels als ontwerp bij de Tweede 
Kamer ingediende Rijkswet noodvoorzieningen scheepvaart zal 
voor het beheer van de gevord'erde vloot bij het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat een speciaal dienstonderdeel, 
de „Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij" in het leven 
worden geroepen. De bezetting van deze dienst met deskun-
dig personeel, evenals de samenstelling van de Nederlandse 
bijdrage voor de personeelsbezetting van de reeds genoemde 
Defence Shipping Authority, geschiedt met medewerking van 
de Nederlandse rederijen. Voor de centrale leiding van de 
Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij is inmiddels een be-
veiligd onderkomen in gereedheid gebracht, uitgerust met 
de nodige telecommunicatievoorzieningen, terwijl voor huis-
vesting van het overige deel van de dienst voorbereidingen 
zijn getroffen. 

Voor de vertegenwoordiging van de „bewindvoering" in 
buitenlandse havens, vooral met het oog op de plaatselijke 
verzorging van de schepen, worden regeringsscheepvaartagen-
ten aangesteld, waarvan het merendeel is aangewezen en van 
voorlopige instructies voorzien; in eerste instantie komen hier-
voor Nederlandse consulaire posten in aanmerking. 

Tot de beheerstaak van de Bewindvoering Nederlandse 
Koopvaardij behoort zoals hiervoor reeds werd gezegd even-
eens de zorg voor de personeelsvoorziening van de vloot; met 
het oog daarop is een wettelijke regeling van de vaarplicht 
in voorbereiding, waarvan de indiening in de naaste toekomst 
te verwachten is. Toepassing van de vaarplichtregeling zal 
medebrengen, dat de zeevarenden na de vordering van de 
koopvaardijvloot in staatsdienst overgaan. 

Uiteraard maakt de beveiliging van schepen en opvarenden 
tegen de directe en indirecte gevolgen van oorlogshandelingen 
een belangrijk onderdeel uit van de verdedigingsvoorberei-
ding voor de scheepvaart. De externe bescherming van de 
koopvaardij tegen vijandelijke actie behoort tot de taak van 
de Marine, hetgeen onder meer meebrengt dat het zeever-
keer, d.w.z. de bewegingen van koopvaardijschepen op zee, 
geheel onder de hoede en naar aanwijzingen van Marine-in-
stanties plaatsvindt, waartoe de nodige instructies zijn uitge-
geven. Daarnaast kan de veiligheid worden verhoogd door 
de scheepsofficieren aanwijzingen te verstrekken hoe te han-
delen indien het schip door enigerlei oorlogsgeweld wordt ge-
troffen, ten einde gevaren te bezweren en de gevolgen te 
beperken. Voor dit doel werden handleidingen samengesteld 
en uitgereikt. Ten slotte kunnen van sommige vormen van 
oorlogsgeweld de gevolgen worden afgewend of beperkt door 
materiële voorzieningen aan de schepen aan te brengen of be-
paalde uitrusting aan boord te plaatsen. 

Afgezien van de afweer tegen magnetische mijnen, waartoe 
in voorafgaande jaren verscheidene schepen bij de bouw kon-
den worden uitgerust, kan langs deze weg vooral de uitwer-
king van eventuele radioactieve neerslag worden bestreden. 

Ten behoeve van de koopvaardijvloot is inmiddels overge-
gaan tot aankoop van instrumenten in de vorm van alarm-
monitors (die waarschuwen tegen de aanwezigheid van radio-
actieve neerslag) en van besmettingsdosismeters, terwijl de 
bestelling wordt voorbereid van verkenningsmeters, alarm-
dosismeters voor kleinere schepen en watertel buizen ter me-
ting van de radioactiviteit van het zeewater voor schepen, 
die hun eigen zoetwatervoorziening verzorgen. Intussen is ook 
de technische uitwerking voltooid van een systeem van spe-
ciale sproeileidingen om in geval van radioactieve neerslag 
de dekken en de opbouw doelmatig en snel te kunnen reini-
gen, alsmede van luchtfilters voor de zuivering van de ver-
brandingslucht voor de motoren. In de naaste toekomst zal 
een aanvang gemaakt kunnen worden met het aanbrengen van 
deze uitrusting bij nieuwbouw en - naarmate de beschik-
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bare fondsen dit zullen toelaten - eveneens bij schepen, die 
hun vierjarige survey ondergaan. 

Aan een procedure van waarschuwing van schepen op zee 
voor de dreiging van radioactieve neerslag door middel van 
radioberichten werd onlangs in NAVO-verband de laatste hand 
gelegd. 

B i n n e n l a n d s v e r v o e r 
Algemeen 

Hoewel het vervoer over land en over de binnenwateren 
eveneens een internationale functie vervult en die functie ook 
onder oorlogsomstandigheden en uit bondgenootschappelijk 
oogpunt van grote betekenis kan zijn, heeft de samenwerking 
op dit gebied in het kader van de NAVO tot andere resulta-
ten geleid. Alleen reeds het feit, dat het binnenlandse ver-
voer voor zover dit het bondgenootschap betreft slechts grens-
overschrijdend kan fungeren op het Europese continent en 
dan nog maar voor zover er gemeenschappelijke grenzen zijn, 
vergt een andere benadering dan bij voorbeeld bij het ver-
voer overzee. Daar komt bij dat de binnenlandse vervoermid-
delen in veel grotere mate een vervoerstaak binnen de lands-
grenzen vervullen. Er is in deze vervoerssector dan ook niet 
naar een centrale inzet van potentieel of naar een centrale 
programmering gestreefd; wel naar samenwerking op basis 
van overleg in regionale combinaties die zich daartoe door 
hun geografische samenstelling lenen. De Benelux-landen ho-
ren in zo'n verband tot de centrale groep, tezamen met Frank-
rijk en de Duitse Bondsrepubliek, voor wat de spoorwegen 
betreft nog aangevuld met Denemarken en Italië. Terwijl 
daarbij de eigenlijke regeling van het vervoer en de inzet van 
potentieel een nationale aangelegenheid blijft kunnen gemeen-
schappeüjke problemen in een daarvoor in te stellen multila-
teraal coördinatie-orgaan aan de orde worden gesteld; dit kan 
onder meer tot onderlinge bijstand leiden. De voorbereiding 
van dit orgaan is voor het merendeel voitooid. Daarnaast is 
een aantal afspraken tot stand gekomen, die er door uitwisse-
ling van gegevens en vaststelling van uniforme procedures 
vooral op gericht zijn zoveel mogelijk obstakels voor het grens-
overschrijdend vervoer onder oorlogsomstandigheden weg te 
nemen. Onder meer is in het kader van deze samenwerking 
een organisatie voorbereid om ook onder oorlogsomstandig-
heden een automatische uitwisseling van spoorwegwagons tus-
sen de nationale spoorwegmaatschappijen van de bondgeno-
ten mogelijk te maken, in zekere zin ter voortzetting van de 
onder normale omstandigheden fungerende „Convention Europ" 
van de Europese maatschappijen. De functie van vorenbe-
doelde organisatie, aangeduid met de naam „Central-Europe 
Wagon Pool" is tot in details uitgewerkt. 

De publiekrechtelijke voorzieningen, die. nodig zijn om de 
rijksoverheid met speciale controlerende en dirigerende be-
voegdheden uit te rusten ter instandhouding van het vervoer 
en tot een doelmatig gebruik van de beschikbare middelen, 
zijn vervat in de Ven oersnoodwet, welke wet tevens voor-
ziet in een speciale bestuurlijke organisatie, uitmondende in 
de Centrale Directie Binnenlands Vervoer. 

Van de vele in meerdere of mindere mate onberekenbare 
factoren, die bij de instandhouding van het vervoer een rol 
zullen spelen, zijn er enkele die zich redelijkerwijs tot op ze-
kere hoogte laten beheersen door reeds in vredestijd gereali-
seerde maatregelen. Bepaalde vormen van bescherming van 
personeel, vervoermiddelen en vervoersinfrastructuur zijn uit-
voerbaar, terwijl met materiële voorzieningen tot bevorde-
ring van herstel van aangerichte schade eveneens een bijdrage 
tot instandhouding van het vervoer kan worden verzekerd. 
De mogelijkheden in deze verschillen aanmerkelijk voor de 
drie takken van het binnenlands vervoer. 

Spoorwegvervoer 
Het moderne spoorwegbedrijf is vooral kwetsbaar in zijn 

voortgeschreden mechanisatie en automatisering, waaronder 
ook de elektrificatie van het spoorwegnet. Bescherming wordt 

nagestreefd met een project tot de bouw van beveiligde on-
derkomens voor de verkeersleidingsposten van de NS-distric-
ten, die een vitale rol in de verkeersbeheersing van het spoor-
wegbedrijf vervullen. Terwijl een van deze onderkomens be-
drijfsgerecd is, naderen vier andere hun voltooiing en is voor 
de twee laatste districtsonderkomens machtiging tot de bouw 
verleend. Daarenboven zal in 1968 kunnen worden aangevan-
gen met het bouwen van een beveiligd onderkomen voor de 
centrale leiding van het bedrijf. 

Bij het railverkeer moet rekening worden gehouden met 
beschadiging van de sein-apparatuur, de telecommunicatie, 
de spoorbanen en -bruggen en de elektrische bovenleiding, 
alsmede met het uitvallen van de elektrische stroom. Derhal-
ve is een voorraad materialen gevormd en gespreid opgesla-
gen om schade aan sein- en telecommunicatiewezen sneller te 
kunnen herstellen. Deze voorraad wordt nog aangevuld met 
een 30-tal handtelefooncentrales en drie rijdende telefooncen-
trales van grotere capaciteit. Voor herstel van spoorbanen 
zijn acht complete ongevallenuitrustingen aangeschaft, bestaan-
de uit gereedschappen en hulpmaterialen, die verpakt in con-
tainers per wagon of langs de weg gemakkelijk ter plaatse 
kunnen worden gebracht. Een voorraad baanschuivers voor 
montage op locomotieven ter verwijdering van puin en ob-
stakels op de baan is eveneens over diverse NS-depots ver-
spreid, evenals een extra voorraad materiaal ter vervanging 
van beschadigde bovenleidingportalen. Het grote aantal brug-
gen in het Nederlandse spoorwegnet vroeg uiteraard ook om 
speciale voorzorgen. In de eerste plaats zijn hiertoe verschil-
lende oude spoorbruggen, die in normale ontwikkeling van 
de NS door nieuwe werden vervangen, door het Rijk over-
genomen, geconserveerd en opgeslagen, ten einde in oorlogs-
tijd bij het herstel van beschadigde spoorbruggen te worden 
aangewend. Daarenboven is een voorraad nieuw materiaal 
aangeschaft in de vorm van zware draagbalken en onderdelen 
voor de constructie van noodpijlers alsmede een aantal ge-
reedschapsuitrustingen, speciaal voor de montage van dit ma-
teriaal. Deze voorzieningen vertegenwoordigen tezamen een 
bruglengte van meer dan 2000 m. Naar gelang van de finan-
ciële mogelijkheden zal de overname en conservering van vrij-
komende brugdelen worden voortgezet, zo nodig nog aan-
gevuld met nieuwe onderdelen, voorlopig tot een herstel-
capaciteit van in totaal 3000 m. is bereikt. 

Naarmate de stroomvoorziening stagneert zal voor de in-
standhouding van het spoorwegverkeer in grotere mate een 
beroep op de diesel- en dieselelektrische tractie moeten wor-
den gedaan. Ten einde een grotere waarborg voor continuïteit 
in de voorziening met dielselolie te verkrijgen door vergroting 
van de eigen opslagcapaciteit van de NS werd een project ter 
hand genomen tot het plaatsen van extra tanks bij 16 oliede-
pots van de spoorwegen. Van deze kwamen er 11 inmiddels 
gereed; terwijl er één in uitvoering is zal met de laatste vier 
binnenkort kunnen worden aangevangen. Na voltooiing van 
dit project zal de opslagcapaciteit van de NS-depots met 
2 500 000 1. (of 125 pet.) zijn vergroot. 

Voor verlichtingsdoeleinden en elektrische apparatuur 
wordt een groot aantal noodstroomaggregaten van diverse 
vermogens met bijbehorende uitrusting in gereedheid gehou-
den. Ten slotte is een aanvang gemaakt met het aanbrengen 
van diverse technische voorzieningen aan vitale seinhuizen 
van het spoorwegbedrijf ten einde deze een grotere beveili-
ging tegen eventuele sabotagepogingen te geven. 

Al deze voorzieningen zijn door het Rijk bekostigd en wor-
den voor rekening van het Rijk door de NS onderhouden. 
Voor de toekomst zal het streven vervolgens eerst gericht zijn 
op het aanleggen van een extra reservevoorraad onderdelen 
voor het rollend materieel, de bovenbouw en het seinwezen, 
onderdelen die in het normale slijtageproces regelmatig ver-
vanging behoeven. Het op peil houden van de normale be-
drijfsvoorraad van deze onderdelen is onder oorlogsomstan-
digheden niet verzekerd, te minder naarmate het produkten 
van buitenlandse industrie betreft. 
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Wegvervoer en binnenvaart 
Het wegvervoer en de binnenvaart lenen zich in veel min-

dere mate voor het treffen van materiële voorzieningen, die 
de kwetsbaarheid van de vervoerstak als zodanig kunnen ver-
minderen. Het College van Bewindvoering Binnenlands Ver-
voer, dat belast zal zijn met de toepassing van de Vervoers-
noodwet, heeft als algemene opdracht ook de instandhouding 
van de verkeerswegen, reden waarom de directeur-generaal 
van de Waterstaat in dat college zitting heeft. De materiële 
instandhouding van wegen en waterwegen vormt anderzijds 
echter weer een onderdeel van het vraagstuk van de instand-
houding van waterstaatswerken in het algemeen, dat elders 
in deze bijlage wordt behandeld. Op deze plaats zij vermeld, 
dat evenals ten behoeve van het railverkeer ook ter instand-
houding van het vervoer langs de weg een speciale voorraad 
brugslagmateriaal is aangeschaft in de vorm van constructie-
delen voor de bouw van „Bailey" bruggen, hetwelk tot dus-
ver een bruglengte van 2000 m. vertegenwoordigt. 

Ook in de sector van het binnenlands vervoer kan het op-
volgen van deskundige aanwijzingen omtrent hoc te handc-
len ten opzichte van oorlogsgeweld en zijn gevolgen tot op 
zekere hoogte persoonlijk letsel en schade aan vervoersmid-
delen voorkomen of beperken. Daartoe zijn de brochures 
„Radioactieve neerslag en wegvervoer" en „Handleiding be-
scherming binnenscheepvaart", samengesteld ten behoeve van 
de belanghebbenden, in distributie gebracht. Concentraties 
van vervoermiddelen van enige omvang, die zich vooral in de 
binnenvaart plegen voor te doen - zoals in en om de zee-
havens en bij sluizen en bruggen - leveren gevaren op voor 
schepen en opvarenden en er zijn daarom organisatorische en 
operationele voorzieningen getroffen om dergelijke concen-
traties op te heffen en te voorkomen. Daar binnenschepen 
door hun bouw en geringere afmetingen in tegenstelling tot 
zeeschepen als verblijfplaats als regel onvoldoende bescher-
ming bieden tegen radioactiviteit worden technische voor-
zieningen als hiervoor met betrekking tot de koopvaardij be-
schreven voor de binnenvloot niet overwogen. Wel zijn in 
de „Handleiding bescherming binnenscheepvaart" aanwijzingen 
gegeven ter vermindering van de graad van besmetting en in-
zake reiniging naderhand. 

L u c h t v a a r t 
De snelle technische ontwikkeling van de burgerluchtvaart 

gedurende de laatste decennia, onder meer resulterende in 
steeds toenemende snelheid, actieradius, en draagvermogen 
per eenheid, gepaard gaande met een sterke toename van 
het potentieel der burgerluchtvloot brengt mede, dat de 
transportcapaciteit die zij vertegenwoordigt onder oorlogs-
omstandigheden een uiterst waardevolle bijdrage kan leveren. 
Er is dan ook alle aanleiding ook voor deze tak van vervoer 
voorzieningen te treffen tot instandhouding en tot bevorde-
ring van een doelmatig gebruik, hetgeen tevens heeft geleid 
tot overleg in bondgenootschappelijk verband. 

Voor wat betreft instandhouding geldt als een der eerste 
en voornaamste overwegingen de grote kwetsbaarheid van 
materieel op de vliegvelden, die wegens hun militaire beteke-
nis als zodanig potentiële doelen zijn. In het bijzonder geldt 
dit voor de vliegvelden in het Europese NAVO-gebied. Er 
zijn derhalve preventieve maatregelen voorbereid ten einde 
de burgerluchtvaart zoveel mogelijk voor de daaruit voort-
vloeiende gevaren te behoeden. 

De taak van het vervoer door de lucht onder oorlogsom-
standigheden manifesteert zich minder duidelijk dan die van 
de andere vervoerstakken. De praktische mogelijkheid tot het 
inzetten van burgerluchtvaartmaterieel alsmede aard en om-
vang van de behoefte daaraan zijn afhankelijk van zoveel on-
berekenbare factoren, dat deze transportcapaciteit eerder als 
een reserve moet worden beschouwd, die naar bevind van 
zaken wordt ingezet en het ligt daarom voor de luchtvaart 
ook niet zonder meer voor de hand, dat een centraal beheer 
van deze vervoerscapaciteit door een NAVO-orgaan de meest 

aangewezen procedure is. Er is dan ook van uitgegaan dat 
de inzet van burgerluchtvaartpotentieel in eerste instantie een 
verantwoordelijkheid van de nationale regeringen zal zijn. 
Wel is besloten tot de instelling van een multilateraal coör-
dinatie-orgaan onder de naam van „Board for the Coördina-
tion of Civil Aviation" voor onderlinge informatie en over-
leg, waaruit niettemin actie in het gemeenschappelijk belang 
of bijstand over en weer kan voortvloeien. 

Ten einde de inzet van vliegtuigen voor deze en ook voor 
zuiver nationale doeleinden te verzekeren zijn wettelijke en 
bestuurlijke voorzieningen vereist. Behoudens bevoegdheden 
die de overheid een toereikende beschikkingsmacht over het 
materieel moeten verschaffen vraagt in dit verband in het bij-
zonder ook de taak en de rechtspositie van het luchtvaart-
personeel de aandacht. De recente ontwikkeling in het rege-
ringsbeleid ten aanzien van deze onderwerpen heeft ertoe ge-
leid dat de aanvankelijke opvatting, dat de thans in de Lucht-
vaartwet met het oog op buitengewone omstandigheden op-
genomen bepalingen voldoende zijn, niet gehandhaafd kan 
worden. Er is daarom opdracht gegeven tot de voorberei-
ding van nieuwe wettelijke voorschriften, die in elk opzicht 
voldoen aan de op dit moment voorzienbare behoeften. Daar-
bij zullen tevens de nodige bestuurlijke en organisatorische 
maatregelen worden uitgewerkt. 

H a v e n s 
De vitale schakel, die de havens en in het bijzonder de zee-

havens in het gehele vervoerspatroon vertegenwoordigen, 
heeft in het onderhavige verband geen speciale belichting van 
node. Evenmin zal het nadere adstructie behoeven, dat de ha-
vens door hun gecompliceerde bestel, waaronder de tot een 
efficiënte routine gegroeide samenwerking tussen velerlei 
autoriteiten en particuliere organisaties en bedrijven, kwets-
baar zijn voor de invloed van de vele factoren die onder oor-
logsomstandigheden een normale gang van zaken dreigen te 
verstoren. Overwegingen als deze zijn door de Regering naar 
voren gebracht bij de indiening van het ontwerp voor de 
Havennoodwet. Daarbij is ook uiteengezet, welke bestuurlij-
ke organisatie voor de havens in oorlogstijd is ontworpen om 
een doelmatig gebruik van de beschikbare capaciteit te be-
vorderen, een organisatie uitgaande van een landelijk-centrale 
leiding maar berekend op gedecentraliseerd havenbeheer 
voorzover de behoefte daartoe zich zal aandienen. 

Het ladingverwerkend vermogen van de gezamenlijke Ne-
derlandse havens, dat aanmerkelijk groter is dan nodig is 
voor de verwerking van de nationale in- en uitvoer over zee, 
mag tot op zekere hoogte een geruststellend feit zijn, ander-
zijds heeft de Europese- of als men wil de wereldfunctie van 
de grote havens consequenties, waaraan ook met het oog op 
oorlogsomstandigheden niet voorbijgegaan kan worden. De 
omvang van de aanvoer en ook de afvoer over zee, waar-
mede met het oog op de te treffen voorzorgen rekening moet 
worden gehouden, moet worden bepaald naar de gemeen-
schappelijke inspanning en derhalve mede gebaseerd zijn op 
de verwachte behoeften van de bondgenoten. Gezien de geo-
grafische situatie van het bondgenootschap zijn er ongetwij-
feld omstandigheden denkbaar, waarin onze aanvoerhavens 
van zodanig strategisch belang zijn, dat met daartegen gerich-
te vijandelijke activiteiten — en dus met capaciteitsverlies -
rekening moet worden gehouden; een verlies dat gcmakke-
lijk kan leiden tot een tekort. 

Ten einde een zodanig tekort zoveel mogelijk te kunnen 
aanvullen zijn noodvoorzieningen voorbereid in de vorm van 
noodankerplaatsen, die toegankelijk zijn voor zeeschepen en 
waar deze voor anker kunnen gaan om vervolgens hun lading 
met de eigen werktuigen in langszij gebrachte binnenschepen 
te lossen: deze laatste kunnen de lading te bestemder plaatse 
in het achterland afleveren. Deze methode van ladingsbehan-
deling, waartoe de situatie in Nederland de mogelijkheid 
biedt, vergt betrekkelijk weinig investering, is althans vele 
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male minder kostbaar dan die van andere noodhavenvoorzie-
ningen door middel van noodsteigcrs, caissons of amphibischc 
voertuigen en biedt tevens grotere veiligheid doordat sprei-
ding van activiteit kan worden toegepast. Dit systeem van 
noodankcrplaatsen heelt anderzijds de nadelen, dat het sterk 
afhankelijk is van de weersomstandigheden, dat het tempo 
van oveislag laag is en het procédé verhoudingsgewijs ar-
beidsintensicf. Ook zijn niet alle schepen voor zelflossing uit-
gcrust. Hieraan kan echter ten dele worden tegemoet ge-
komen door op de noodankcrplaatsen gebruik te maken van 
drijvend havenmaterieel, afkomstig van uitgeschakelde ha-
vens. Daar vooral het lossen van bulklading volgens het be-
schreven systeem uitermate tijdrovend is, werd een voorraad 
mechanische losapparatuur voor granen, zaden e.d. aange-
schaft in de vorm van door middel van een stroomaggregaat 
elektrisch aangedreven kettingtransporteurs. Hiermede kan 
dit soort lading uit het ruim van het zeeschip in lichters wor-
den overgebracht. Deze apparatuur is opgeslagen in een 
tweetal daartoe aangekochte en uitgeruste binnenschepen. 
Voor hetzelfde doel werd onlangs een bestelling geplaatst 
voor een aantal pneumatische graanlosapparaten, na ont-
vangst waarvan de totale loscapaciteit van deze machines een 
beloop van 1550 ton per uur zal hebben bereikt. Plannen zijn 
in bewerking voor de uitrusting van een derde binnenschip 
voor de opslag van laatstgenoemde aanwinst. Bovendien is 
een voorraad van diverse hulpmaterialen aangelegd in de 
vorm van trossen, kabels, laadnetten, pallets, e.d. ter verho-
ging van de paraatheid voor het werk op de noodankerplaat-
sen, terwijl met het oog op de verbindingen in het nooü-
havengebied radioapparatuur is opgeslagen voor radio-
teiefonische berichtgeving tussen enige vaste walposien en 
communicatievaartuigen. 

Gezien het feit, dat het hier een vorm van havenactiviteit 
betreft, die naar plaats en werkwijze geheel buiten de gebrui-
kelijke routine valt, vergt de voorbereiding ervan uitgebreide 
organisatorische voorzieningen in overleg en in samen-
werking met overheidsinstanties en particuliere instellingen 
en bedrijven, die bij voortduring de aandacht vragen. 

Waterstaat 

Doelstelling 

De civiele verdediging in de waterstaatssector omvat de 
maatregelen, die ten doel hebben het voorkomen, beperken 
en bestrijden van de gevolgen, voortvloeiende uit de bescha-
diging van waterstaatswerken en belemmeringen in het ge-
bruik van deze werken, voor zover deze door oorlogsomstan-
digheden kunnen worden veroorzaakt. Dijken, kaden, slui-
zen, stuwen en gemalen moeten zo goed mogelijk intact blij-
ven, evenals de landwegen en de scheepvaartwegen met de 
erbij behorende bruggen en schutsluizen. Beschadigingen aan 
die werken moeten worden hersteld. De waterstaatsdiensten 
moeten blijven functioneren. De instandhouding van de water-
staat in oorlogstijd is in het belang van de bewoonbaarheid 
van het land en de voortzetting van het maatschappelijk en 
economisch leven. 

Structuur en verantwoordelijkheden 
De gecompliceerde waterstaatsstructuur, waarbij de ver-

antwoordelijkheden en bevoegdheden berusten bij het Rijk, 
de provincies en tal van waterschappen en gemeenten heeft 
het noodzakelijk gemaakt voor de civiele verdediging een spe-
ciale regeling te treffen. Deze regeling is vervat in de Wet be-
scherming waterstaatswerken in oorlogstijd, (wet BWO) van 
23 juni 1952, Stb. 367. 

De wet belast Gedeputeerde Staten met het treffen van de 
door hen nodig geachte beschermingsmaatregelen in hun pro-
vincie. Deze dienen in overeenstemming te zijn met de richt-
lijnen, die ter zake door de minister van Verkeer en Water-
staat zijn gegeven. De uitvoering vereist een machtiging van 
de minister. Alleen bij ernstig en dadelijk aanwezig gevaar 
kunnen Gedeputeerde Staten terstond de nodige maatregelen 

treffen. De kosten van BWO-maatregelen komen voor 3/4 
ten laste van het Rijk en voor 1/4 ten laste van de provincie. 
Hoewel d'e wet BWO geen uitzondering maakt voor rijks-
waterstaatswerken, worden de maatregelen voor dezj werken 
geheel door de Rijkswaterstaat en op rijkskosten verzorgd. 
De civiele verdedigingsvoorbereidingen vormen een van de 
normale taken van de diensten, zowel bij de Rijkswaterstaat 
als bij de provinciale waterstaatsdiensten. In vredestijd be-
staan derhalve geen afzonderlijke civiele verdedigingsorga-
nen. Alleen de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat be-
sehikt over een kleine afdeling civiele verdediging bij de 
hoofddirectie van de Waterstaat, voor de algemene leiding, 
coördinatie en stimulering. 

Civie'e verdedigingsplannen en hun grondslagen 
Uit de doelstelling volgt reeds, dat een nauwe functionele 

binding bestaat tussen civiele verdedigingsmaatregelen en 
normale vredesmaatregelen. In vredestijd moet de Waterstaat 
immers eveneens bedacht zijn op instandhouding van de dienst, 
ook indien storingen of plotselinge gevaren zouden optreden. 

Verschillende categorieën van civiele verdedigingsmaat-
regelen hebben dan ook het karakter van uitbreiding of ver-
betering van de normale vredesmaatregelen. Herhaaldelijk 
komt het voor dat een maatregel ten dele uit de civiele ver-
dedigingsfondsen, ten dele uit de gewone vredesfondsen 
wordt gefinancierd. 

De civiele verdedigingsplannen zijn gebaseerd op de richt-
lijnen voor toepassing van de wet BWO van de minister van 
Verkeer en Waterstaat. Die richtlijnen gelden tevens voor de 
Rijkswaterstaat. Zij zijn nader gepreciseerd in een aantal aan-
schrijvingen van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. 
De provincies en de rijkswaterstaatsdiensten — samen 28 
in getal — maken ieder hun deelplannen, voor zoveel nodig in 
onderling overleg. De deelplannen worden vervolgens door de 
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat gecoördineerd aan 
de hand van prioriteiten en beschikbare fondsen en aldus 
voorgesteld' aan de chef van de Staf voor de civiele ver-
dediging. In verband met het grote aantal deelplannen en als 
gevolg van de grote verschillen die daarin bestaan door de 
verschillen in waterstaatkundige gesteldheid en in taken van 
de (RWS) diensten, kan ten aanzien van de totaalplannen 
slechts een algemeen beeld worden gegeven. In grote trekken 
kunnen drie groepen van maatregelen worden onderscheiden. 

Een eerste groep van maatregelen is gericht op de bescher-
ming van het land tegen de zee, de grote rivieren en de hoger 
gelegen boezemwateren. Hieronder vallen: 

a. incidentele versterking van hoofdwaterkeringen op in 
oorlogstijd speciaal bedreigde plaatsen; 

b. reserve-waterkeringen, die bij doorbraak door oor-
logsgeweld van een hoofdwaterkering een overstroming kunnen 
inperken; 

c. keersluizen in boezems of polderwat eren; 
d. materialen voor nooddichting van dijken en sluizen 

(stortsteen, zandzakken, schotbalken, enz.). 
De onder c genoemde keersluizen in boezems zijn speciaal 

van belang in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar 
zeer uitgestrekte boezems te midden van (vrij) diepe polder-
gebieden bestaan. Deze keersluizen, de z.g. boezemscheidin-
gen, hebben ten doel de boezem in oorlogstijd in een aantal 
compartimenten te verdelen, waardoor bij doorbraak van 
een boezemkade slechts één compartiment in de aangrenzende 
polders kan leeglopen. 

Een tweede groep van maatregelen beoogt de instandhou-
ding van de afwatering in gevallen van verstoring van de elek-
triciteitsvoorziening, gebrek aan brandstof voor dieselgemalen 
of onklaar raken van uitwateringssluizen of gemalen. 

Tot deze maatregel behoren: 
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e. gemengde diesel- en elektrische bemaling voor een be-
paald gebied; 

ƒ. onderlinge ondersteuning bij de bemaling van polders of 
boezems, die normaal afzonderlijk worden bemalen; 

g. mobiele hulpgemalen, die bij overstromingen of bij het 
onklaar raken van de normale bemalingsmiddelen kunnen 
worden ingezet; 

h. instandhouding als reserve-maalwerktuig van overcom-
pleet geraakte windwatermolens. 

Een derde groep van maatregelen heeft de instandhouding 
van de functionering en de bediening van sluizen, gemalen, 
beweegbare bruggen en sluizen ten doel. Hiertoe behoren: 

/'. stationaire reserve dieselelektrische aggregaten of reserve 
dieselmotoren in waterstaatswerken; 

/. mobiele dieselelektrische aggregaten voor noodstroom-
voorziening van werken of werkterreinen, waar de openbare 
stroomvoorziening is uitgevallen of ontbreekt; 

k. reserve-voorraden dieselolie voor dieselgemalen e.a. wer-
ken; 

/. extra bescherming van vitale onderdelen van werken; 
m. schuilplaatsen en beschermende kleding en uitrus-

ting voor bedieningspersoneel, enz. 

Behoudens vorengenoemde drie groepen moeten nog wor-
den genoemd: het aanleggen van een voorraad noodbrug-
materieel, idem van wegmaterialen, extra-telecommunicatie-
middelen voor een aantal waterstaatsdiensten en de voorlich-
ting van het waterstaatspersoneel over gedragsregels bij fall-
out (in nauwe samenwerking met de BB). 

Het zeer grote aantal waterstaatswerken, hun uiteenlopende 
betekenis en de verscheidenheid van de mogelijke maatrege-
len dwingen om zeer selectief te werk te gaan. Daartoe is voor 
het gehele land een lijst van meest belangrijke waterstaatswer-
ken aangelegd. De lijst is naarmate van de belangrijkheid van 
de werken weer in enkele categorieën onderverdeeld en de 
civiele verdedigingsplannen richten zich voorshands speciaal 
op de belangrijkste categorie. Ook wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de werken op bedreigde plaatsen, zoals vliegvelden, 
havens, verkeerscentra enz. 

Bij nieuwe waterstaatsprojecten (Deltawerken, Zuiderzee-
werken, Rijnkanalisatie, Schelde-Rijnkanaal, vernieuwing 
van bemalingssystemen enz.) en bij de bouw van nieuwe 
kunstwerken moeten de civiele verdedigingsmaatregelen ge-
lijk met de nieuwbouw tot stand komen, opdat met de minste 
kosten kan worden volstaan en allerlei zorg en moeite achter-
af wordt voorkomen. 

Realisatie en toekomstige plannen 
In haar totaliteit is bij de realisatie van de plannen een 

achterstand te onderkennen. Als voornaamste oorzaak moet 
worden genoemd het feit, dat de meeste waterstaatsdiensten 
in de afgelopen jaren bij een overmaat van urgent werk met 
een tekort aan personeel te kampen hebben gehad. Ten 
aanzien van een aantal maatregelen kan het volgende worden 
opgemerkt. 

Ad c. Bij de boezemscheidingsplannen is in Noord-Holland 
en Zuid-Holland de bouw van een aantal grote, kostbare 
boezemscheidingen in brede wateren belangrijk vertraagd 
door technische problemen. Deze problemen lijken thans 
grotendeels opgelost, zodat de verwachting bestaat, dat deze 
sluizen in de komende jaren gereedkomen. In Utrecht waar 
alleen kleinere boezemscheidingen zijn, is het boezemschei-
dingsplan gereed. 

Ad e en /. De hier genoemde maatregelen voor bemaling 
strekken zich over de lange duur uit, daar zij als regel eerst 
worden getroffen in samenhang met de vernieuwing van af-
wateringssystemen. 

Ad g. Er zijn ruim 100 mobiele hulpgemalen nodig. Hier-
van heeft de Rijkswaterstaat 25 stuks aangeschaft. De overige 
- bestemd voor negen provincies - zijn besteld en worden 
in 1968 en 1969 afgeleverd. 

Ad h. Over het gehele land worden thans 49 windwater-
molens in het kader van de wet BWO in stand gehouden. 
Hiervan staan 38 molens in Zuid-Holland (o.a. 16 bij Kinder-
dijk). 

Ad k. Aan de opslag van reserve-voorraden dieselolie is, 
met uitzondering van één provincie, reeds goede aandacht be-
steed. 

Ad in. De bouw van schuilplaatsen bevindt zich nog in het 
beginstadium en is, behoudens in één provincie, tot nu toe 
beperkt gebleven tot een aantal nieuwe werken. 

Voor wat betreft het noodbrugmaterieel voor het weg-
vervoer kan, in aansluiting op hetgeen daaromtrent onder 
het hoofd „Binnenlands vervoer" is opgemerkt, worden mede-
gedeeld, dat het nodig geachte materieel, geschikt voor een 
lengte van 2 km bruggen voor voertuigen van max. 40 ton, 
door de Rijkswaterstaat is aangeschaft en - verdeeld over 
enkele opslagplaatsen - gereed ligt. Samen met de militaire 
voorraden wordt deze hoeveelheid voldoende geacht om in 
de behoefte aan wegbrugslag te voorzien. 

Behoudens de enkele voorzieningen, die blijkens het 
vorenstaande gereed zijn, zal in de toekomst worden voortge-
gaan met de overige maatregelen, zulks met inachtneming 
van de prioriteiten, die reeds eerder bij de plannen zijn ver-
meld. Dit geldt zowel voor de reeds bestaande als voor de 
nieuwe waterstaatswerken. 

Telecommunicatie en postverkeer 
Voor de instandhouding van het maatschappelijk en eco-

nomisch leven is een goedwerkend telecommunicatiesysteem 
onmisbaar, aangezien geen enkele organisatie, die onder 
buitengewone omstandigheden moet optreden, goed kan wer-
ken zonder de beschikking te hebben over verbindingen. Mede 
omdat een telecommunicatiesysteem niet alle verkeers-
behoeften kan verwerken, zal eveneens aan het postale ver-
keer aandacht moeten worden geschonken. 

De civiele verdediging in de PTT-sector omvat dan ook 
de maatregelen ter voorkoming, beperking en bestrijding 
van de gevolgen van oorlogsomstandigheden t.a.v. de uit-
voering van PTT-diensten, benevens die ten behoeve van ver-
bindingsmogelijkhcden voor onder die omstandigheden nood-
zakelijke vitale organen en instellingen. 

C o ö r d i n a t i e en o r g a n i s a t i e 
Ten einde een zo goed mogelijke coördinatie van de ver-

bindingsbehoeften onder buitengewone omstandigheden te 
verzekeren, werd in 1953 ingesteld de Nationale telecom-
municatieraad (NTR), waarin zowel de drie krijgsmachtdelen 
als de civiele departementen zijn vertegenwoordigd. Daar-
naast zijn ten behoeve van een nauwere samenwerking t.a.v. 
de militaire en civiele telecommunicatiebehoeften en het ge-
bruik van radiofrequenties enkele commissies en bureaus 
werkzaam. 

De coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden, zowel 
ten aanzien van de krijgsmachtdelen als ten behoeve van de 
civiele verdediging is opgedragen aan de centrale afdeling 
verbindingsdienst van de PTT. Ten dienste van de civiele de-
partementen is onder de directeur-generaal van de PTT 
een bureau Telecommunicatie civiele verdediging gevormd 
voor advies, bundeling van behoeften, voortgangscontrole en 
gebruik van de middelen op telecommunicatiegebied. 

Met het oog op eventueel toenemende spanning en het 
optreden van calamiteiten bestaat voor een aantal PTT-per-
soneelsleden een waakdienst thuis, zodat in geval van alarmering 
de telefoondirecties en de vitale onderdelen van de Centrale 
PTT-directie snel ingelicht kunnen worden. Wat betreft de 
interne organisatie is voor de coördinatie van maatregelen op 
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het gebied van de civiele verdediging binnen het bedrijf een 
commissie ingesteld, waarin vertegenwoordigers van ver-
schillende afdelingen zitting hebben. Deze commissie wordt 
bijgestaan door een secretariaat, dat tevens belast is met de 
voortgangscontrole op de uitvoering van de werkzaamheden. 

De beveiliging van het bedrijf wordt sinds 1950 behartigd 
door de inspectie bedrijfsveiligheid. Deze is tevens belast met 
maatregelen op het gebied van de (bedrijfs)zelfbescherming 
en die ter bescherming van het bedrijf tegen oorlogsdaden. 

M a t e r i ë l e v o o r z i e n i n g e n 
1. Algemeen 
Ten behoeve van de dienstonderdelen in het bedrijf werd in 

1962 een handboek „Civiele verdediging PTT" uitgegeven, dat 
in de loop van de jaren achterhaald is door de verschijning 
van andere boekwerken, veranderde voorschriften en in-
structies. In de komende jaren zal daarom aanpassing van dit 
handboek worden verzorgd. 

In verband met het brede terrein, waarop de PTT-diensten 
werkzaam zijn, is het onmogelijk en ook niet noodzakelijk alle 
maatregelen ten behoeve van de civiele verdediging tege-
lijkertijd in het gehele bedrijf tot uitvoering te doen komen. 
Zij zijn daarom ingedeeld in een aantal groepen en moeten 
hetzij automatisch, hetzij na bekomen opdracht worden ge-
troffen, zulks afhankelijk van de algemene toestand van het 
ogenblik. 

Daar deze voorschriften tot nu toe in een voorlopige vorm 
aan de hoofden van dienst werden verstrekt, ligt het in het 
voornemen ze in de komende jaren een definitieve vorm te 
geven en aan te passen aan verstrekte aanvullende instructies 
en aanwijzingen. 

Aangezien er voorts rekening mede dient te worden gehou-
den, dat de verbindingen tussen de landelijke hoofden van 
dienst en de centrale leiding verbroken kunnen zijn, werden 
richtlijnen verstrekt betreffende de aan hen gegeven be-
voegdheden in oorlogstijd. 

Oorlogslokaties en oorlogsstaven 
In verband met het besluit tot vorming van een oorlogsstaf 

bij de Centrale directie en een aantal vitale landelijke dienst-
onderdelen, is de bouw en inrichting van een aantal oorlogs-
lokaties reeds ter hand genomen. Dit plan zal eind 1968 voor 
pl.m. 25 pet. gereed zijn. De overige 75 pet., waarvoor de 
plannen in verschillende stadia van uitvoering en voorberei-
ding verkeren, zullen de komende jaren volgen. 

Materieelvoorziening en spreiding 
Hoewel een zekere spreiding van kabelvoorraden is tot 

stand gebracht, vormt de centrale opslag van diverse arti-
kelen nog een probleem. 

Ten behoeve van de spreiding van de opslagcapaciteit van 
benzine is over het gehele land verdeeld reeds een groot aan-
tal opslagplaatsen in gebruik genomen. De afwerking van de 
opgestelde plannen zal de komende jaren worden voltooid. 

Personeel en voorlichting 
Met het ministerie van Defensie is een regeling tot stand 

gekomen om het personeel, werkzaam op militaire objecten, 
in oorlogstijd te voorzien van een bijzonder legitimatiebewijs. 
Omtrent de uitvoeringsvorm wordt nog nader overleg ge-
pleegd. Dit departement verleent tevens medewerking voor 
het bevorderen van vrijstelling van opkomst bij mobilisatie 
voor het personeel van de technische dienst, de telegraaf- en 
radiodienst, de centrale werkplaatsen e.d. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verleent medewer-
king voor het vrijstellen van voor PTT onmisbaar geacht per-
soneel, dat na beëindiging van de eerste oefening zou moeten 
zijn aangewezen als noodwachter. 

Schuilgelegenheid 
Op een betrekkelijk klein aantal na hebben de PTT-gebou-

wen een voldoende grote schuilkelder. 

2. Telecommunicatie 
Zoals reeds vermeld vallen onder de telecommunicatievoor-

zieningen, behalve die voor de bescherming en instandhou-
ding van het Nederlandse telecommunicatienet, ook die voor 
vitale diensten en instellingen buiten het bedrijf. 

a) Voorzieningen t.b.v. de voortzetting van het bestuur 
Naarmate de plannen tot inrichting van noodonderkomens 

t.b.v. ministeries, andere nationale organen en rijksinstanties 
in de provincies in uitvoering komen, zullen ook opdrachten 
voor telecommunicatievoorzieningen worden verstrekt. 

Ten behoeve van de verbindingen met de gemeenten werd in 
1967 de inrichting van een eerste streekverbindingscentrum 
opgedragen. Verwacht wordt, dat in 1968 en latere jaren 
met de uitvoering van dit project verdere voortgang zal wor-
den gemaakt. 

Er is tevens een aanvang gemaakt met de installatie van 
facsimile-apparatuur. 

Ten behoeve van de instandhouding van het telexverkeer tus-
sen overheidsinstanties bestaan plannen tot realisering van 
bijzondere voorzieningen. De uitwerking en uitvoering zullen 
evenwel nog een aantal jaren vorderen. 

Ten einde in bijzondere omstandigheden het telefoonverkeer 
tussen een aantal overheidsinstanties buiten het openbare tele-
foonnet om in stand te kunnen houden, was een overheids-
telefoonnet (departementennet) op basis van handbediening 
gerealiseerd. Mede met het oog op het personeelsvraagstuk 
werd besloten tot gedeeltelijke automatisering van dit net, 
waarbij tevens tot veiliger opstelling van apparatuur en be-
disning zou worden overgegaan. Eind 1968 zal reeds een 
belangrijk gedeelte van dit plan zijn gerealiseerd (± 50 pet.), 
terwijl het in 1969 en volgende jaren zal worden afgewerkt. 

Ten slotte moest t.b.v. de civiele verdedigingsorganen op 
diverse routes uitbreiding van draaggolfgroepen en de nodige 
kabellegging worden gerealiseerd. In 1968 en latere jaren 
zullen op dit gebied echter geen activiteiten meer kunnen 
worden verwacht. 

De reorganisatie van de BB-kringen heeft grote wijziging 
in het oorspronkelijke BB-verbindingsnet noodzakelijk ge-
maakt; een en ander is thans praktisch uitgevoerd. 

b) Voorzieningen t.b.v. de voorlichting 
Het is de bedoeling de omroepuitzendingen onder buiten-

gewone omstandigheden zo lang mogelijk te handhaven. Hier-
voor, alsook voor het doorgeven van overheidsberichten aan 
de omroep en de pers, zijn diverse bijzondere voorzieningen 
nodig. Met de uitvoering is een aanvang gemaakt; met het 
gereedkomen zullen nog verscheidene jaren gemoeid zijn. 

c) Bescherming en instandhouding Nederlands telecom-
municatienet 

Ter voorkoming en bestrijding van beschadigingen en ver-
nielingen aan dit net ten gevolge van oorlogshandelingen is 
een aantal maatregelen gewenst, waarvan de stand van zaken 
verdeeld naar enkele hoofdgroepen als volgt kan worden weer-
gegeven: 

(1) Transmissie 
Ten einde te kunnen voorzien in het wegvallen van be-

staande vaste versterkerstations werd besloten mobiele ver-
sterkerstations aan te schaffen met bijbehorende apparatuur 
en kabel. Een veertigtal eenheden van verschillende soort is 
reeds beschikbaar; in de komende jaren zullen nog enige tien-
tallen volgen. 

(2) Telefonie 
Ten einde bij het wegvallen van automatische telefoon-

centrales het belangrijkste verkeer nog te kunnen voortzetten 
werd een aantal transportabele handtelefooncentrales met 
bijbehorende stroomvoorziening aangeschaft, benevens enkele 
mobiele automatische telefooncentrales. Voor zover levering 
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nog niet heeft plaatsgehad zal deze de eerstkomende jaren ge-
schieden. 

Voor het geval het verkeer niet meer met vorengenoemde 
centrales kan worden hersteld, zijn maatregelen genomen om 
een zeer gering aantal aansluitingen met inductor toestellen 
te herstellen. De nodige apparatuur is reeds aangeschaft en 
verspreid over het land opgeslagen. 

Ten einde het wegvallen van de stroomvoorziening te kun-
nen opvangen zijn noodstroomaggregaten aangeschaft. Voorts 
is er rekening mede gehouden, dat door allerlei omstandig-
heden de capaciteit van het verbindingssysteem zeer ernstig 
kan teruglopen. Het zal dan mogelijk moeten zijn de gesprek-
ken van bepaalde abonnees, welke niet (meer) langs auto-
matische weg tot stand kunnen worden gebracht, toch af 
te wikkelen en zo nodig voorrang te geven boven andere. 
Daartoe zijn voorzieningen voorbereid voor handbediening 
op het openbare net. 

Daarnaast zullen de komende jaren nog voorzieningen 
worden getroffen voor beschermde opstelling van een aantal 
centrales. 

(3) Telegrafie 

Ter verzekering van het internationale en nationale tele-
graafverkeer zullen beschermingsmaatregelen worden getrof-
fen. De daartoe benodigde bouwkundige voorzieningen zullen 
in 1968 ter hand worden genomen. Het gehele project zal 
naar verwachting in 1972 gereed zijn 

Voorts zijn voorzieningen getroffen voor de inrichting van 
noodtelegraafkantoren en mobiele en transportabele telegraaf-
overdraagstations. Het overgrote deel van deze voorzieningen 
is gereed. 

(4) Radio 

Vooral met het oog op de handhaving van de overzeese 
radioverbindingen worden beschermingsmaatregelen £etrof-
fen, waarvan de uitvoering ter hand is genomen. 

(5) Straalverbindingen 

Ten einde tussen bepaalde punten in korte tijd een aantal 
extra interlokale verbindingen te kunnen inzetten, eventueel ter 
vervanging van uitgeschakelde verbindingen, is mobiele en 
transportabele straalzendapparatuur aangeschaft. 

Ten slotte moet er rekening mede worden gehouden, dai 
onder buitengewone omstandigheden talloze telefoon- en te-
lexverbindingen onbelemmerd nodig zijn voor de militaire 
en/of civiele oorlogsinspanning. 

Bij het optreden van stagnatie zullen ongetwijfeld beper-
kingen aan het overige verkeer moeten worden opgelegd. 
Maatregelen zijn genomen om de meest belangrijke abonnees 
zoveel mogelijk hun verkeer te kunnen laten afwikkelen. 

3. Postdienst 
Als gevolg van een eventueel onder buitengewone omstan-

digheden onvermijdelijk wordende beperking van het tele-
foon- en telexverkeer, wordt een toeneming van het aantal 
telegrammen verwacht. Er zijn maatregelen in studie om de 
verzending van bepaalde categorieën telegrammen te kunnen 
beperken, doch de te verwachten toevloed van telegrammen 
zal de besteldienst der posterijen mede voor grote problemen 
stellen, aangezien tevens gerekend moet worden op een te-
kort aan personeel uit hoofde van militaire dienst, bewaking 
e.d. 

Om het postverkeer zo goed mogelijk te doen functio-
neren zijn maatregelen in overweging om de verzending van 
bepaalde soorten poststukken te kunnen beperken. Interna-
tionaal zijn op dit gebied reeds afspraken gemaakt met de 
postadministratie van de Bondsrepubliek Duitsland en zijn met 
die van België nog onderhandelingen gaande. Het ligt in de 
bedoeling ook met andere landen tot bilaterale afspraken te 
komen. 

Nu bij de postdienst de dienstuitvoering op zaterdag sterk 
is beperkt, dient voor buitengewone omstandigheden nader te 

worden voorzien in het vervoer en/of bestelling van bijzon-
dere stukken en telegrammen tijdens de weekeinden. Des-
betreffende maatregelen krijgen de nodige aandacht. 

Daar de postkantoren een belangrijke plaats innemen in 
het geldverkeer, is aan het ministerie van Financiën een op-
gaaf voor buitengewone omstandigheden verstrekt van de 
vermoedelijke behoefte, qua plaats en omvang aan chartale 
geldmiddelen. 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
Goederen voorziening 
De voorbereidingen in de economische sector van de ci-

viele verdediging hebben als uitgangspunt de overweging dat 
in geval van oorlog Nederland zal worden geconfronteerd met 
schaarste. De wijze waarop de oorlog zal worden gevoerd, 
met name of daarbij kernwapens zullen worden gebruikt dan 
wel conventionele wapens worden ingezet, zal slechts leiden 
tot graduele verschillen. 

Dit komt omdat Nederland voor zijn voorziening voor een 
groot deel is aangewezen op de aanvoer van basis-, grond- en 
hulpstoffen van overzee en dus bij voorbaat rekening zal moe-
ten worden gehouden met stagnatie bij de aanvoer. In dit 
verband moge worden gewezen op de onder die omstandige 
heden noodzakelijke „pooling" van de beschikbare scheeps-
ruimte en het samenstellen van convooien, die onder marine-
escorte zullen varen. Dit alles moet leiden tot vertraging in 
de aanvoer, omdat het treffen van dergelijke maatregelen 
nu eenmaal tijd vergt. Bovendien is Nederland vanwege zijn 
geografische ligging en structuur een zeer kwetsbaar gebied. 
Het is dichtbevolkt, wordt van oost naar west doorsneden door 
grote rivieren en is voor zijn voorziening met industriële pro-
dukten goeddeels aangewezen op in het westen van het land 
in en rondom de havengebieden opgeslagen grond- en hulp-
stoffen. 

Grosso modo zou een oplossing mogelijk zijn voor de te 
verwachten moeilijkheden door het aanleggen op grote schaal 
van extra voorraden. Vanwege de technische en financiële 
consequenties is een dergelijke oplossing niet te verwezen-
Iijken. Niet alleen zouden de daarvoor noodzakelijke inves-
teringen te hoge uitgaven eisen, doch de financiële offers die 
zouden worden gevergd in de vorm van jaarlijks terugkeren-
de kosten voor opslag, bewaking, roulatie van beperkt houd-
bare goederen en administratie, zouden een te zware wissel 
trekken op de financieel-economische mogelijkheden. 

Een zo goed mogelijke oplossing moet derhalve worden 
gezocht in het ten uitvoerleggen van een verantwoord distri-
butiesysleem. Een globale benadering, gepaard aan in het ver-
leden opgedane ervaringen rechtvaardigt de verwachting, dat 
nog sprake is van een aanvaardbaar voorzieningspeil, als 
in oorlogstijd 50 pet. van de vredesbehoeften kan worden 
gedekt. In zijn algemeenheid geldt, dat de in Nederland aan-
wezige voorraden in theorie, d.w.z. afgezien van verwoestin-
gen door oorlogsgeweld, toereikend zijn om gedurende de eer-
ste zes maanden van een oorlog het voorzieningspeil op een 
dergelijk niveau te handhaven. 

Als belangrijke uitzonderingen op hogergenoemde benade-
ring dienen te worden genoemd aardolieprodukten, genees-
en verbandmiddelen en sommige non-ferro metalen, omdat 
naar moet worden verwacht, de behoefte aan deze catego-
rieën van produkten in oorlogsomstandigheden sterk zal stij-
gen. 

Voor wat betreft aardolieprodukten en genees- en verband-
middelen is van overheidswege voorzien in een extra op-
slag. 

Ten aanzien van voor aardolieprodukten getroffen maat-
regelen zij hier verwezen naar hetgeen daaromtrent hierna 
onder het hoofd „Energievoorziening" is vermeld. 

Kortgeleden is een aanvang gemaakt met de bestelling van 
een geselecteerd aantal levensreddende geneesmiddelen, bloed-
plasma en narcotica die, evenals een hoeveelheid verband-
middelen, als extra-voorraden met het oog op oorlogsomstan-
digheden zullen worden opgeslagen. 
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In het kader van dit plan zal t/m 1971 een bedrag van 
f 6 min. worden geïnvesteerd. Het voorziet naar deskundigen 
aannemen in het scheppen van dekkingsmogelijkheden voor 
de eerste zes maanden van een oorlog. Ten behoeve van deze 
opslag is reeds een door het ministerie van Defensie afge-
stoten fort aangekocht, dat momenteel door verbouwing ge-
schikt wordt gemaakt. Over de aankoop van een tweede fort 
is onlangs gunstig beslist, terwijl de mogelijkheden voor het 
aankopen van een derde fort nog worden onderzocht. 

O r g a n i s a t o r i s c h e v o o r b e r e i d i n g e n 
Om op verantwoorde wijze te kunnen overschakelen van 

een vredes- naar een oorlogseconomie is het noodzakelijk 
reeds in vredestijd daartoe de nodige voorbereidingen op or-
ganisatorisch gebied te treffen. 

Het invoeren van distributieregelingen en het richting ge-
ven aan produktie en afzet vereist een aanzienlijke uitbrei-
ding van het overheidsapparaat zoals dat in vredesomstandig-
heden functioneert. Uit dien hoofde is dan ook voorzien in 
een aanzienlijke uitbreiding van ook in vredestijd bestaande 
diensten zoals de Centrale dienst voor in- en uitvoer, het Prij-
zcnapparaat en de Economische controledienst. 

Met betrekking tot de taken van deze diensten diene het 
volgende. 

De Centrale dienst voor in- en uitvoer zal door middel 
van een vergunningstelsel controle uitoefenen op de in- en 
uitvoer. Het Prijzenapparaat, thans als directie een onderdeel 
van het Directoraat-generaal voor industrie en handel, zal 
als dienst van de prijzen worden belast met het algemeen 
prijsbeleid, de prijsvorming en de prijsbewaking. 

De Economische controledienst zal in buitengewone om-
standigheden evenals in vredestijd, doch in veel omvangrij-
ker mate, controle uitoefenen op de naleving van dan gel-
dende voorschriften op economisch terrein. 

Als nieuwe organen zullen in buitengewone omstandighe-
den worden opgericht: 

Het Centraal rantsoeneringsbureau (CRB) 
Dit bureau zal worden belast met de uitvoering van rant-

soeneringsmaatregelen ten behoeve van de consument. Onder 
dit bureau ressorteren 93 distributiekringkantoren, correspon-
derend met de 93 distributiekringen, waarin ons land is ver-
deeld. Deze kringen bestaan - op enkele uitzonderingen na 
- uit één centrale gemeente en een variërend aantal aan-
gesloten gemeenten. 

Voorts is in iedere provincie een Inspectie voor de distri-
butie gevestigd, die tot taak heeft het instrueren, adviseren 
en controleren van de kringkantoren. 

Alle bescheiden die nodig zijn om op korte termijn een rant-
soenering te kunnen invoeren, zijn gereed en verspreid op-
geslagen in de centrale gemeenten van de 93 distributie-
kringen. De in 1956 aangemaakte distributiestamkaarten 
zullen in 1968 door nieuwe worden vervangen. De reden 
hiervan is, dat de thans opgeslagen stamkaarten voor het 
merendeel niet meer mechanisch kunnen worden verwerkt 
met behulp van de inmiddels in toenemende mate aangeschafte 
moderne apparatuur. 

De onderhandelingen over de huisvesting en de personeels-
bezetting van het CRB zijn in een vergevorderd stadium, even-
als die over de benoeming van een functionaris die zo nodig 
als directeur met de leiding zal worden belast. Te zijnen be-
hoeve is een z.g. „draaiboek" samengesteld, dat de nodige 
aanwijzingen bevat. 

De rijksbureaus 
Deze bureaus zullen voornamelijk worden belast met het 

distribueren van grondstoffen, hulpstoffen en eindprodukten 
aan industrie en handel. Bovendien zullen zij richting geven 
aan produktie en afzet van industriële goederen overeenkonv 
stig aan de omstandigheden aan te passen richtlijnen. 

Er zullen, verspreid over het gehele land, 21 van deze rijks-
bureaus worden gevestigd. Ieder rijksbureau zal zorg dragen 

voor de verdeling van een reeds nu vastgestelde groep van 
grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten. Er is echter 
rekening gehouden met de mogelijkheid, dat zij eikaars taak 
gedurende kortere of langere tijd zullen moeten kunnen over-
nemen. 

De vestigingsplaatsen voor de rijksbureaus zijn vastgesteld 
en maatregelen op het gebied van de telecommunicatie zijn 
voorbereid. De verwezenlijking vindt regelmatig voortgang. 
Voorts is ten aanzien van enkele bijzonder belangrijke rijks-
bureaus reeds bekend wie in de functie van directeur met de 
leiding zal worden belast. Draaiboeken ten behoeve van deze 
functionarissen liggen gereed. 

Mede te hunnen behoeve is een lijst samengesteld van z.g. 
„vitale" bedrijven. Dit zijn ondernemingen, behorende tot de 
economische sector, waar artikelen worden geproduceerd, die 
vooral in buitengewone omstandigheden als essentieel moe-
ten worden beschouwd voor de instandhouding van het maat-
schappelijk bestel. Deze lijst is aangevuld met een aantal 
ondernemingen die zijn opgenomen op voorstel van het mi-
nisterie van Defensie en is ook in vredestijd van belang. Se-
dert eind 1962 geldt namelijk een regeling waarbij is bepaald, 
dat werknemers van vitale bedrijven die daarin een zoda-
nige functie bekleden, dat zij als onmisbaar kunnen worden 
beschouwd, onder bepaalde voorwaarden vrijstelling kunnen 
krijgen van hun eventuele verplichtingen als dienst- c.q. nood-
wachtplichtige. 

Het Bureau aan- en afvoer goederen overzee (BAAGO) 
Dit bureau zal worden belast met de regeling van aan- en 

afvoer van goederen over zee en over de Rijn; zulks ten einde 
in overleg met de rijksbureaus, waaronder de goederen res-
sorteren, de uiteindelijke bestemming te bepalen. De huisves-
ting van het bureau is voorbereid. 

De economisch commissarissen 
In iedere provincie zal een economisch commissaris wor-

den benoemd, die ingeval de verbindingen met de centrale 
overheid mochten worden verbroken namens de minister van 
Economische Zaken de belangen van de economische sector 
in zijn provincie zal behartigen. Er is voorzien in de moge-
lijkhcid hem tijdig de vereiste bevoegdheden te verschaffen. 
Aangezien in vredestijd geen taak is weggelegd voor deze 
functionarissen zijn wnd. economisch commissarissen benoemd. 
Op een enkele uitzondering na zijn dit secretarissen van de 
Kamers van Koophandel. Zij verlenen medewerking bij het 
treffen van bepaalde voorbereidingen op het gebied van de 
civiele verdediging vooral in die gevallen, dat de gespecialiseer-
de regionale kennis waarover zij beschikken van belang wordt 
geacht. Voorts oriënteren zij zich op de taken die de econo-
misch commissarissen in oorlogstijd zullen moeten vervullen. 

In het kader van de civiele verdediging werken zij onder 
de algemeen coördinerende leiding van de commissaris der 
Koningin samen met vertegenwoordigers in hun provincie 
van andere ministeries, zoals provinciale voedselcommissaris-
sen, territoriale commandanten, e.d. 

W e t t e l i j k e m a a t r e g e l e n 
Ten einde ook in buitengewone omstandigheden in de eco-

nomische behoeften te kunnen voorzien is een aantal wet-
ten ontworpen, waarin aan de overheid bijzondere bevoegd-
heden op dit gebied worden verleend. 

De voornaamste wetten zijn: 
- de Distributiewet; 
- de Hamsterwet; 
- het Ontwerp-Prijzennoodwet; 
- de Vorderingswet; 
- de In- en uitvoerwet; 
- de Wet tot het beschikbaar blijven van goederen; 
- de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding; 
- de Wet op de economische delicten. 
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Energievoorziening 
Bij het scheppen van mogelijkheden die ertoe kunnen bij-

dragen het maatschappelijk bestel in buitengewone omstan-
digheden zo goed mogelijk in stand te houden, is een van de 
meest belangrijke facetten het handhaven van de energie-
voorziening. 

Dit uitgangspunt is gebaseerd op de overweging, dat er 
in hei maatschappelijk leven nagenoeg geen activiteit denk-
baar is, die niet — hetzij direct, hetzij indirect - afhankelijk 
is van de beschikbaarheid van energie, ongeacht of deze af-
komstig is van de primaire energiedragers dan wel van de 
daaruit afgeleide energievormen. 

Op dit ogenblik zijn als directe energiedragers voor ons 
land van betekenis: kolen, aardolie en aardgas. 

Secundaire energievormen zijn: vloeibare en gasvormige 
produkten van de aardolieraffinage, cokesovengas, stadsgas 
en elektriciteit. 

Met betrekking tot de afzonderlijke produkten zij het na-
volgende opgemerkt. 

Kolen 
De omstandigheid, dat de Nederlandse mijnen in oorlogs-

tijd niet volledig kunnen voorzien in de behoeften, zou op zich 
zelf beschouwd niet direct behoeven te leiden tot ingrijpende 
beperkingen met betrekking tot het verbruik, ware het niet dat 
niet de meest gewenste soorten beschikbaar zijn, als de in-
voer wegvalt. Op grond van te verwachten stooktechnische pro-
blemen zal daarom vrij spoedig moeten worden overgegaan 
tot het invoeren van distributiemaatregelen. Daar komt nog 
bij, dat de vindplaatsen zijn geconcentreerd in Zuid-Limburg. 
Uit dien hoofde moet er dan ook rekening mee worden gehou-
den dat niet alleen de productiemogelijkheden hun invloed 
zullen doen gelden op de voorziening, doch dat deze ook in 
hoge mate afhankelijk zal zijn van de wijze waarop de trans-
portproblemen zullen kunnen worden opgelost. 

In welke mate de voorgenomen en reeds ten dele door-
gevoerde sluiting van mijnen met als gevolg een dalende pro-
duktie de eventuele voorzieningsmoeilijkheden in oorlogs-
tijd zullen vergroten, kan thans niet worden beoordeeld, 
omdat het kolenverbruik zich eveneens in dalende lijn be-
weegt. 

Het rijkskolenbureau zal worden belast met het tenuit-
voerleggen van de distributie. Kantoorruimte voor de huis-
vesting van dit bureau is gereserveerd. De formulieren, die 
nodig zijn om na de instelling in de beginperiode de basis te 
kunnen leggen voor de werkzaamheden op administratief 
gebied, zijn gedrukt en verspreid over het land opgeslagen bij 
de Kamers van Koophandel. Het ligt in het voornemen 
in de nabije toekomst een directeur aan te wijzen, die 
daarna in de gelegenheid zal worden gesteld zich op zijn 
mogelijke toekomstige taak voor te bereiden, onder meer 
door het te zijner beschikking stellen van een reeds samen-
gesteld „draaiboek" en tevens door hem regelmatig te infor-
meren over en te betrekken bij de voorbereidingen, die o.a. 
de personeelsbezetting van het bureau betreffen. 

Aardolieprodukten 
De aardolie-industrie is sterk geconcentreerd in het gebied 

van de Nieuwe Waterweg. Behalve dat zich daar vijf raffina-
cTerijen bevinden, is er ook liet grootste deel van de geraffineer-
de produkten opgeslagen. In de nabijheid van Amsterdam is 
eveneens een raffinaderij in werking gesteld. Een concen-
tratie zoals ten aanzien van de aardolie-industrie het geval is, 
moge onder vredesomstandigheden grote voordelen bieden, 
in oorlogstijd is het om verschillende redenen een riskante 
aangelegenheid. 

Ten einde de voorziening ook onder die omstandigheden zo 
goed mogelijk te waarborgen is dan ook uitvoering gegeven 
aan het z.g. aardoliespreidingsplan. In het kader van dit plan, 
waarmede in totaal ruim f 17 min. is gemoeid, zijn op een 
zevental plaatsen in Nederland extra opslagplaatsen gebouwd. 
Het zijn overheidsdepots, gebouwd in de onmiddellijke nabij-
heid van bestaande depots van onderscheidene maatschappijen. 

Een tussen deze maatschappijen en de overheid gesloten 
overeenkomst voorziet in het algemeen toezicht en het rou-
leren van de opgeslagen produkten. Het gehele plan zal 
eind 1968 zijn gerealiseerd. De hoeveelheden zijn zo geko-
zen, dat deze tezamen met de reeds in vredestijd aanwezige 
voorraden in maatschappijdepots gedurende de eerste maand 
van een oorlog in de meest noodzakelijke behoeften (trans-
port, industrie en particulier verbruik) kunnen voorzien. Daar-
enboven bevinden zich op verschillende plaatsen in het land 
extra voorraden met het doel o.a. gemalen, sluizen, stuwen, 
beweegbare bruggen en de spoorwegen voor langere tijd 
onafhankelijk te maken van aanvoer, zodat zij hun functie 
kunnen blijven vervullen. 

Omdat knelpunten in de voorziening, in het bijzonder 
met produkten als benzine, tractorpetroleum, gas/diesel-
olie, huisbrandolie en stookolie desondanks niet zullen kun-
nen worden voorkomen, zijn maatregelen voorbereid om 
tot een snelle invoering van een distributieregeling te kunnen 
overgaan. Met de uitvoering daarvan zal worden belast het 
rijksbureau voor aardolieprodukten. Er is reeds een functio-
naris aangewezen die eventueel als directeur de leiding van dit 
bureau op zich zal nemen. Evenals ten behoeve van andere 
rijksbureaus is de huisvesting geregeld en zijn de nodige ad-
ministratieve bescheiden gedrukt en bij de Kamers van Koop-
handel opgeslagen. 

Gas 
Sedert de grote aardgasvondsten in vooral het noorden van 

het land bevindt de openbare gasvoorziening zich in een over-
gangsperiode. Momenteel worden op bescheiden schaal 
nog andere gassoorten gedistribueerd, doch binnen afzien-
bare tijd zal de voorziening geheel door middel van aardgas 
plaatsvinden. 

Ten einde de voorziening zoveel mogelijk onder alle om-
standigheden doorgang te laten vinden, is aandacht geschon-
ken aan het treffen van beschermingsmaatregelen voor de 
aardgasbronnen en de transport" en distributienetten met bij-
behorende stations, alsmede aan de opleiding van herstel-
ploegen. Door de aanleg van ringleidingen in het transport-
net is en wordt de bedrijfszekerheid opgevoerd. 

Gezien de grote belangen die daarbij op het spel staan, is aan 
de betrokkenen (NAM, Gasunie en de gasbedrijven) in 1957 
van overheidswege een wettelijke verplichting opgelegd tot 
het treffen van beschermingsmaatregelen. Vooralsnog heb-
ben deze maatregelen betrekking op bescherming tegen de 
gevolgen van de uitwerking van conventionele wapens. Richt-
lijnen voor de uitbreiding van de bescherming met het oog 
op het mogelijk gebruik van ABC-wapens zijn in voorberei-
ding. Het Besluit bescherming gas- en elektriciteitsbedrijven 
zal t.z.t. worden gewijzigd en aangevuld. 

Elektriciteit 
Ten einde de elektriciteitsvoorziening zo goed mogelijk te 

waarborgen, zijn reeds maatregelen getroffen, die goed aan-
sluiten bij de eisen die met het oog op oorlogsomstandigheden 
moeten worden gesteld. 

De elektrische centrales zijn namelijk onderling gekop-
peld door middel van het 150 en 110 KV-koppelnet, zodat 
zij ingeval van storing elkaar kunnen bijstaan. 

Voor het treffen van beschermingsmaatregelen zijn voor 
de elektriciteitsbedrijven dezelfde wettelijke maatregelen 
van kracht als voor de gasbedrijven. 

Nocht voor gas noch voor elektriciteit zijn distributierege-
lingen voorbereid, omdat eventueel noodzakelijke beperkin-
gen in het verbruik op eenvoudige wijze kunnen worden 
opgelegd en doorgevoerd. 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat ook in internationaal ver-
band voorzieningen zijn getroffen die, zij het in beperkte mate, 
zo nodig kunnen bijdragen tot het in stand houden van de 
stroomvoorziening. 

In Limburg is Nederland namelijk via 220 KV-koppel-
netten verbonden met de Duitse Bondsrepubliek en België. 
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Vermoedelijk zal in de loop van 1969 nog een 380 KV-koppel-
net met de Duitse Bondsrepubliek in gebruik kunnen worden 
genomen. 

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERII 

Voedselvoorziening 

D o e l s t e l l i n g 
Voor het scheppen van zo gunstig mogelijke overlevings-

kansen voor het Nederlandse volk is het onder andere nood-
zakelijk de verzorging met levensmiddelen, ook onder de 
moeilijkste omstandigheden, voortgang te doen vinden. De 
schaarse voorraden moeten worden behoed voor vernieti-
ging of besmetting. De aanvoer van overzee moet worden 
gestimuleerd. De relatief geringe produktiemogelijkheden van 
eigen bodem en van het visserijbedrijf moeten worden aange-
past aan de eerste levensbehoeften. De verwerking en berei-
ding van levensmiddelen tot voedsel moet worden veilig ge-
steld en eventueel aangepast. De voor consumptie beschik-
bare hoeveelheden moeten worden gerantsoeneerd en gedis-
tribueerd. De voedingsgewoonten moeten worden aangepast 
aan de oorlogseconomie. 

Voor rampsituaties zullen noodvoorraden en noodkeukens 
beschikbaar moeten zijn. 

G r o n d s l a g e n p l a n n e n en u i t v o e r i n g 
In het licht van bovenstaande doelstelling zijn grondslagen 

vastgesteld voor de plannen voor de civiele verdediging in de 
voedselvoorzieningssector: 

a. S c h a a r s t e 
De schaarste kan reeds ontstaan in een periode van politieke 

spanningen voorafgaande aan een oorlog. Indien publiek 
en bedrijfsleven gaan hamsteren verdwijnen de voorraden 
voor de normale voorziening. 

De schaarste zal zeker ontstaan wanneer een oorlog uit-
breekt, omdat de aanvoeren van agrarische produkten uit het 
buitenland zullen staken, voorraden zullen worden vernietigd 
of besmet en de produktiemogelijkheden aanzienlijk terug-
lopen. 

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat in dergelijke 
situaties de voedselvoorziening de vrije loop wordt gelaten. 

De overheid zal dan moeten ingrijpen en een aantal midde-
len moeten toepassen ten einde tot een rationeel aangepaste 
verdeling van het voedsel te komen. Hiertoe zijn de volgende 
maatregelen beraamd en in plannen uitgewerkt: 

Hamsterverboden 
Op grond van de Hamsterwet 1962 kunnen bij beschikking 

bepaalde goederen worden aangewezen, waarvoor het ham-
steren strafbaar wordt gesteld. Bij de opsporing van overtre-
dingen, voor zover het landbouwproducten en levensmidde-
len betreft, zal de Algemene inspectiedienst van het ministerie 
van Landbouw en Visserij worden ingeschakeld. 

Regeringsaankopen 
Wanneer de Regering hiertoe besluit kunnen met midde-

len uit het Landbouw egalisatiefonds door het Voedselvoor-
zienings in- en verkoopbureau voorraden agrarische produk-
ten worden aangekocht. Naast partijen uk het binnenlands 
verkeer komen hiervoor eveneens in aanmerking goederen 
die zich in entrepot bevinden, varende zijn of mogelijk zelfs 
nog in het buitenland liggen. 

Onder controle brengen 
Wanneer produkten worden aangewezen als distributie-

goed, moet zulks door een rijksbureau worden geadmini-
streerd. Voor de voedselvoorzieningsprodukten zullen dit de 
desbetreffende produktschappen worden. Bij het in admini-
stratie nemen zal veelal bij verordening de aflevering worden 
verboden of beperkt, een voorraadinventarisatie worden in-
gesteld, en aflevering op vergunningen worden geregeld; 

eventueel zullen geleidebiljetten voor het vervoer worden in-
gevoerd. Voor de belangrijkste produkten zijn de regelingen 
uitgewerkt; ontwerpen van verordening zijn gereed en begin-
voorraden van documenten zijn gedrukt aanwezig. 

Rantsoenering 
De rantsoenering van levensmiddelen geschiedt op distri-

butiekaarten, die aan alle inwoners van Nederland zullen 
worden uitgereikt. De gehele voorbereiding van de rantsoe-
nering wordt uitgewerkt door het ministerie van Economische 
Zaken met de desbetreffende gemeentebesturen. Bij het over-
leg tussen de ministeries van Landbouw en Visserij en Econo-
rnische Zaken is vastgelegd hoeveel bonnen van de eerste dis-
tributiekaart voor de levensmiddelenrantsoenering kunnen 
worden aangewend. 

b. B e s c h e r m i n g 
Omdat de bron van de voedselvoorziening wordt gevun-

den bij de agrarische bedrijven, die noodzakelijkerwijs een 
seizoenmatige voortbrenging hebben, moeten voedselvoorzie-
ningsprodukten worden opgeslagen en bewaard. De ontwik-
keling van het transportwezen, de communicatiemiddelen en 
de concentratietendens bij de verwerkende bedrijven leiden 
er toe, dat steeds groter delen van de voorraden worden op-
geslagen in enkele stapelplaatsen, hetgeen meestal de haven-
gebieden zijn. Voor oorlogstijd houdt dit het grote risico in, 
dat met een enkel incident de voorraden worden vernietigd 
en de voedselpositie van het land wordt ontwricht. Daarnaast 
hebben de nucleaire wapens een geheel nieuw gevaar voor 
de voedselvoorziening doen ontstaan, namelijk de besmetting 
van levensmiddelen met radioactief stof. 

Met het oog hierop is het volgende in voorbereiding: 

Ontruiming en spreiding 
Bij de afvoer van levensmiddelen uit gevaarlijke gebieden 

zullen doorgaans de goederen door het Voedselvoorzienings 
in- en verkoopbureau worden overgenomen. De overname 
geschiedt op grond van de Noodwet voedselvoorziening. Bij 
de afvoer uit de havens en voor het tijdelijk opslaan van de 
goederen zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van bin-
nenschepen. 

Met vervoersautoriteiten en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven is hieromtrent in beginsel overeenstemming be-
reikt; nadere regelingen worden uitgewerkt. 

Afdekking tegen radioactieve neerslag 
De vermenging van voorraden agrarische produkten en 

levensmiddelen met radioactief stof kan in de eerste plaats 
worden voorkomen door het opslaan in stofdichte gesloten 
gebouwen, of in silo's of tanks. In de gevallen waarin dit niet 
mogelijk is, moet afdekking met stofdichte dekzeilen worden 
voorbereid. Overheid en bedrijfsleven dienen dit in samen-
werking voor te bereiden. Middelen voor de afdekking zijn 
thans nog onvoldoende aanwezig. 

Voorkomen van besmetting tijdens bewerking 
Bij de be- en verwerking van agrarische produkten tot 

levensmiddelen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden, 
dat radioactieve stofdeeltjes uit de lucht of van de bodem 
opdwarrelende stofdeeltjes in de eindprodukten terecht ko-
men. De activiteiten op dit gebied beperken zich voorshands 
nog tot onderzoek, beproeving en voorlichting, die per be-
drijfstak ter hand worden genomen en waarin het bedrijfsleven, 
gestimuleerd door de overheid, een voornaam aandeel is toe-
bedacht. Het onderzoek strekt zich mede uit tot de vermen-
ging van levensmiddelen met radioactief stof tijdens het trans-
port en de daartegen te treffen maatregelen. 

Scheppen van meetorganisatie 
Wanneer zich radioactieve neerslag heeft voorgedaan, zal 

in vele gevallen onzekerheid bestaan omtrent het al of niet 
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besmet zijn van agrarische produkten. Kennis hieromtrent is 
een noodzakelijke voorwaarde voor het nemen van beslissin-
gen omtrent de wijze van verwerking, opslaan en beschikbaar 
stellen voor aflevering van deze produkten. Een meetorgani-
satie met voldoende steunpunten in het gehele land is hier-
toe nodig. Gestimuleerd door het ministerie van Landbouw 
en Visserij hebben enkele Wageningse instituten in samen-
werking met de industrie meetopstellingen ontwikkeld, die 
metingen in besmette omgevingen mogelijk maken, waarop 
beleidsinstanties verantwoorde beslissingen kunnen nemen. 
In de komende jaren zal de apparatuur voor 100 meetplaat-
sen worden aangeschaft, meetplaatsen worden uitgezocht en 
ingericht en vakkundig personeel uit de levensmiddelenindus-
trieën de nodige kennis worden bijgebracht. 

Hierbij zij opgemerkt, dat deze meetorganisatie aan het be-
gin en het midden van de voedselketen volksgezondheidsauto-
riteiten (Keuringsdiensten voor waren) niet ontslaat van de 
noodzaak bij de detailhandel metingen te verrichten. 

c. A a n v o e r o v e r z e e 
De op de wereldmarkten georiënteerde handel verzorgt 

de aanvoer van aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen die 
het Nederlandse volk nodig heeft. Daarnaast worden ook 
veevoeders en andere agrarische grondstoffen voor industriële 
verwerking aangevoerd. Daartegenover staat een omvang-
rijke uitvoer van veehouderij-produkten en bewerkte levens-
middelen. 

Het uitbreken van een oorlog zal aan- en afvoer van agra-
rische produkten grotendeels lamleggen. In samenwerking 
met de bondgenoten zal krachtdadig moeten worden gestreefd 
zo mogelijk een beperkte uitwisseling van goederen te orga-
niseren. Hiertoe zijn afspraken gemaakt, die hebben geresul-
teerd in het vormen van een internationale voorzieningsor-
ganisatie. Het Noord Atlantisch Verbond heeft twee organen 
voorbereid, die in oorlogstijd het voorzieningsbeleid van de 
geallieerden zoveel mogelijk moeten coördineren. Dit zijn de 
„Central Supplies Agency", die wereldwijd werkt, en de „Euro-
pean Supplies Agency", die speciaal de verzorging van Euro-
pa tot taak heeft. In deze beide organen zijn de voedsel- en 
landbouwdivisies van groot belang. 

d. B o d e m p r o d u k t i e 
Van de Nederlandse bodemproduktie komt een deel direct 

ten gunste van de voedselvoorziening. Een veel omvangrijker 
deel wordt via de veehouderij van ruw agrarisch produkt om-
gezet in veredelde levensmiddelen, zoals vlees, eieren en zui-
velprodukten. Bij dit veredelingsproces worden gemiddeld 5 
tot 6 primaire calorieën gereduceerd tot één secundaire calo-
rie. 

In oorlogstijd zal noodgedwongen het veredelen moeten 
worden beperkt, de veestapel moeten worden ingekrompen 
en de bodemproduktie in de eerste plaats moeten worden ge-
richt op de rechtstreekse, meer vegetarische voeding van het 
Nederlandse volk. Het patroon van de Nederlandse agrari-
sche produktie zal dan moeten worden aangepast aan de 
oorlogseconomie. De Noodwet voedselvoorziening en de Bo-
demproduktiewet voorzien in de daartoe vereiste wettelijke 
grondslag. 

Het effect van de aanpassing van de agrarische produktie 
komt uiteraard geleidelijk en eerst op langere termijn tot 
uiting. De bezinning op de plannen hiervoor dient in vredes-
tijd reeds te geschieden en vond reeds plaats. Calculaties zijn 
gemaakt voor het wenselijke tempo waarin de hoenderstapel 
dient te worden opgeruimd en de varkensstapel en het aantal 
runderen moeten worden ingekrompen. Hierbij speelt de 
slachtcapaciteit een belangrijke rol. Deze capaciteit kan wor-
den vergroot, bij voorbeeld door thans reeds extra voor-
raden roestvrij stalen hanggarnituren voor slachthuizen aan te 
schaffen en op te leggen. Hiervoor zijn gelden op de begro-
ting opgevoerd. Anderzijds dient de slachtcapaciteit te zijn 
afgestemd op de mogelijkheden van opslag in koelhuizen of 
het inblikken van vlees. 

De vrijkomende hoeveelheden slachtvetten zullen de tekor-
ten aan plantaardige vetten kunnen aanvullen. De melkver-
werking tot exportprodukten zal worden omgezet in vervaar-
diging van produkten die in de binnenlandse consumptie no-
dig zijn, b.v. boter. De bodemproduktie zal worden gestimu-
leerd in de richting van broodgranen en oliehoudende zaden. 
De sierteelt zal worden beperkt. 

Naast deze aanpassing van de agrarische produktie wordt 
van zelfsprekend ook aandacht besteed aan de bescherming 
van de agrarische voortbrenging. De Flanlenziektenkundige 
dienst en de Veeartsenijkundige dienst bereiden zich voor op 
de bestrijding van effecten van het eventuele gebruik van nu-
cleaire, chemische of bacteriologische wapens tegen gewas-
sen en/of dieren. 

De Cultuurtechnische dienst zal behulpzaam zijn bij het 
herstellen van oorlogsschade aan de cultuurgrond. 

e. V i s s e r ij 
Te verwachten valt, dat zeevisserij in oorlogstijd zodanige 

gevaren ontmoet, dat voortzetting van het bedrijf op indivi-
duele grondslag niet mogelijk zal zijn. Het vissen op zee zal 
slechts in vlootverband en in nauwe samenwerking met ma-
rine-autoriteiten mogelijk zijn, het gebruik van havens zal 
moeilijkheden ondervinden. Voor deze situatie wordt de Be-
windvoering Nederlandse vissersschepen voorbereid. Een 
deel van de zeegaande vissersvloot zal ter beschikking komen 
van de Koninklijke Marine. Het ligt in de bedoeling de overi-
ge schepen in een „pool", die onder overheidsleiding staat, 
onder te brengen. In dat geval zullen de opbrengsten ten bate 
van het gezamenlijke visserijbedrijf komen en risico's door 
het geheel worden gedragen. Het uitvaren voor de visvangst 
zal slechts kunnen geschieden met vergunning en volgens aan-
wijzingen van marine-autoriteiten. 

ƒ. V e r w e r k i n g 
De levensmiddelen-verwerkende bedrijven zullen met een 

grote verscheidenheid van bewerkings-, verpakkings- en af-
leveringsvoorschriften te maken krijgen. Een deel daarvan is 
uit het verleden bekend, doch daar waar zich nieuwe omstan-
digheden voordoen wordt door wetenschappelijk onderzoek 
en ontwikkeling nagegaan, hoe moet worden gehandeld. In 
het bijzonder wordt hierbij aan de gevaren voor radioactieve 
besmetting aandacht besteed. 

Research-opdrachten 
Bij de verwerking van landbouwprodukten tot levensmid-

delen zullen bijna alle bedrijven wijzigingen in de technolo-
gie van hun produktieprocessen moeten aanbrengen, gedwon-
gen door de omstandigheden of door overheidsvoorschriften. 
Andere grondstoffen, ongebruikelijke grondstoffen, meng-
voorschriften, verwerkingsvoorschriften, andere hulpstoffen, 
andere verpakkingsmaterialen, gebrek aan energie, brandstof-
fen, enz. geven aanleiding tot opdrachten aan instituten. Deze 
onderzoeken hoever in een bepaalde richting kan worden ge-
gaan. 

Verschillende onderzoekingen zijn thans lopende, doch het 
laat zich aanzien, dat nog vele nieuwe ter hand zullen moe-
ten worden genomen. 

De radioactieve besmetting van produkten, hetzij door ver-
menging met radioactief stof, hetzij door opnemen van nuc> 
liden in de moleculen, geeft eveneens aanleiding tot het zoe-
ken naar verwerkingsmogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk 
schadelijke bestanddelen uit het voedsel worden gehouden, of 
verwijderd. 

Proefondervindelijke uitwerking 

De resultaten van onderzoek moeten leiden tot instructies 
aan de desbetreffende bedrijven. Alvorens ter zake regels te 
kunnen vastleggen zullen vaak praktijk-proeven moeten wor-
den gehouden, waarbij de overheid als instigator en opdracht-
gever zal optreden. 



46 

Opslag van essentiële apparaten en materialen 

Naast elektrische aggregaten en waterpompen, alsmede 
moeilijk verkrijgbare reserveonderdelen van apparaten, is er 
een veelheid van goederen en materialen, die in betrekkelijk 
kleine hoeveelheden beslist aanwezig moeten zijn, wil men de 
verwerking van bepaalde levensmiddelen mogelijk maken. 
Het uitzoeken van dergelijke essentiële materialen en onder-
delen in de verschillende branches van de levensmiddelen-
verwerking is nauwelijks aangevangen. 

g. R a n t s o e n e r i n g 

Aangezien in oorlogstijd niet alleen levensmiddelen schaars 
zullen zijn doch eveneens goederen die tot de zorg van het 
ministerie van Economische Zaken behoren, en het ineffi-
ciënt zou zijn twee of meer rantsoeneringsdiensten te organi-
seren, is het principe aanvaard dat voor de levensmiddelen-
rantsoenering eveneens gebruik zal worden gemaakt van de 
door genoemd departement te organiseren ranitsoenerings-
dienst. De rantsoeneringsdienst verzorgt de uitreiking van dis-
tributiebescheiden en de administratieve controle op het 
eventuele gebruik van de bescheiden. 

Wederzijdse aanpassing voedselrantsoeneringsbeleid aan 
distributiebeleid 

Rantsoenering en distributie hebben beide hun eigen tech-
nieken, beperkingen en mogelijkheden. Daaromtrent plegen 
de ministeries van Landbouw en Visserij en Economische 
Zaken regelmatig onderling overleg. In oorlogstijd zal dit 
overleg noodzakelijkerwijze aanzienlijk toenemen. Wanneer 
de centrale overheid niet meer functioneert, dienen provin-
ciale autoriteiten van beide ministeries het overleg voort te 
zetten. 

Voor wat de sector voedselvoorziening betreft zijn dit de 
provinciale voedselcommissarissen, op regionaal niveau bij-
gestaan door de districtsbureauhouders. In dit opzicht ver-
keert deze sector in een gunstiger positie dan de sector goe-
deren- en energievoorziening van het ministerie van Econo-
mische Zaken, dat in vredestijd niet over een dergelijke ge-
decentraliseerde organisatie beschikt. 

/i. V o e d i n g s g e w o o n t e n 

Door de schaarste en de dientengevolge noodzakelijke 
rantsoenering zal de behoefte naar voren komen bij het vast-
stellen van de rantsoenen, veel meer dan in vredestijd het ge-
val is, gebruik te maken van de wetenschappelijke kennis uit 
de voedingsleer. 

Voedingsdeskundig advies 

Reeds sinds 1959 geeft de Voedingsraad een, periodiek her-
zien, advies aan de minister van Landbouw en Visserij t.a.v. 
de grondslagen voor de rantsoenering van levensmiddelen. In 
dit advies wordt de differentiatie naar leeftijd en sekse ge-
maakt. Er worden rantsoenen voor gezonden en zieken thuis, 
en zieken in inrichtingen gegeven, terwijl eveneens differen-
tiaties worden aanbevolen naar de aard van de te verrichten 
fysieke arbeid. 

Voorlichting aan het publiek 
De voorlichting aan het publiek in tijd van oorlog zal wor-

den gegeven door het Voorlichtingsbureau voor de voeding, 
evenals dit in de tweede wereldoorlog is geschied. De voorlich-
ting zal van technische aard zijn en o.a. betreffen het opslaan 
en bewaren van levensmiddelen en het meest nuttige gebruik 
van voedsel. Wanneer bij de voorlichting het element van 
een aanbeveling naar voren komt, bij voorbeeld de aanbe-
veling de huishoudelijke voorraden te vergroten, zal dit van-
wege de beleidsinstanties op het gebied van de voedselvoor-
ziening geschieden. 

Rampsituaties 
Het bereiden van voedsel tot consumeerbare maaltijden in 

rampsituaties, waarbij meestal de gas- en elektriciteitsvoor-

ziening gestoord zijn, levert voor grote aantallen gezinnen 
onoverkomelijke moeilijkheden op. Eveneens zal een ver-
blijf van enkele dagen binnenshuis of in een schuilgelegen-
heid problemen met zich brengen t.a.v. voedselvoorziening. 

Voor dergelijke situaties zijn thans aanwezig: 

Noodkeukens 
Voorbereid is het massaal gereedmaken van warm voedsel 

in noodkeukens. De noodkeukens worden gevonden in de 
bedrijven van de levensmiddelensector, die over daartoe 
nodige installaties beschikken. Aanvullende keukenmachines 
en materialen zijn in verschillende magazijnen van het land 
opgeslagen. Eveneens zijn opgeslagen 50 000 stuks dubbel-
wandige gamellen van 40 liter voor het transport van maal-
tijden naar de uitdeelplaatsen. Daarnaast zijn twee z.g. keuken-
treinen, elk met een capaciteit van 30 000 maaltijden per dag 
beschikbaar, die op korte termijn naar een rampgebied kun-
nen worden gedirigeerd. 

Noodrantsoenen 
Ondanks alle voorbereidingen en nog verder te maken voor-

bereidingen kan niet worden verwacht, dat onder alle om-
standigheden, in alle delen van het land de voedselvoorziening 
gegarandeerd zal zijn. Daarom zijn voorraden consumptie-
gereed noodvoedsel aangelegd. Gemiddeld is voor elke Nedei-
lander voor 3 dagen noodvoedsel aanwezig. Dit bestaat uit 
zeer langdurig houdbare biscuits voor volwassenen en vloei-
baar voedsel in flessen voor zuigelingen. De langdurige houd-
baarheid van het voedsel gaat weliswaar ten koste van de 
smakelijkheid, doch het beperkt de kosten van het verver-
sen van de voorraden tot een minimum. Niettemin stelt het 
probleem van periodieke verwisseling van voedselvoorraden 
ook hier grenzen aan de omvang van de voorraden, die 
zoveel mogelijk verspreid over het land zijn opgeslagen. 

Het onderzoek naar de mogelijkheid voedsel langdurig te 
conserveren gaat regelmatig voort en wordt, waar mogelijk, 
door de overheid gestimuleerd. 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 
EN VOLKSGEZONDHEID 

Arbeidsvoorziening 

1. Doelstelling 
Het arbeidsvoorzieningsbeleid in buitengewone omstan-

digheden is erop gericht een zo doeltreffend mogelijke inzet 
van arbeidskrachten te verzekeren, rekening houdend met de 
gestelde en te stellen prioriteiten. Daarbij wordt uitgegaan van 
de gedachte, dat tot eventuele effectuering van de burger-
dienstplicht eerst in laatste instantie zou dienen te worden 
overgegaan, nl. wanneer zou blijken, dat in de personeels-
behoeften van voor het voortbestaan van ons volk essen-
tiële bedrijven niet op andere - minder ingrijpende - wijze 
zou kunnen worden voorzien. 

2. Organisatie 
De leiding van het arbeidsvoorzieningsapparaat berust bij 

de directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening. Voor de 
uitoefening van de op hem rustende taak beschikt hij over: 

- de Centrale dienst (een staf van medewerkers) te Leid-
schendam; 

- per provincie een districtsbureau voor de arbeidsvoor-
ziening onder leiding van een hoofdinspecteur-directeur; 

- per provincie een aantal verspreid liggende geweste-
lijke arbeidsbureaus onder leiding van een directeur. 
Sommige gewestelijke arbeidsbureaus hebben neven-
bureaus afgesplitst onder leiding van een chef; 

- verscheidene over het land verspreid liggende centra 
voor vakopleiding, eveneens onder leiding van een di-
recteur. 

Door deze landelijke spreiding van de arbeidsbureaus 
is bereikt, dat iedere inwoner in Nederland binnen redelijke 
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afstand van een arbeidsbureau woont. Deze organisatievorm 
zal ook in buitengewone omstandigheden geen wijziging be-
hoeven te ondergaan. 

Er is een „oorlogsorganisatie" ontworpen waarin het huidige 
personeel voor wat betreft de leidende functies is ingepast. 
In de lagere rangen heeft nominatieve inpassing weinig zin, 
gezien het grote aantal personeelsmutaties in deze sector. 

3. Noodwetgeving 
Het ontwerp van de Noodwet arbeidsvoorz'ening dat op 

24 februari 1965 door de Tweede Kamer werd aanvaard, 
werd op 21 juni 1966 door de Eerste Kamer verworpen. Een 
herzien ontwerp is naar de Raad van State gezonden. Naar 
wordt verwacht zal nog dit jaar het wetsontwerp kunnen 
worden ingediend. 

Indien het ontwerp Noodwet arbeidsvoorziening kracht 
van wet zal hebben verkregen en de Raad voor de buitenge-
wone arbeidsvoorziening door de Kroon zal zijn ingesteld, 
zal aan dit orgaan een aantal belangrijke onderwerpen ter 
advisering worden voorgelegd. Daarbij ware in de eerste 
plaats te denken aan de verschillende uitvoeringsregelingen, 
die bij Algemene maatregel van bestuur dienen te worden 
vastgesteld. De dienaangaande bestaande inzichten zullen 
worden getoetst aan het oordeel van de raad. Dit oordeel 
zal o.m. worden gevraagd over de inhoud van de regelen 
omtrent: 

- de gevolgen van de schorsing van bestaande arbeids-
verhoudingen voor de rechten en verplichtingen uit 
deze arbeidsverhoudingen; 

- de vrijstelling van burgerdienstplicht: en 

- de rechtsbetrekking van burgerdienstplichtigen. 

Voorts zal aan de raad nog een aantal andere vraagstukken 
worden voorgelegd betrekking hebbende op het te voeren be-
leid bij de toepassing van de Noodwet arbeidsvoorziening, 
zoals bij voorbeeld: 

- de vaststelling van de prioriteiten voor de bemiddeling 
van arbeidskrachten in buitengewone omstandigheden 
en 

- het vaststellen van normen voor de volgorde waarin 
burgerdienstplichtigen voor verplichte tewerkstelling in 
aanmerking dienen te worden gebracht. 

4. Opleiding en oefening 
De tot dusverre gehouden oefeningen civiele verdediging 

hebben aan het personeel werkzaam in de sector arbeids-
voorziening voldoende mogelijkheden geboden zich ver-
trouwd te maken met de omstandigheden waaronder in bui-
tengewone omstandigheden zal moeten worden gewerkt. Ten 
aanzien van de werkzaamheden verbonden aan de registra-
tie van arbeidskrachten hebben deze oefeningen echter onvol-
doende mogelijkheden geboden. Er wordt naar gestreefd 
door middel van een interne oefening in deze lacune te voor-
zien. 

De perifere organen van het directoraat-generaal beschik-
ken over instructies en aanwijzingen te gebruiken in buiten-
gewone omstandigheden. 

Deze instructies zullen, nu zij tijdens de in de afgelopen 
jaren gehouden oefeningen hun doelmatigheid hebben bewe-
zen, worden gedrukt en opnieuw verstrekt. Zij worden regel-
matig aangepast aan zich wijzigencfe omstandigheden. 

5. Noodankerplaatsen 
In de afgelopen jaren zijn een aantal kampen gereserveerd 

voor de opvang en onderbrenging van arbeidskrachten ten 
behoeve van de noodankerplaatsen. 

Het is denkbaar, dat de geleidelijke totstandkoming van 
de werken in het kader van het Deltaplan invloed zal kunnen 
hebben op de locatie van een aantal noodankerplaatsen. Dit 
zou tot gevolg kunnen hebben, dat de thans voorbereide maat-

regelen m.b.t. de personeelsvoorziening en de huisvesting 
van arbeidskrachten moeten worden herzien. Over dit onder-
werp is thans met het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
overleg gaande. 

6. Telecommunicatie 
De pogingen om de communicatie tussen de verschillende 

onderdelen van het directoraat-generaal voor de arbeids-
voorziening zo veel mogelijk veilig te stellen hebben een aan-
tal jaren geleden geresulteerd in de plaatsing van telextoestellen 
bij de bureaus van de (provinciale) hoofdinspecteurs-directeur 
voor de arbeidsvoorziening en een centraal toestel bij de 
directeur-generaal. 

Voor zover thans kan worden bezien is deze additionele com-
municatiemogelijkheid — die ook in vredestijd op bescheiden 
schaal wordt benut - voldoende om in de behoefte te voorzien. 
Er bestaan geen plannen om in de naaste toekomst deze com-
municatiemogelijkheden uit te breiden. 

7. Materieel 
In buitengewone omstandigheden zal, ten einde een zo 

doelmatig mogelijke inzet van de beschikbare arbeidskrachten 
te bereiken, er toe moeten worden overgegaan degenen, die 
bij aanvaarding van de Noodwet arbeidsvoorziening op grond 
van deze wet als burgerdienstplichtigen moeten worden aan-
gemerkt, te registreren. Het benodigde materiaal voor het 
samenstellen van een kaartsysteem is aanwezig en bij de gewes-
telijke arbeidsbureaus opgeslagen. Het is niet te verwachten, 
dat binnen afzienbare tijd op dit punt zich aanvullende of 
extra behoeften zullen openbaren. 

8. Research 
Het opgestelde programma omvat - uiteraard —onder-

zoekingen op het gebied van de te verwachten personeels-
mutaties en "behoeften in buitengewone omstandigheden. 
Zo wordt - uitgaande van de gedachte dat in buitengewone 
omstandigheden allereerst de voor de instandhouding van ons 
volk noodzakelijke sectoren van het bedrijfsleven zullen moe-
ten blijven functioneren — getracht na te gaan waar in deze 
sectoren tekorten aan arbeidskrachten zich zullen voordoen, 
van welke omvang deze vermoedelijk zullen zijn en welke 
maatregelen zouden kunnen worden getroffen om daarin te 
voorzien. 

Deze onderzoekingen zullen in de toekomst deel van de 
activiteiten van het directoraat-generaal voor de arbeidsvoor-
ziening blijven uitmaken. 

Arbeidsbescherming 
In de loop van 1968 zal een aanvang worden gemaakt met 

een onderzoek naar het mogelijk effect van gevaarlijke stof-
fen in oorlogstijd en naar d'e maatregeien die nodig zullen zijn 
deze effecten tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Dit 
onderzoek sluit aan op een soortgelijk onderzoek gericht op 
gevaarlijke stoffen bij de industrie in vredesomstandigheden. 
Van de resultaten van dit onderzoek kan gebruik worden 
gemaakt. Uiteraard zijn de opslag-faciliteiten voor gevaar-
lijke stoffen zo geconcipieerd, dat in normale (vredes)om-
standigheden een acceptabel veiligheidsniveau gehandhaafd 
blijft. 

Onder oorlogsomstandigheden kunnen echter invloe-
den worden voorzien, die het noodzakelijk zullen maken addi-
tionele veiligheidsmaatregelen te treffen. Duidelijke voorbeel-
den vindt men in de opslag van chloor en ammoniumnitraat. 

Chloor wordt normaal in eenheden tot enkele honderden 
tonnen in druk-reservoirs opgeslagen. Voorzieningen zijn ge-
troffen om bij falen van een drukhouder de inhoud over te 
brengen in een voor dit doel aanwezige ledige houder. Dit is 
uiteraard slechts mogelijk bij kleine lekkages. In tijd van oor-
log is echter ernstige beschadiging van een chloorreservoir 
niet denkbeeldig. 

Zowel door de inwerking van brisantbommen als brand-
bommen zal een chloorreservoir bezwijken. Het uitstromende 
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chloor zal daarbij, afhankelijk van de hoeveelheid, een meer 
of minder groot gebied tijdelijk onleefbaar maken. 

Ammoniumnitraat is een stof die kan detoneren. De ge-
voeligheid voor detonatie is echter zo gering, dat normaal 
hanteren en opslag zonder veel risico kan plaatsvinden. Zo-
dra er echter een kans is op het inslaan van brisantbommen 
of -granaten in een voorraad ammoniumnitraat verandert 
de voorraad in een voorraad explosieven. 

De explosieve werking van 1 kg AN is gelijk aan die van 
een i kg TNT. Een voorraad van duizend ton AN heeft bij 
detonatie dus het effect van een halve kiloton bom. 

Het onderzock-programma zal de volgende punten om-
vatten: 

1. Een evaluatie van de gevolgen van diverse oorlogshan-
d;lingen voor transport en opslag van gevaarlijke stoffen. 

2. Een evaluatie van de daaruit resulterende additionele 
gevolgen voor de bevolking voor zover deze de gevolgen vau 
de oorlogshandeling overtreffen of com-püceren. 

3. Het beramen van maatregelen ter beperking van de 
onder 1 en 2 genoemde gevolgen tot een aanvaardbaar niveau. 

Gezondheidszorg 
Gezien de omstandigheid, dat in een moderne oorlog zeer 

grote aantallen gewonden zijn te verwachten, heeft de sector 
gezondheidszorg zich wat betreft zijn taak in buitengewone 
omstandigheden voor een belangrijk deel geconcentreerd op 
maatregelen ter verkrijging van een zo groot mogelijke op-
name-gelegenheid voor gewonden. Aangezien moet worden 
aangenomen, dat de bestaande ziekenhuizen niet in voldoenu. 
mate aan deze behoefte kunnen voorzien, is door het in het 
leven roepen van een „Ziekenhuisorganisatie in buitengewone 
omstandigheden" getracht enigermate aan dit te verwachten 
tekort aan bedcapaciteit tegemoet te komen. Naast deze 
ii?kenhuisorganisatie, die een optimaal gebruik van de in 
de bestaande ziekenhuizen aanwezige bedcapaciteit beoogt en 
tevens tracht deze capaciteit waar mogelijk uit te breiden, 
staat het noodbeddenplan, dat voorziet in de behoefte aan 
extra opname-gelegcnheid van gewonden waarvoor in de be-
staande ziekenhuizen — eventueel uitgebreid met annexen - (op 
korte termijn) geen ruimte kan worden vrijgemaakt. 

Behalve de uitbreiding van opname-gelegenheid van ge-
wonden valt ook het bestrijden van besmettelijke ziekten, 
alsmede de drinkwatervoorziening onder de gezondheidszorg 
in buitengewone omstandigheden. 

1. De Ziekenhuisorganisatie in buitengewone omstandig-
heden 

De „Ziekenhuisorganisatie in buitengewone omstandig-
heden" (hierna te noemen „Ziekenhuisorganisatie") is iu 
1957 ingesteld. 

De Ziekenhuisorganisatie stelt zich tot taak optimaal te 
voldoen aan de noodzaak tot opname van burger ge wonden, 
alsmede militaire zieken en gewonden, in burgerziekenhuizen 
en toegevoegde annexen. Zij sluit aan op de Geneeskundige 
dienst van de Organisatie bescherming bevolking die onat, 
meer is belast met het redden en afvoeren van gewonden, 
terwijl eveneens de Militair geneeskundige diensten van de 
Ziekenhuisorganisatie gebruik zullen maken voor het onder-
brengen van een aantal militaire patiënten in burgerzieken-
huizen. 

Bijna alle ziekenhuizen verlenen op basis van vrijwilligheid 
medewerking aan de Ziekenhuisorganisatie. Voorts is tus-
sen de ministers van Binnenlandse Zaken en van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid overeengekomen, dat bepaalde BB-
functionarissen tevens zullen optreden als functionaris voor 
de Ziekenhuisorganisatie. 

De vredescapaciteit van de ziekenhuizen bedraagt thans 
circa 60 000 bedden. Met de leiding van de ziekenhuizen is 
overeengekomen, dat in buitengewone omstandigheden 50 
pet. van de aanwezige bedden zal worden vrijgemaakt ten 

behoeve van de Ziekenhuisorganisatie. Er zijn dus ongeveer 
30 000 bedden voor calamiteitspatiënten beschikbaar. 

In het kader van de Ziekenhuisorganisatie zal de huidige 
ziekenhuiscapaciteit in buitengewone omstandigheden wor-
den uitgebreid met 17 000 van rijkswege te verstrekken zie-
kenhuisbedden (met verplegingstoebehoren), die deels zullen 
worden bijgeplaatst in dê ziekenhuizen zelf en deels in daar-
voor geschikte, in buitengewone omstandigheden te vorde-
ren gebouwen (z.g. annexen), die organisatorisch aan zieken-
huizen zullen worden gekoppeld. De totale bedcapaciteit van 
de Ziekenhuisorganisatie bedraagt in buitengewone omstan-
digheden derhalve 30 000 + 17 000 = 47 000 bedden. 

De gebouwen, bestemd voor de uitbreiding van de zieken-
huisruimte, zijn beschreven en voor vordering geclaimd bij de 
Provinciale commissies vordering gebouwen. 

Genoemde 17 000 ziekenhuisbedden met toebehoren zijn 
aangeschaft en opgeslagen in voor dit doel gebouwde rijks-
magazijnen. De ziekenhuisbedden e.d. zullen bij het in staat 
van paraatheid brengen van de Ziekenhuisorganisatie aan de 
desbetreffende ziekenhuizen worden afgeleverd. Bovendien 
zal een aantal ziekenhuizen van uit de rijksmagazijnen wor-
den voorzien van extra geneeskundig materiaal, waaronder 
genees- en verbandmiddelen, infusiemateriaal, brancards enz. 
De aanschaffingen hiervoor werden in de jaren 1958 t/m 
1968 gerealiseerd. 

De door de leiding van de ziekenhuizen te treffen maat-
regelen voor het in staat van paraatheid brengen van het zie-
kenhuis zijn vastgesteld in een „Paraatheidsregeling voor bui-
tengewone omstandigheden", die de directies van alle zieken-
huizen is aangeboden. Voorts zijn in een voorlichtende en in-
struerende publikatie „De Ziekenhuisorganisatie in buiten-
gewone omstandigheden" richtlijnen opgenomen betrekking 
hebbende op de maatregelen, die nodig zijn om in buiteu-
gewone omstandigheden optimaal te voldoen aan de nood-
zaak tot opname van slachtoffers van oorlogsgeweld. Ambte-
naren van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid bezoeken sinds de instelling van de Ziekenhuisorganisatie 
geregeld de directies van de ziekenhuizen en andere bij de 
Ziekenhuisorganisatie betrokken functionarissen, ten einde 
hen van voorlichting en advies te dienen met betrekking tot 
de voorbereidingen voor buitengewone omstandigheden. 

Voor de functionarissen, belast met de leiding van de Zie-
kenhuisorganisatie op landelijk, provinciaal en regionaal ni-
veau, alsmede met de regeling van de onderlinge bijstandsver-
lening en de distributie van gewonden over de ziekenhuizen, 
werden instructies vastgesteld. 

Regelmatig worden jaarlijks enkele ziekenhuizen betrokken 
bij oefeningen, die onder meer tot doel hebben de paraat-
heidsregeling voor buitengewone omstandigheden in de prak-
tijk te toetsen. 

2. Het noodbeddenplan 
In 1965 werd een begin gemaakt met de uitvoering van een 

noodbeddenplan, dat tot doel heeft, naast de hierbovenge-
noemde Ziekenhuisorganisatie, in Nederland ook nog opname-
gelegenheid te scheppen voor ca 50 000 te hospitaliseren 
oorlogsslachtoffers, voor wie opname en behandeling in een 
ziekenhuis onder de heersende omstandigheden (nog) niet 
mogelijk is. 

In het kader van het noodbeddenplan zullen eenheden van 
150 ligplaatsen worden geformeerd, die zullen worden onder-
gebracht in „zelfstandige" noodbeddencenitra, waartoe ge-
meentelijke medewerking onontbeerlijk is. Mede op grond 
hiervan zijn alle commissarissen der Koningin over het nood-
beddenplan geïnformeerd, evenals een aantal burgemeesters 
van gemeenten, waar in buitengewone omstandigheden nood-
beddencentra zullen worden opgericht. 

Hiertoe komen in aanmerking in buitengewone omstandig-
heden te vorderen gebouwen, die dan zullen worden ingericht 
met van rijkswege te verstrekken bedden met toebehoren, gt-
nees en verbandmiddelen, eenvoudig instrumentarium, zonieue 
huishoudelijke en administratieve benodigdheden. Sinds 1965 
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werden voor dit doel reeds ca 250 geschikte gebouwen gere-
gistreerd. 

Het ligt in do bedoeling voor de verpleging en huishoude* 
lijke verzorging van de in noodbeddencenira op te nemen ge-
wondcn voor zover mogelijk plaatselijk of regionaal aanwezig 
personeel aan te trekken. 

Voor de geneeskundige behandeling zullen hoofdzakelijk 
huisartsen, schoolartsen en artsen van gemeentelijke ge-
nceskundige diensten worden aangezocht. Het voornemen 
bestaat de leidende figuren reeds in vredestijd aan te wijzen 
en hun bekend te maken met hun eventuele taak in buitenge-
wone omstandigheden; voor het overige personeel zal in bui-
tengewone omstandigheden een beroep op leden Van 
daarvoor in aanmerking komende organisaties worden ge-
daan, alsmede op ex-verpleegsters. Een noodbeddencentrum 
wordt eerst definitief in de planning opgenomen, nadat een 
plaatselijk onderzoek, in samenwerking met de regionale ge-
neeskundig inspecteur van de volksgezondheid en de betref-
fende burgemeester, heeft uitgewezen, dat er voldoende man-
kracht bereid en in staat is aan het centrum mede te werken. 
In 1966 werd in een aantal provincies een begin gemaakt met 
het onderzoek naar de plaatselijke mogelijkheden. De reeds 
verkregen resultaten stemmen in het algemeen tot tevreden-
heid. In de komende jaren zal met het onderzoek worden 
voortgegaan, waarna successievelijk de geplande noodbedden-
centra organisatorisch zullen worden uitgewerkt. Mede aan 
de hand van enige proefuitwerkingen zal een paraatheidsrege-
ling (draaiboek) voor de burgemeesters worden opgesteld, 
alsmede een handleiding en instructie voor de toekomstige 
leiding van een centrum. 

De opzet is het noodbeddenplan in drie tranches tot uit-
voering te brengen. Aangenomen wordt, dat de eerste tranche 
gerekend van 1965 af binnen 5 jaar zal kunnen worden ge-
realiseerd, terwijl de raming van de tijdsduur waarbinnen de 
2e en 3e tranche kunnen zijn gerealiseerd op respectievelijk 
4 en 3 jaren gesteld is. 

Noodwet geneeskundigen 
Er is een groot tekort aan artsen in oorlogstijd in verhou-

ding tot mogelijk te verwachten aantallen gewonden. In voor-
bereiding is een wettelijke regeling, die o.a. ten doel heeft het 
beschikbare artsenpotentieel zo doelmatig mogelijk in te zet-
ten. 

Chirurgische teams 

Omtrent het vormen van mobiele chirurgische teams kan 
worden medegedeeld, dat in het kader van de Ziekenhuis-
organisatie in buitengewone omstandigheden met het oog op 
de onderlinge bijstandsverlening, waar mogelijk, mobiele chi-
rurgische teams zullen worden geformeerd uit in ziekenhuizen 
beschikbaar geneeskundig en verplegend personeel, om te wor-
den ingezet waar dat het meest urgent is. De mobilisabele op-
stelling van de chirurgische teams kan medio 1970 worden 
tegemoet gezien. 

De uitrustingen voor de onderscheidene chirurgische teams 
zullen in magazijnen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid in vredestijd worden opgeslagen en in bui-
tengewone omstandigheden ter beschikking worden gesteld 
van de regionale geneeskundig inspecteurs van de volksge-
zondheid, die naar het zich laat aanzien de aangewezen func-
tionarissen zullen zijn om op te treden als dirigerende figuren 
van het artsenpotentieel in hun provincies. 

3. Bestrijden van besmettelijke ziekten 
In oorlogsomstandigheden neemt het gevaar van het op-

treden van epidemieën toe. Voor het in stand houden van een 
zo hoog mogelijk oorlogspotentieel dient elk optreden van 
ziekten, die een epidemiegevaar kunnen betekenen, zo snel 
mogelijk te worden gesignaleerd en de bestrijding daarvan zo 
intensief mogelijk te worden ter hand genomen. De bestrij-
ding van besmettelijke ziekten is in vredestijd een taak van 
het staatstoezicht op de volksgezondheid; ook in oorlogstijd 

zal het staatstoezicht genoemde taak optimaal blijven ver-
richten. 

De voorraadvorming, van rijkswege, houdt rekening met 
de behoefte aan sera en vaccins voor bestrijding van een 
aantal besmettelijke ziekten. De samenstelling van het momen-
teel verspreid opgeslagen pakket sera en vaccins zal worden 
gewijzigd, waardoor onder meer de exploitatiekosten worden 
teruggebracht. 

4. M&terleelvoorziening 
Sedert de totstandkoming van de Ziekenhuisorganisatie in 

buitengewone omstandigheden werden vanaf 1958 op de be-
groting van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van aan-
schaffingen van het voor deze organisatie benodigde mate-
rieel. 

Ook van de zijde van het ministerie van Defensie werden 
voor dit doel in de jaren 1958, 1959 en 1960 in totaal f 10 
min. beschikbaar gesteld, aangezien werd overeengekomen, 
dat in de burgerziekenhuisorganisatie in buitengewone om-
standigheden ook voorzieningen zouden worden getroffen 
voor opname en verpleging van 17 000 militaire zieken en 
gewonden. 

Sedert 1958 werd tot en met 1968 in totaal f59 min. ver-
werkt, waarvan f 12,5 min. werd besteed aan investeringen 
voor het noodbeddenplan, welk plan in 1965 van start ging. 

In evengenoemd tijdvak werden in ronde cijfers uitgegeven 
aan exploitatiedoeleinden f 15 min.; aan investeringen f44 
min. 

De investeringen voor de ziekenhuisorganisatie hebben be-
trekking op: 

- 17 000 ziekenhuisbedden met toebehoren, waaronder 
onder meer worden verstaan dekens, beddegoed, linnen-
goed en zaalutensiliën; 

- geneeskundig materiaal, waaronder te verstaan genees-
en verbandmiddelen en infusiemateriaal; 

- 18 000 brancards, waarvan 9000 bestemd voor uitwis-
seling met patiënten-aanbrengende instanties (property-
exchange); 

- stralingsmeetapparatuur en lucht-ether-n:ircose-appara-
tuur; 

- aankoop van bouwgronden op 15 plaatsen in Neder-
land en de bouw van 30 magazijnen (afmetingen 21 x 
35 m), waarin beheersing van temparatuur en vochtig-
heid een gebiedende eis is in verband met de opslag voor 
onbepaalde tijd; 

- magazijninventaris, waaronder te verstaan boxpallets, 
vorkheftrucks met oplaadapparatuur, nood stroomaggre-
gaten en koel- en droogapparatuur voor de klimaatsbe-
heersing in de geneesmiddelenruimten. 

Het materiaal ten behoeve van he: 17 000 beddenplan is 
mobilisabel opgesteld in een dertigtal magazijnen op 15 vesti-
gingsplaatsen in Nederland. 

De investeringen voor het noodbeddenplan betreffen in be-
ginsel nagenoeg dezelfde categorieën van artikelen. Aangezien 
noodbeddencentra worden ingericht in te vorderen en te ont-
ruimen gebouwen zal ook huishoudelijk" en keukenmateriaal 
moeten worden aangeschaft, zomede enige adminitratieve 
benodigdheden. 

De exploitatie-uitgaven betreffen hoofdzakelijk: 
- salarissen van het personeel van de beleidsafdeling en 

het magazijnpersoneel; 
- de periodieke verwisseling van infusiemateriaal, het op-

siagpakket sera en vaccins alsmede de geneesmiddelen; 
- de exploitatie van de magazijnen en de geconditioneer-

de opslagruimten; 
- de keuringskosten, vervoerskosten en kosten verbonden 

aan het onderhoud van velerlei soorten apparatuur. 
Naast de materiaalvoorziening voor de Ziekenhuisorgani-

satie en het noodbeddenplan is thans in uitvoering de aan-
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schaf f ing van uitrustingsstukken voor een 31-tal chirurgische 
teams. 

5. Drinkwatervoorziening 
Krachtens de Waterleidingwat (Stb. 1957, 150) hebben de 

waterleidingbedrijven de verplichting de openbare drinkwa-
tervoorziening, ook in buitengewone omstandigheden, zoveel 
mogelijk in stand te houden. De centrale drinkwatervoorzie-
ning is in oorlogstijd, o.m. wegens de kans op beschadigingen 
van het leidingnet, verontreiniging van het water en het uit-
vallen van de energievoorziening van de pompstations, bij-
zonder kwetsbaar. Het is dan ook noodzakelijk met het oog 
op de instandhouding van deze voorziening reeds in vredes-
tijd verschillende maatregelen te treffen, zoals de bescher-
ming van pompstations, de opslag van chemicaliën voor het 
ontsmetten van water, het installeren van noodaggregaten 
voor het leveren van energie, het ter beschikking hebben van 
materialen voor het herstel van blusleidingen e.d. en het 
organiseren van herstelploccen. In 1955 werden door de 
ministers van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid ter zake richtlijnen gegeven. Deze richt-
lijnen worden thans in overeenstemming gebracht met de 
huidige inzichten. 

Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 1963 (Stb. 381) werd 
krachtens de Wet bescherming bevolking het Besluit bescher-
ming waterleidingbedrijven vastgesteld, dat regelen bevat met 
betrekking tot het maken van beschermingsplannen door de 
waterleidingsbedrijven. Krachtens d'it besluit kunnen de 
ministers van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid het maken van deze plannen binnen een be-
paalde termijn verplicht stellen. Van deze bevoegdheid is nog 
geen gebruik gemaakt. Bij het ontwerpen van enkele bescher-
mingsplannen op instigatie van de commissie bescherming 
waterleidingbedrijven in oorlogsomstandigheden, die de minis-
ters ter zake adviseert, is duidelijk gebleken dat slechts weinig 
waterleidingbedrijven voldoende deskundig personeel voor 
het opstellen van de plannen beschikbaar kunnen stellen, zo-
dat hulp van buitenaf en in vele gevallen ook het maken van 
gecombineerde plannen voor verscheidene kleinere waterlei-
dingbedrijven gezamenlijk geboden is. De Vereniging van ex-
ploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) 
heeft toegezegd hierin behulpzaam te zullen zijn. Eerst als 
door gezamenlijke inspanning van VEWIN en bedrijven het 
ontwerpen van deugdelijke plannen in redelijk tempo is ge-
waarborgd, kan het verplicht stellen van de voorbereiding 
daarvan krachtens het Besluit bescherming waterleidingbe-
drijven worden overwogen. 

Indien de centrale drinkwatervoorziening uitvalt, zullen 
maatregelen dienen te worden getroffen ten einde zoveel mo-
gelijk te verzekeren dat aan de bevolking een minimumhoe-
veelheid drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor 
zijn in de eerste plaats de gemeentelijke autoriteiten verant-
woordelijk. De waterleidingbedrijven kunnen over bestaande 
mogelijkheden ter zake voorlichting geven. Overigens kan o.a. 
worden gedacht aan watervoorziening uit grondwaterputten 
van particulieren en industrieën, voor zover deze in bacte-
riologisch opzicht betrouwbaar water geven. Door het Rijks-
instituut voor drinkwatervoorziening wordt thans een inven-
tarisatie van deze putten gemaakt. In elk geval zal de bevol-
king moeten worden aangeraden tijdig een reservevoorraad 
leidingwater in huis op te slaan. 

De hulp, die van rijkswege voor een nooddrinkwatervoor-
ziening kan worden geboden, is beperkt. Bij de mobiele co-
lonnes zijn enige verplaatsbare waterzuiveringsinstallaties voor 
de behandeling van oppervlaktewater ingedeeld, die op be-
vel van de nationale commandant BB kunnen worden inge-
zet. Voorts worden voorbereidingen getroffen voor de aan-
schaffing van plastic zakken van 40 liter inhoud, rubber kus* 
sentanks met een inhoud van 3 m3 en een verplaatsbare pijp-
leidingneteenheid, die eveneens voor het transport en de dis-
tributie van beperkte hoeveelheden drinkwater zullen kunnen 
dienen. 

MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN 
MAATSCHAPPELIJK WERK 

De in 1966 ingestelde centrale afdeling Civiele verdediging 
en beveiliging is belast met de coördinatie der taken van dit 
departement op het terrein van de civiele verdedigingsvoor-
bereiding. De activiteiten dienaangaande hebben zowel betrek-
king op de sector „Maatschappelijke Zorg" als op de sector 
„Kunstbescherming". 

Maatschappelijke zorg 
De verantwoordelijkheid voor verplaatsing van bevolking 

ligt ingevolge de Wet verplaatsing bevolking bij de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Defensie. De zorg in het alge-
meen voor de in massakwartieren of bij particulieren onder-
gebrachte evacuees behoort tot de verantwoordelijkheid van 
de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
De voorbereiding daarvan geschiedt uiteraard in samenwer-
king met de minister van Binnenlandse Zaken en met inacht-
neming van de taken ten deze van de commissarissen der 
Koningin en de burgemeesters. 

Voor speciale categorieën van de verplaatste bevolking zal 
de huisvesting moeten geschieden in z.g. noodinrichtingen. 
De hier bedoelde categorieën zijn ouden van dagen, onmaat-
schappcüjke personen en kinderen van 3 jaar en ouder, voor 
zover deze zulks behoeven. 

Voor opneming van diegenen uit deze categorieën, die niet 
bij particulieren of in massakwartieren kunnen worden on-
dergebracht, is het noodzakelijk, dat gebouwen worden ge-
reserveerd, die zo nodig worden ingericht als noodinrichting. 

In principe worden de reeds in vredestijd voor een bepaal-
de categorie van deze personen bestemde inrichtingen ook 
als noodinrichtingen voor hen gereserveerd in buitengewone 
omstandigheden. 

In geval van een daadwerkelijke verplaatsing van de be-
volking zijn de voor de noodonderbrenging aangewezen ge-
meenten in algemene zin belast met de zorg voor de geëva-
cueerden. 

Met de gemeenten werken in het kader van die verzorging 
samen de provinciale bureaus Landelijk contact van het minis-
terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Ge-
noemde bureaus zijn in eerste aanleg en in samenwerking 
met de gemeenten ook belast met de voorbereidende taken 
ter zake van de opvang in noodinrichtingen van bejaarden, 
jeugdigen en onmaatschappelijken. Daarbij wordt o.m. aan-
dacht besteed aan de leiding en exploitatie, alsmede aan de 
voedsel- en materiaalvoorziening van de noodinrichtingen en 
de instelling van de noodzakelijke gemeentelijke organisaties 
voor de uitvoering van de verzorgingstaak. 

De tot vorengenoemde centrale afdeling Civiele verdedi-
ging en beveiliging behorende coördinator-evacuatievoorbe-
reiding is speciaal belast met de begeleiding van de arbeid van 
de provinciale bureaus in dit onderdeel van de civiele ver-
dediging, waarbij het accent gelegd wordt op de contacten 
met de gemeentelijke en provinciale besturen en instanties en 
de regelmatige controle op deze evacuatie-voorbereiding. De 
instelling in 1965 van het ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk bracht aanpassing aan de gewijzig-

Jde omstandigheden — waaronder een reïnventarisatie van de 
reeds gereserveerde noodinrichtingen - met zich mede, ter-
wijl ook een uniforme administratie ten deze, zowel lande-
lijk als provinciaal en gemeentelijk, wordt ingevoerd. Een en 
ander zal, naar mag worden verwacht, goeddeels in 1968 
worden gerealiseerd. 

Kunstbescherming 
Krachtens artikel 3 van het Verdrag van 's-Gravenhage 

van 14 mei 1954 inzake de bescherming van culturele goe-
deren in geval van een gewapend conflict, rust op Nederland 
de plicht om geëigende maatregelen te nemen ten einde de 
veiligstelling van de culturele goederen tegen de voorzienbare 
gevolgen van een gewapend conflict voor te bereiden. 
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Een belangrijke plaats wordt bij de organisatie van de 
kunstbescherming ingenomen door de afdeling V van de Mo-
numentenraad, nl. de Rijkscommissie voor de bescherming 
van monumenten tegen rampen en oorlogsgevaren (Monu-
mentenwet, artikel 5). 

De uitvoerende werkzaamheden berusten bij de afdeling 
Bescherming van monumenten tegen rampen en oorlogsgeva-
ren van de rijksdienst voor de monumentenzorg, departemen-
taal ressorterende onder de direotie Oudheidkunde en natuur-
bescherming van het directoraat-generaal voor culturele 
zaken. Deze afdeling wordt daarbij terzijde gestaan door pro-
vinciale- en kringinspecteurs kunstbescherming alsmede door 
inspecteurs kunstbescherming in algemene dienst. 

De instructie voor de provinciale inspecteurs kunstbescher-
ming, in de plaaits tredend van die van 1964, is op 10 mei 
1968 vastgesteld door de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. De provinciale inspecteur kunstbe-
scherming is o.m. belast met de coördinatie van alle maatre-
gelen tot bescherming van de zich in zijn ambtsgebied bevin-
dende roerende en onroerende kunstschatten ingeval van 
een ramp of in tijd van oorlog of dreigend oorlogsgevaar; 
zulks in nauw contact met de commissaris der Koningin in 
de betreffende provincie. 

De benoeming van en de instructie voor de kringinspec-
teurs kunstbescherming is in het stadium van afwerking ge-
komen. De kringinspecteur zal o.m. worden belast met de 
zorg voor de zich in zijn ambtsgebied bevindende roerende 
en onroerende kunstschatten ingeval van een ramp en in tijd 
van oorlog of dreigend oorlogsgevaar. Daartoe is hij te-
vens belast met de vorming en opleiding van, alsmede met het 
toezicht op, bewakings- en brandweerploegen (monumenten-
wachters) voor de belangrijkste onroerende monumenten. De 
rechtspositie van deze monumentenwachters is geregeld bij 
het besluit Monumentenwacht (Stb. 1964, nr. 477) . 

Met de voorbereiding voor de werving van 600 monumen-
tenwachters (totaal ca. 1000) is een aanvang gemaakt. 

Het is de bedoeling om enige inspecteurs in algemene dienst 
aan te stellen met de taak te zorgen voor de veiligstelling van 
gebrandschilderde glazen, technische installaties, carillons, 
klokken en orgels. 

Zijdelings zij vermeld, dat de ervaringen opgedaan in de 
laatste wereldoorlog ertoe hebben geleid dat bij Koninklijk 
besluit van 16 mei 1953 nr. 31 kunstbeschermingsofficieren 
zijn aangesteld (ingedeeld bij het reservepersoneel van de 
Landmacht) met als voornaamste taken: 

a. het voorkomen van beschadiging of vernieling, voor zo-
ver de militaire operaties dit veroorloven, van bestaande 
monumenten, musea, bibliotheken, archieven e.d.; 

b. het voorkomen van diefstal van kunstwerken; 
c. het treffen van maatregelen, ten einde te voorkomen 

dat historische gebouwen en bomvrije schuilplaatsen, waar-
in kunstschatten zijn ondergebracht, voor legering of andere 
militaire doeleinden worden gebruikt; 

d. het verlenen van bemiddeling wanneer zich bij het ver-
voer langs de weg moeilijkheden voordoen. 

In het algemeen is het werkplan ter zake van de kunst-
bescherming: 

Bescherming van onroerende monumenten 

1. brandbeveiliging van monumenten, waartoe o.a. beho-
ren een honderdtal kerken, die daartoe zijn of worden voor-
zien van sprinkler-installaties, veelal uitgerust met eigen pomp-
aggregaten en watervoorziening; 

2. bescherming van musea, bibliotheken en archieven o.m. 
in verband met scherfwering. 

Bescherming van vaste inventaris in kerken en andere 
openbare gebouwen, zoals grafmonumenten, zerken, epitaphen, 
koorbanken, preekstoelen, doopvonten e.d. door ommante-
ling met tegels van schokbeton. 

Inrichting en beheer van bergplaatsen voor kunstschat-
ten. 

Een viertal bergplaatsen is inmiddels beschikbaar. Uit-
breiding van het aantal bergplaatsen tot in totaal zes is 
in voorbereiding. 

Transport van deze kunstschatten naar de bergplaatsen, 
ten aanzien waarvan voorbereidende maatregelen getrof-
fen zijn. Onder meer zijn door bemiddeling van de rijkshoofd-
inspecties van het verkeer transportmiddelen gereserveerd, 
terwijl tevens de indeling in de bergplaatsen geregeld is. 

Bescherming van gebrandschilderde glazen, wandtapij-
ten en klokken alsmede van particuliere verzamelingen. 

Het internationale kenteken (blauw/wit schild) ingevo!-
ge het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 is inmiddels aan-
gebracht op de belangrijkste daarvoor in aanmerking komen-
de objecten in de provincie Noord-Holland (kerkgebouwen, 
torens, archieven, bibliotheken, hofjes, woonhuizen, enz.). Voor 
Zuid-Holland is het project in uitvoering; de overige provin-
cies volgen. 

Met het vervaardigen van microfilms van bouwteke-
ningen van onroerende monumenten is een aanvang gemaakt. 
Deze films worden op een veilige plaats opgeslagen. 
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OVERZICHT BEHORENDE BIJ BIJLAGE V VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

OVERZICHT VAN WETTEN EN WETSONTWERPEN, HOUDENDE REGELEN VAN BELANG VOOR DE CIVIELE VERDEDIGING 

I. Bestaande Wetten (medio 1968) 

Wet: Stb.: Korte omschrijving van de inhoud: 

1 Onteigeningswet 28- 8-1851 

2 Spoorwegwet 9- 4-1875 

3 Telegraaf" en telefoon wet 1904 11-1-1904 

4 Wet medewerking ver-
dedigingsvoorbereiding 1939 24- 6-1939 

5 Bodcmproduktiewet 1939 24- 6-1939 

6 Distributiewet 1939 24- 6-1939 

7 Zeeschepenvordcringswct 1939 24- 6-1939 

8 Wet behoud scheepsruimte 
1939 24- 6-1939 

9 Zee- en luchtvaart-
verzekeringswet 1939 24- 6-1939 

125 

67 

7 

630 

632 

633 

635 

636 

637 

10 Wederopbouwwet 16- 6-1950 K236 

11 Wet op de economische 
delicten 22- 6-1950 K258 

12 Belemmeringenwet Iands-
verdediging 26- 7-1951 323 

13 Wet buitengewone bevoegd-
heden burgerlijk gezag 23- 7-1952 361 

14 Wet bescherming waterstaats-
werken in oorlogstijd 23- 6-1952 367 

15 Wet bescherming bevolking 10- 7-1952 404 

houdende regelen m.b.t. de onteigening ten algemene nutte 

houdende een regeling van de dienst en het gebruik van de spoorwegen 

houdende een regeling van de aanleg, de exploitatie en het gebruik van 
telegrafen en telefonen 

houdende regelen m.b.t. de medewerking van alle personen en lichamen 
aan de voorbereiding van de voorziening in geval van oorlog, oorlogs-
gevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buiten-
gewone omstandigheden in de behoefte van de volkshuishouding en 
landsverdediging, zomede aan de voorbereiding van de financiering 
van die voorziening 

houdende regelen m.b.t. de bodemproduktie ingeval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden 

houdende regelen ten einde ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden een doelmatige distributie van 
goederen in het belang van de volkshuishouding, landsverdediging en 
veiligheid van niet-militaire personen of lichamen mogelijk te maken 

houdende regelen m.b.t. het vorderen ingeval van oorlog, oorlogs-
gevaar of andere buitengewone omstandigheden van Nederlandse zee-
schepen t.b.v. volkshuishouding en landsverdediging 

houdende regelen ten einde te waarborgen, dat Nederland ingeval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden in 
voldoende mate de beschikking blijft houden over scheepsruimte 

houdende regelen ten einde de Regering te machtigen tot het aangaan 
ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandig-
heden van verzekeringsovereenkomsten op het terrein van de scheep-
vaart en de luchtvaart 

houdende tijdelijke voorzieningen t.b.v. de wederopbouw en de be-
vordering van de bouwnijverheid 

houdende vaststelling van regelen voor opsporing, vervolging en be-
rechting van economische delicten bij overtreding van voorschriften van 
o.a. Distributiewet 1939, Bodemproduktiewet 1939 

houdende een regeling tot opheffing van publiekrechtelijke en priv. 
rechtelijke belemmeringen met het oog op de aanleg, de instandhouding 
en het gebruik van werken t.b.v. de landsverdediging, waaronder mede 
verstaan de BB 

houdende regelen voor buitengewone bevoegdheden van burgerlijk 
gezag 

houdende een regeling tot vaststelling van bepalingen m.b.t. maat-
regelen ter voorkoming, beperking en bestrijding van de gevolgen van 
beschadiging van waterstaatswerken, voor zover deze beschadigingen 
door oorlogsomstandigheden kunnen worden veroorzaakt 

houdende een regeling tot vaststellling van bepalingen m.b.t. maat-
regelen ter bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van oorlogs-
geweld 
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Wet: Stb.. Korte omschrijving van de inhoud: 

16 Wet op de noodwachten 10- 7-1952 

17 Wet verplaatsing bevolking 10-7-1952 

18 Wet ter verzekering van het 
beschikbaar blijven van 
goederen 10- 7-1952 

405 

406 

407 

19 Politiewet 4- 7-1957 244 

20 Luchtvaartwet 15- 1-1958 47 

21 Prijzenwet 24- 3-1961 135 

22 Monumentenwet 22- 6-1961 200 

23 In- en uitvoerwet 5- 7-1962 295 

24 Hamsterwet 29-11-1962 542 

25 Noodwet voedselvoorziening 12-12-1962 566 

26 Vervoersnoodwet 5-12-1962 571 

27 Vorderingswet 1962 12-12-1962 587 

28 Kernenergiewet 21- 2-1963 82 

29 Havennoodwet 9- 5-1963 222 

30 Oorlogswet voor Nederland 16- 7-1964 337 

31 Aanpassingswet aan de oor-
logswet voor Nederland 16- 7-1964 338 

32 Noodwet rechtspleging 23- 9-1964 375 

33 Omroepwet (nog niet in 
werking) 1- 3-1967 176 

34 Rijkswet vrijwillige zetel-
verplaatsing van rechts-
personen 9- 3-1967 161 

35 Rijkswet zetelverplaatsing 
door de overheid van rechts-
personen en instellingen 9- 3-1967 162 

houdende voorzieningen aangaande de noodwachten voor de BB, de 
personeelsvoorziening en de rechtstoestand van dit personeel 

houdende voorzieningen m.b.t. verplaatsing bevolking voor het geval 
van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband 
houdende buitengewone omstandigheden 

houdende een regeling voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daar-
aan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstan-
digheden 

houdende een regeling m.b.t. de gemeente- en rijkspolitieorganisatie, 
taak, bijstand 

houdende regelen omtrent de luchtvaart 

houdende regelen op het gebied van de prijzen van goederen en diensten 

houdende voorzieningen in het belang van het behoud van monumen-
ten van geschiedenis en kunst 

houdende een regeling op het gebied van de invoer en de uitvoer van 
goederen 

houdende een regeling tot het tegengaan van het hamsteren van goederen 
in buitengewone omstandigheden 

houdende verzekering van de voedselvoorziening ingeval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden 

houdende een regeling van het vervoer te land en op de binnenwateren 
in buitengewone omstandigheden 

houdende een regeling betreffende het vorderen van zaken door de 
landsoverheid 

houdende regelen m.b.t. de vrijmaking van kernenergie en de aan-
wending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende 
toestellen 

houdende regelen m.b.t. het gebruik van havens ingeval van oorlog, 
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende 
buitengewone omstandigheden 

houdende nieuwe regelen m.b.t. de staat van oorlog en de staat van 
beleg in Nederland 

houdende een regeling tot aanpassing van de bestaande wetgeving aan 
de „Oorlogswet voor Nederland" 

houdende voorzieningen ter waarborging van de voortzetting van de 
rechtspleging ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of daaraan verwante 
of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden 

houdende een regeling m.b.t. de voorbereiding, samenstelling en uit-
voering van voor het publiek bestemde radio- en televisieprogramma's 

houdende bijzondere voorzieningen aangaande de plaats van vestiging 
van naamloze vennootschappen en andere rechtspersonen 

houdende bijzondere maatregelen van overheidswege aangaande de 
plaats van vestiging van rechtspersonen en instellingen 
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II. Wetsontwerpen (medio 1968) 

Ontwerp van wet: In voorbereiding bij het 
ministerie van: 

Korte omschrijving van de inhoud: 

36 Noodwet arbeidsvoorziening Sociale Zaken en Volks-
gezondheid 

37 Noodwet geneeskundigen Sociale Zaken en Volks-
gezondheid 

38 Rijkswet noodvoorzieningen 
scheepvaart Verkeer en Waterstaat 

39 Rijksvaarplichtwet Verkeer en Waterstaat 

40 Vaarplichtwet voor Nederland Verkeer en Waterstaat 

41 Prijzennoodwet Economische Zaken 

houdende een regeling m.b.t. de arbeid t.b.v. de volkshuishouding, de 
landsverdediging en de overheidsdienst ingeval van oorlog, oorlogs-
gevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdend3 buiten-
gewone omstandigheden 

houdende regelen m.b.t. de geneeskundige, tandheelkundige, verlos-
kundige, farmaceutische voorziening t.b.v. de bevolking, ingeval van 
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband hou-
dende buitengewone omstandigheden 

houdende regelen m.b.t. het stellen van beperkingen ingeval van oorlog, 
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende 
buitengewone omstandigheden aan de overdracht en de beweging van 
zeeschepen onder de vlag van het Koninkrijk, alsmede ter verkrijging 
van de onbeperkte beschikking daarover 

houdende algemene regelen betreffende de vaarplicht ingeval van 
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband hou-
dende buitengewone omstandigheden 

houdende regelen ter verplichting van Nederlandse zeelieden ingeval 
van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband 
houdende buitengewone omstandigheden hun diensten beschikbaar te 
stellen en te houden voor het verrichten van werkzaamheden t.b.v. 
Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse schepen 

houdende regelen betreffende prijzen van zaken en diensten ingeval van 
buitengewone omstandigheden 
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BIJLAGE VI 

CIVIELE VERDEDIGING OP PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK NIVEAU 

De provincie 
Op provinciaal niveau wordt een aantal voorzieningen 

voor buitengewone omstandigheden getroffen, die - voor 
zover zij gericht zijn op oorlogs- en daarmede verbandhouden-
de omstandigheden — met de naam „provinciale civiele ver-
dediging" worden aangeduid. 

Een groot deel van de provinciale activiteiten in het 
kader van de civiele verdediging(svoorbereiding) betreft het 
verlenen van medewerking aan de uitvoering van door de 
centrale overheid voorbereide maatregelen, veelal in de vorm 
van coördinatie. De coördinatie, zowel voor wat betreft de 
civiele verdediging als ten aanzien van de voorbereiding daar-
van is bij Koninklijk besluit van 12 januari 1966 tot „vast-
stelling van een nieuwe instructie voor de commissarissen des 
Konings in de provinciën" opgedragen aan de commissaris 
der Koningin. 

In artikel 3 van deze instructie is namelijk bepaald, dat 
„voorzover daarin niet bij of krachtens de wet is voor-
zien, de commissaris der Koningin de civiele verdediging en 
de voorbereiding daarvan bevordert met inachtneming van 
de aanwijzingen van de minister belast met de coördinerende 
verantwoordelijkheid voor de civiele verdediging", d.w.z. van 
de Minister-President. 

In vredestijd bestaat dit bevorderen voornamelijk uit het 
coördineren en stimuleren van het treffen van voorzorgsmaat-
regelen voor buitengewone omstandigheden. 

Zoals in bijlage III van de memorie van toelichting reeds 
terloops is medegedeeld, heeft de behoefte aan een coördi-
nerend lichaam voor de civiele verdedigingsvoorbereiding 
geresulteerd in het instellen van Provinciale commissies al-
gemene verdedigingsvoorbereiding. Behalve de commissaris 
der Koningin, die als voorzitter optreedt, hebben in deze 
commissies zitting vertegenwoordigers van provinciale instan-
ties en van rijksdiensten in de provincie. 

Met name betreft het hier functionarissen op het ge-
bied van de provinciale waterstaat, de bescherming en ver-
plaatsing van de bevolking, de politie, het vervoer, de rijks-
waterstaat, de telecommunicatie, de goederen- en energie-
voorziening, de voedselvoorziening, de arbeidsvoorziening, 
de gezondheidszorg (w.o. drinkwatervoorziening), maatschap-
pelijk werk en de kunstbescherming. Gezien de samenhang 
van diverse civiele verdedigingsvoorbereidingen met maat-
regelen in de militaire sector is voorts in het algemeen ook de 
territoriaal commandant als lid in deze commissies opgenomen. 

Een belangrijk deel van de coördinatie heeft betrekking op 
de eventuele vordering van gebouwen. De voor dit doel in 
het leven geroepen Provinciale coördinatie commissies vor-
dering gebouwen, waarin alle bij de vordering betrokken 
instanties vertegenwoordigd zijn, staan eveneens onder voor-
zitterschap van de commissaris der Koningin. Zij hebben hun 
taak grotendeels volbracht; voor het bijhouden van de laatste 
ontwikkelingen dragen de secretarissen zorg. 

Wat het stimuleren betreft kan worden gesteld, dat de 
provincie een stimulerende invloed heeft op de gang van 
zaken met betrekking tot de civiele verdedigingsvoorbereiding 

op gemeentelijk niveau, onder meer door het houden van 
oefeningen. Speciaal het houden van oefeningen is gebleken 
een belangrijk middel te zijn, enerzijds om bepaalde leemten aan 
het licht te brengen, waarin dan door aanpassing van maat-
regelen of het treffen van nieuwe voorzieningen op de juiste 
wijze zal kunnen worden voorzien, anderzijds om die personen, 
die wegens tijdgebrek nauwelijks gelegenheid hebben om zich 
naast hun normale werkzaamheden te verdiepen in vraag-
stukken verband houdende met oorlogs- en daaraan verwante 
buitengewone omstandigheden, toch enigszins vertrouwd te 
maken met deze problematiek en de op deze omstandig-
heden afgestemde voorzieningen. 

Na deze algemene beschouwing met betrekking tot de taak 
van het provinciaal bestuur in buitengewone omstandigheden 
volgt thans een beeld van hetgeen tot nog toe in de provin-
ciale sfeer ten aanzien van concrete projecten in het kader 
van de civiele verdedigingsvoorbereiding is tot stand geko-
men. 

Hierbij wordt met name gedoeld op de bouw en inrichting 
van provinciale centra civiele verdediging (PCCV). In aan-
sluiting op hetgeen daaromtrent is gesteld in bijlage V van de 
memorie van toelichting kan worden medegedeeld, dat deze 
centra een onmisbare functie vervullen bij de voortzetting 
van het bestuur in buitengewone omstandigheden. Dit geldt 
a fortiori ingeval de normale vredescontacten zouden weg-
vallen of in belangrijke mate zouden worden bemoeilijkt (bij 
voorbeeld door het overbelast raken van telecommunicatie-
systemen). Onder dergelijke omstandigheden is het noodzake-
lijk, dat op provinciaal niveau tussen de instanties, die primair 
bij de besluitvorming zijn betrokken ook los van deze verbin-
dingen nauw contact kan blijven bestaan en voortdurend 
overleg mogelijk zal blijven. Het PCCV, dat zal worden ge-
bruikt door de commissaris en zijn naaste medewerkers, voor-
ziet in de behoefte aan een zodanige concentratie. 

De provinciale civiele verdediging bestaat voor een deel uit 
het treffen van voorzieningen in analogie met de maatregelen, 
die door de centrale overheid zijn voorbereid. Daarnaast ver-
richt het echter ook voor een groot gedeelte een taak, die als 
centrale overheidstaak dient te worden aangemerkt. 

Uit dien hoofde draagt het rijk bij in de kosten van de bouw 
en inrichting van de PCCV's. Hierbij wordt in het algemeen 
een norm van een maximale bijdrage van 75 pet. gehanteerd, 
waarbij echter ten aanzien van enkele voorzieningen limieten 
zijn gesteld. 

Voor wat betreft de onderkomens van de in de provincie 
aanwezige rijksdiensten zij verwezen naar het hoofd „Cen-
tra civiele verdediging en andere noodzetels" (Ministerie van 
Algemene Zaken) van bijlage V van de memorie van toelich-
ting. 

De gemeente 
Evenals zulks het geval is bij Rijk en provinciën worden 

ook op gemeentelijk niveau voorzieningen getroffen ten 
einde in oorlogs- en daarmede verband houdende omstan-
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digheden het maatschappelijk leven zo goed mogelijk in stand 
te houden. Deze voorzieningen zijn zoveel omvattend en 
van zo verschillend karakter, dat het niet goed mogelijk is 
daarvan in kort bestek een enigszins volledig beeld te geven; 
zulks te meer, omdat het verschillend karakter van de diverse 
gemeenten onder meer voor wat betreft grootte en geogra-
fische ligging het geven van een eenheidsbeeld uitsluit. Ten 
einde niettemin althans een indruk te geven van de inhoud 
en omvang van de taak van de gemeente in dergelijke bui-
tengewone omstandigheden moge het volgende dienen. 

Ervan uitgaande, dat de normale bestuurlijke taak van de 
gemeente in het totale maatschappelijk bestel ook in buiten-
gewone omstandigheden zoveel mogelijk dient te worden 
voortgezet, ligt het voor de hand, dat deze taak onder die om-
standigheden niet onaanzienlijk zal worden verzwaard, met 
name doordat het gemeentebestuur (de burgemeester): 

a. bij of krachtens wet wordt belast met de uitvoering van 
een aantal maatregelen die passen in het kader van de civiele 
verdediging, zoals bij voorbeeld op het gebied van de inwendi-
ge veiligheid, de bescherming en eventuele verplaatsing van de 
bevolking, de consumentendistributie, de vordering van ge-
bouwen e.d.; 

b. in analogie met de onder buitengewone omstandigheden 
door de rijksoverheid te treffen maatregelen eventueel be-
paalde, daarmede corresponderende maatregelen op gemeen-
telijk niveau zal moeten treffen, dan wel, voor zover niet bij 
of krachtens wet rechtstreeks bij de uitvoering van rijksover-
heidsmaatregelen ingeschakeld zijnde, hulp zal moeten ver-
lenen bij de uitvoering daarvan. Dit laatste is bij voorbeeld 
het geval bij de ten uitvoerlegging van maatregelen op het ge-
bied van de noodvoedselvoorziening en de gezondheidszorg. 

Afgezien van deze extra taken zal het gemeentebestuur, 
met name de burgemeester, leiding moeten blijven geven 
aan gemeentelijke instanties en het treffen en uitvoeren van 
de juiste maatregelen moeten stimuleren. Veelal zal impro-
viserend moeten worden opgetreden, aangezien het vrijwel 
zeker is, dat men alsdan zal worden geconfronteerd met si-
tuaties, die niet te voorzien zijn. 

Gezien de vele facetten van de civiele verdediging — ook 
en misschien wel in het bijzonder op gemeentelijk niveau -

is het noodzakelijk, dat de gemeentebesturen, ten einde hun 
taak in buitengewone omstandigheden naar behoren te kun-
nen vervullen en in vredestijd de juiste voorbereidingsmaat-
regelen te kunnen treffen, voldoende inzicht hebben in de doel-
stelling, opzet en organisatie van de gehele civiele verdediging. 

Ter verkrijging van dit inzicht dient de ultimo 1966 ver-
schenen „Handleiding gemeentelijke civiele verdediging" ver-
meld in bijlage V van de memorie van toelichting onder het 
hoofd „Documentatie" (ministerie van Algemene Zaken) 
waarin behalve een kort overzicht van de van rijkswege te tref-
fen civiele verdedigingsmaatregelen ook een beeld wordt ge-
geven van hetgeen door de gemeenten op dit terrein moet wor-
den voorbereid. In deze handleiding is onder meer bijzondere 
aandacht besteed aan de opvoering van de paraatheid in buiten-
gewone omstandigheden. 

Aangezien een groot deel van de maatregelen binnen het 
kader van de gemeentelijke huishouding valt, wordt het stand-
punt gehuldigd, dat de gemeentelijke civiele verdediging in 
principe door de gemeenten zelf zal moeten worden gefi-
nancierd. Dit neemt niet weg, dat in bepaalde gevallen van 
rijkswege een tegemoetkoming in de kosten wordt gegeven; 
dit gebeurt bij voorbeeld bij oefeningen, ter stimulering van 
een zo groot mogelijke gemeentelijke deelneming daaraan. 

Ten einde voortzetting van het bestuur te verzekeren zijn 
reeds in vele gemeenten Gemeentelijke centra civiele verde-
diging ingericht; nadere gegevens hieromtrent zijn opgenomen 
in het overzicht aan het slot van deze bijlage. 

Zowel voor de provinciën als voor de gemeenten geldt, dat 
zij — behoudens voor wat betreft de bescherming bevolking 
en de verplaatsing bevolking — geruime tijd later bij de ci-
viele verdedigingsvoorbereiding zijn betrokken dan zulks ten 
aanzien van de departementen van algemeen bestuur het ge-
val was. Dit betreft in het bijzonder de gemeenten, die -
en dan nog maar in zeer beperkt aantal - pas tijdens de in 
1959 in NAVO-verband gehouden oefening „Side Step" met 
de problematiek van de civiele verdediging in haar geheel 
werden geconfronteerd. 

Dit is mede een verklaring voor het feit, dat de vorderingen 
op het terrein van de civiele verdedigingsvoorbereiding op ge-
meentelijk niveau veelal nog niet spectaculair genoemd kunnen 
worden. 

OVERZICHT VAN DE MEDIO 1968 BESTAANDE SITUATIE M.B.T. 
DE GEMEENTELIJKE CENTRA VOOR DE CIVIELE VERDEDIGING (NOODBESTUURSPOSTEN) 

Provincie Aantal Aantal Centrum Provisorische Plannen 
inwoners gemeenten gereed voorzieningen gereed of in 

bewerking 
Groningen 502 000 55 11 21 14 
Friesland 500 000 44 10 25 7 
Drenthe 342 000 34 7 — 12 
Overijssel 874 000 53 13 9 18 
Gelderland 1410 000 105 27 3 18 
Utrecht 745 000 51 13 2 23 
Noord Holland 2 181000 116 43 17 
Zuid-Holland 2 875 000 153 8 21 56 
Zeeland 292 000 78 11 8 23 
Noord-Brabant 1 670 000 141 30 8 32 
Limburg 968 000 110 45 22 31 
Totaal 940 218 119 251 
') Hierin zijn mede begrepen de gemeenten, die in een gemeentelijk herindelingsplan zijn opgenomen. 

Gemeenten ingedeeld naar inwonertal Aantal Centrum Provisorische Plannen 
gemeenten gereed voorzieningen gereed of in 

bewerking 
< 5 000 465 98 49 111 

5—15 000 310 75 47 81 
15— 25 000 81 27 11 25 
25—100 000 69 12 10 30 

>100 000 _15 6 2 4 
Totaal 940 218 119 251 

Nog geen 
centrum 
ingericht 
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