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Woord vooraf 

Bij een onderwerp als de civiele verdediging komt, evenals bij veel andere aktiviteiten, de vraag 
naar voren, wat er eigenlijk nog zou moeten gebeuren en wat daarvan in de praktijk zal kunnen 
worden gerealiseerd. 

De Nota Civiele Verdediging 1972 geeft op het eerste deel van deze vraag een antwoord in de 
vorm van een overzicht van de voorzieningen, die nog tot stand zullen moeten worden gebracht, 
wil men het, uit een oogpunt van civiele verdediging, best denkbare resultaat bereiken. Daarnaast 
wordt in de nota melding gemaakt van de reeds gereedgekomen maatregelen en van de onderhanden 
zijnde aktiviteiten. 

Wat daarvan metterdaad zal worden uitgevoerd en in welk tempo, zullen volgende kabinetten 
moeten vaststellen. Tegen de achtergrond van de nu verstrekte informatie is een verantwoorde 
besluitvorming mogelijk. Er is nu niet alleen zicht op wat wij doen, maar tegelijkertijd ook op wat 
wij in de toekomst bewust zullen nalaten te doen, als de middelen en de mogelijkheden om alles 
tot stand te brengen ontbreken. 

Dat zal de duidelijkheid rond de civiele verdediging ten goede komen. Iedereen die direkt of 
indirekt bij de besluitvorming met betrekking tot deze zaak is betrokken, zal er goed aan doen, 
zich in deze nota te verdiepen. Maar ook voor een grotere kring van lezers is de nota van belang, 
omdat ze een nader beeld geeft van de oogmerken van de civiele verdediging en van de ruimte, 
waarbinnen deze zich beweegt. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

W. J. Geertsema. 



Nota Civiele Verdediging 1972 

Grondslag van een nieuw meerjarenplan 

De civiele verdediging werkt, voor zover het de financiele 
aspecten betreft, van de aanvang af op basis van meerjaren-
plannen. Zij strekken zich uit over termijnen van 3 of 4 jaar. 
Slechts een van deze plannen is integraal uitgevoerd in die zin, 
dat de jaarlijkse begrotingen vallende binnen die periode op de 
in het plan genoemde jaarbedragen zijn afgestemd. Dat was het 
plan 1962-1965. Van de overige plannen, en dit geldt ook 
voor het laatste plan, dat de jaren 1968-1971 betrof, kan dit 
niet worden gezegd. Het aanvankelijke, voor deze periode ge-
raamde bedrag beliep f446 min. met een investeringsbedrag 
van f 164 min. De gezamenlijke investeringsbedragen op de 
begrotingen voor de jaren 1968—1971 resulteerden echter in 
een totaal van ca. f 116 min., dat is dus een achterblijven van 
f 48 min., oftewel 30 pet., te vermeerderen met de in die jaren 
opgetreden geldontwaarding. 

Deze ontwikkeling, alsmede het voornemen een nieuw vier-
jarenplan op te stellen, waren aanleiding zich wederom te be-
zinnen ten aanzien van: 

- wat op het gebied van de civiele verdedigingsvoorbereiding 
voor zover nu bekend nog tot stand moet komen; 

- de bedragen, die daarmede - naast de jaarlijks terugkerende 
kosten - zijn gemoeid; 

- de vraag of in redelijkheid kan worden aangenomen dat 
deze voorzieningen binnen afzienbare tijd gereed kunnen 
komen. 

In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek is, mede 
in verband met de toen op handen zijnde kabinetswisseling, in 
het voorjaar 1971 besloten niet onmiddellijk een nieuw meer
jarenplan op te stellen doch een beslissing omtrent het te voe
ren civiele verdedigingsbeleid aan de volgende Regering over 
te laten. 

In het kader van deze gedachtengang zegde ik als codrdine-
rend bewindsman voor de civiele verdediging1) bij de be
handeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor het 
dienstjaar 1972 in de Tweede Kamer op 19 oktober 1971 toe 
bij het indienen van een nieuw meerjarenplan tot uitdrukking 
te zullen brengen wat in zijn totaliteit op het gebied van de 
civiele verdediging nog tot stand moet komen en wat daarvan 
voor uitvoering in de jaren 1973-1976 in aanmerking zal wor
den gebracht. 

Dit laatste is gezien de politieke ontwikkelingen, die zich 
sinds afgelopen zomer hebben voorgedaan op dit ogenblik niet 
opportuun. Het verstrekken van een algemeen overzicht van 
voorbereidingen die nog moeten worden getroffen, met een be
schouwing en een toelichting ter verduidelijking van het doel 
van deze maatregelen, blijft echter van belang. 

Samenleving en civiele verdediging 

Hoewel het verlangen naar een blijvende vrede algemeen is, 
zijn oorlog en andere vormen van geweld bij internationale ge-
schillen nog steeds niet uitgebannen. Dit soort inbreuken op 
een ongestoorde maatschappelijke ontwikkeling in de wereld 

x) Voor wat de algemene coordinatie op departementaal niveau 
betreft zij verwezen naar het bij deze nota gevoegde schema 
(bijlage 1). 



kan aan ons land voorbij gaan; zekerheid daaromtrent is er 
niet. Vanuit die gedachtengang bestaat er een blijvende be
hoefte om ons volk de middelen te verschaffen zich daartegen 
te weer te stellen met als oogmerk het behoud van een samen
leving in een vorm, die het Nederlandse volk in overgrote 
meerderheid wenst te bewaren en te ontwikkelen. 

Bij het treffen van civiele verdedigingsvoorbereidingen dient 
er van te worden uitgegaan, dat zij zijn bedoeld om de gevol
gen van toenemende spannig of van oorlogshandehngen voor 
het samenlevingspatroon zo goed mogelijk op te vangen en 
waar mogelijk dit patroon bij een verstoring snel in een leef
bare vorm te herstellen. 

In deze visie staat de civiele verdediging naast de militaire 
verdediging, ieder met een eigen taak, maar beide dragen wel 
bij tot elkanders doeltreffend functioneren, omdat zij aan een 
zelfde doelstelling hun noodzaak en bestaan ontlenen. Deze 
visie tast uitspraken over de humanitaire functie van een 
civiele verdediging, over het zo goed mogelijk beperken van de 
gevolgen van een oorlog en over een taak voor de civiele ver
dediging als oorlogsgeweld nog niet aanwezig is of zich buiten 
onze landsgrenzen voordoet, niet aan. In het kader van deze 
visie op de civiele verdediging dient te worden gezocht naar 
het vergroten van het weerstand-, incasserings- en aanpassings-
vermogen van de maatschappij en wel tot een niveau waarbij 
kosten en nut in een redelijke verhouding tot elkaar staan. 

Omdat het maatschappelijk patroon in vredestijd voortdu
rend in beweging en aan schommelingen in de conjunctuur on
derhevig is, waarbij zowel van nationale als van internationale 
invloeden sprake kan zijn, zal de civiele verdedigingsvoorbe-
reiding een zodanig karakter moeten dragen, dat de ontwik
kelingen op de voet kunnen worden gevolgd. 

Aangezien alle geledingen van de samenleving betrokken zijn 
bij de civiele verdediging dient men zich er steeds van bewust 
te zijn dat veranderingen in de samenleving aanpassing van 
civiele verdedigingsvoorbereidingen kunnen vragen. Dit geldt 
zowel voor alle activiteiten die op initiatief van de overheid 
worden ontplooid als voor die, welke voortvloeien uit het par-
ticulier initiatief. De laatsten omvatten het bedrijfsleven en 
alle andere particuliere maatschappelijke activiteiten. 

Gevaren, afweervermogen en bestrijding 

Dat gevaren onze samenleving bedreigen is genoegzaam be
kend en iedereen weet dat deze gevaren zich niet beperken tot 
natuurrampen en oorlog. Onze samenleving is kwetsbaar ge
worden doordat zij - voomamelijk door economische oor
zaken - snel is gegroeid tot een moderne gei'ndustrialiseerde 
maatschappij in een dicht bevolkt land met alle risico's van 
dien. In het aanvaarden van deze risico's ligt de mogelijkheid 
van een ramp besloten. Kan in vredestijd zo'n ramp veelal 
worden toegeschreven aan menselijk of technisch falen, soort
gelijke rampen kunnen ook ontstaan in oorlogstijd al dan niet 
in samenhang met oorlogshandehngen. 

Daarom is het juist te stellen dat vrijwel iedere ramp, die 
in vredestijd kan optreden ook in oorlogstijd kan voorkomen. 

In oorlogstijd heeft men evenwel ook te maken met recht-
streekse gevolgen van oorlogshandehngen die het Nederlandse 
grondgebied treffen. Zij hebben naast een vaak veel heviger uit
werking een minder plaatselijk karakter. Daardoor zullen de 
rampen in oorlogstijd die in vredestijd vrijwel steeds in aard 
en omvang overtreffen. Voorts zal de wetenschap dat een on-
heil zich vrijwel onmiddellijk ook op andere plaatsen kan voor
doen voldoende reden zijn om zich terughoudend op te stellen 
ten aanzien van het voor elders beschikbaar stellen van eigen 
lokale bestrijdingsmiddelen. Wat over de aard en de gevolgen 
van nieuwe en reeds langer bekende wapens in het verleden in 
kamerstukken staat geschreven, heeft niets aan waarde in-
geboet. Het heeft daarom weinig zin hieromtrent in herhaling te 
treden. De stelling, dat op de ernstigste gevolgen geen antwoord 
bestaat, maar dat een overheid, die tegen de minder ernstige 
gevolgen geen afweer voorbereidt te kort schiet in haar ver
antwoordelijkheid, blijft onverminderd van kracht. 

Een afdoende bescherming tegen de gevolgen van een on-
beperkt gebruik van krachtige wapens is niet mogelijk, ook al 



zou daartoe de wil bestaan en het Nederlandse volk bereid zijn 
zich daarvoor enorme financiele offers te getroosten. Bescher
ming heeft derhalve een beperkt karakter. Bij het treffen van 
maatregelen ligt het accent op spreiding, flexibiliteit en een 
evenwichtige bescherming tegen de minder ernstige effecten 
van oorlogshandehngen naast het van overheidswege stellen 
van regels op het gebied van distributie en rantsoenering, als
mede ter bevordering van de produktie van essentiele artikelen. 

Maatregelen als hiervoren bedoeld zal men in vredestijd moe
ten voorbereiden. Daar waar zij een infrastructureel karakter 
dragen moeten zij zo mogelijk bij het tot stand komen van 
werken voor vredestijd worden ingebouwd, ten einde de extra 
kosten van later te treffen voorzieningen te voorkomen. Het is 
zelfs niet uitgesloten dat dergelijke voorzieningen in een later 
stadium niet meer mogelijk blijken. Op dit gebied ligt er een 
duidelijke relatie tussen voorzorgsmaatregelen die de samen
leving in vredestijd treft en moet treffen en de afweer die 
tegen de gevolgen van oorlogshandehngen gewenst en moge
lijk is. 

Staat het inbouwen van civiele verdedigingsvoorzieningen 
voorop, door een complex van oorzaken is het niet verantwoord 
het daarbij te laten. Denkend b.v. aan de rampenbestrijding en 
het verzorgen van zieken en gewonden in oorlogstijd is het niet 
mogelijk een aanpassing bij vredesomstandigheden te vinden, 
die extra maatregelen overbodig maakt. In oorlogstijd zullen 
b.v. aard en omvang van het bestrijden van branden en het 
redden van mensen een potentieel aan mankracht en materieel 
vergen, dat iedere behoefte op dat gebied in vredestijd verre 
overtreft. Hetzelfde kan worden gezegd van de voorraadvor-
ming op het gebied van genees- en verbandmiddelen als het 
gaat om aantallen slachtoffers die een aanzienlijk veelvoud zijn 
van wat bij een ernstige ramp in vredestijd voor mogelijk wordt 
gehouden. Dit zijn enkele voorbeelden uit een ruimer scala, 
want ook in de sfeer van grondstoffen en half-produkten, van 
de voedselvoorziening en van de telecommunicate doen zich 
soortgelijke problemen voor. 

Hoofdkenmerken onveranderd 

De civiele verdediging maakt deel uit van een zich veran-
derende en ontwikkelende samenleving. De verdieping van de 
wetenschappelijke inzichten, de voortschrijdende technologische 
ontwikkeling en de daarmede samenhangende automatisering 
laten niet na op de civiele verdediging invloed uit te oefenen. 
Dit vraagt een voortdurende aanpassing van de middelen en 
methoden om tot een verantwoorde voorbereiding te komen, 
maar het tast de hoofdkenmerken van de civiele verdediging 
in beginsel niet aan. Deze reeds in de memorie van toelichting 
bij hoofdstuk III (Algemene Zaken) der rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1969 aangegeven hoofdkenmerken kunnen thans als 
volgt worden geschetst. 

Ten eerste blijft het streven erop gericht de bevolking zo 
goed mogelijk te beschermen en te verzorgen. Dit houdt in het 
fysiek beschermen van de bevolking en haar bezittingen, het
geen vraagt om een goede waarschuwing van de bevolking 
tegen mogelijke gevaren, een doeltreffende rampenbestrijding, 
het treffen van de noodzakelijke maatregelen op het gebied 
van nooddrinkwater- en noo^voedselvoorziening, van de ge-
wondenzorg met inbegrip van het aanleggen van voldoende 
voorraden genees- en verbandmiddelen en het treffen van de 
noodzakelijke maatregelen op waterstaatkundig gebied, o.m. 
om de bevolking tegen wateroverlast als gevolg van oorlogs
handehngen te vrijwaren. 

Ten tweede gaat het om maatregelen, die erop zijn gericht, 
het bestuur in buitengewone omstandigheden te kunnen voort-
zetten. Voor een beperkt aantal bestuursorganen dienen daar
toe op nationaal, op provinciaal en op gemeentelijk niveau be
schermende bestuursposten te worden ingericht, waarbij het 
bcschikken over de noodzakelijke telecommunicatievoorzicnin-
gen een essentieel onderdeel vormt, alsmede voorzieningen om 
de voorlichting aan de bevolking voortgang te doen vinden. 

Ten slotte zullen eveneens maatregelen moeten worden ge
troffen die gericht zijn op het in stand houden van het sociaal 
en economisch leven in het algemeen. 
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Een grote verscheidenheid van voorbereidende maatregelen 
zal hiertoe moeten worden getroffen. Naast algemene voor
zieningen op het gebied van drinkwater en voedsel, nemen 
kleding en onderdak daarbij een belangrijke plaats in. Doch 
ook het transport, de goederen-, energie- en arbeidsvoorziening, 
de telecommunicatie, het geld- en betalingsverkeer, het onder
wijs, de maatschappelijke zorg en de kunstbescherming zijn 
zaken waaraan de nodige aandacht moet worden geschonken. 

Wat nodig en mogelijk is 

De verantwoordelijkheid van de overheid voor de civiele ver-
dedigingsvoorbereiding ligt primair bij de departementen van 
algemeen bestuur, onverlet de verantwoordelijkheid van de 
provincies en gemeenten. Ieder departement moet voor de 
voorbereidingen zorgen die aansluiten bij de bcmoeienissen 
van dat departement in het kader van de overheidszorg in 
vredestijd. Ieder departement heeft daarom de financiele con
sequenties op langere termijn kenbaar gemaakt van voor dat 
departement gereed gekomen en lopende projecten, alsmede van 
projecten die nog zouden moeten worden aangevat. Deze ge
gevens zijn samengevoegd in een bij deze nota gevoegd over
zicht (bijlage 2) . 

Uit dit overzicht blijkt, dat daarmee aan investeringen op 
basis van het prijspeil van het eerste half jaar 1972 in totaal een 
bedrag zou zijn gemoeid van rond f 900 min. Een termijn van 
maximaal 20 jaar voor uitvoering van deze civiele verdedigings-
plannen is daarbij als uitgangspunt aanvaard. Deze termijn is 
mede bepaald omdat de financiele consequenties van een 
snellere uitvoering van de civiele verdedigingsvoorbereidingen 
in ieder geval als een te zware last zouden worden ervaren. 

Een termijn die zich over een nog langere periode zou uit-
strekken impliceert, dat dan zoveel ongewisse factoren een rol 
gaan spelen, dat niet meer van een zinvolle en verantwoorde 
voorbereiding kan worden gesproken. 

Behalve met investeringen zal men in die periode van 20 jaar 
ook rekening moeten houden met het cumulatief toenemen van 
de jaarlijkse kosten, omdat vrijwel iedere nieuwe investering 
nieuwe instandhoudingskosten met zich meebrengt. 

Zouden de beschikbaar te stellen gelden in totaal moeten 
leiden tot het streven om na 20 jaar alle thans bekende nood
zakelijke voorzieningen te hebben gerealiseerd, dan dienen de 
volgende bedragen beschikbaar te komen. Loon- en prijsstij-
gingen na 1 juli 1972 zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. 

Voor investeringen / 900 min. 

Basisbedrag voor jaarlijkse kosten 
(20 X f 90 min.) 1800 min. 

voor toename van jaarlijkse kosten i.v.m. nieuwe 
investeringen (naar schatting) 400 min. 

Totaal bedrag op basis van loon- en prijspeil van 
het eerste halfjaar 1972 / 3100 min. 

Als basisbedrag van jaarlijkse kosten is uitgegaan van het 
niveau dat daarvoor in 1973 geldt, nl. ca. f 90 min. 

Gezien de financiele vooruitzichten voor het jaar 1973 is in 
de begroting voor dat jaar een bedrag van ruim f 120 min. 
opgebracht, waarvan ca. f 31 min. voor investeringen. Dit is 
belangrijk minder dan hetgeen jaarlijks op basis van volledige 
uitvoering van alle plannen in 20 jaar nodig is. Voor wat de 
verdeling van het investeringsbedrag over de onderscheiden 
civiele verdedigingsprojecten betreft moge worden verwezen 
naar bijlage 3 waarin tevens de totaal te investeren bedragen 
per project zijn vermeld. 

De Regering, die na de verkiezingen optreedt zal op grond 
van het a!s bijlage 2 bij deze nota gevoegde overzicht van de 
in feite noodzakelijke voorzieningen de hoogte van het totaal 
bedrag voor de eerstkomende jaren moeten vaststellen. Die 
beslissing za! het mogelijk maken om tot een bewuste afbake
ning te komen van projecten die geheel of gedeeltelijk dan 
wel in het geheel niet zullen worden uitgevoerd. 



Stand van zaken 

Zoals uit laatstgenoemd overzicht moge blijken is in de 
afgelopen jaren een aantal voorzieningen tot stand gekomen, 
waarvan thans nog slechts jaarlijks de instandhoudingskosten 
moeten worden gcfinancierd. Daarnaast is er een aantal pro
jecten in een verschillend stadium van uitvoering, waarvan als 
voornaamsten kunnen worden genoemd: de bouw en/of in
richting van openbare schuilplaatsen, aanvulling materiaal voor 
de brandweer, de ABC-dienst en de verbindingsdienst van de 
Organisatie Bescherming Bevolking, de persoonlijke uitrusting 
van de noodwachters, de nieuwbouw van magazijnen, de ver
dere uitrusting van de Mobiele Colonnes, voorzieningen aan en 
bij waterstaatswerken, opslag van genees- en verbandmiddelen, 
voorzieningen ten behoeve van de gewondenzorg, de drink-
watervoorziening, de bouw en inrichting van beschermende 
bestuursposten op nationaal niveau en telecommunicatievoor-
zieningen. Voor deze projecten zijn in de komende jaren zowel 
gelden voor aanvullende investeringen als een jaarlijks oplopend 
bedrag voor instandhoudingskosten noodzakelijk. 

De belangrijkste nieuwe projecten, waarmede een begin zal 
moeten worden gemaakt omvatten: het stimuleren van de bouw 
en inrichting van beschermde bestuursposten in de gemeenten, 
de uitvoering van het schuilplaatsenplan voor de bevolking 
zoals neergelegd in het rapport van de Commissie Schuilgele-
genheid, beschermingsvoorzieningen in academische en particu-
liere ziekenhuizen, beschermingsvoorzieningen in de rayonpos-
ten die het communicatienet langs de autowegen bedienen, het 
ANP-noodnet, verspreide opslag van essentiele grondstoffen en 
andere produkten, beschermingsvoorzieningen bij bedrijven die 
gevaarlijke stoffen in opslag hebben, de voorbereiding van 
gewondenverzorgingscentra voor degenen, die niet gehospitali-
seerd kunnen worden en voorzieningen voor de onderbrenging 
van jeugdigen, bejaarden enz. 

Aanvankelijk zal kunnen worden volstaan met het verschaf-
fen van middelen om met de aanschaffingen voor deze nieuwe 
projecten te beginnen. 

Deze voorzieningen zullen na het eerste jaar van investe
ringen in het daarop volgend jaar in het algemeen leiden tot 
instandhoudingskosten, die in de daarna volgende jaren steeds 
in omvang zullen toenemen. 

In alle gevallen geldt dat de kosten van instandhouding zich 
niet slechts beperken tot uitgaven voor personeels-, opslag-, 
onderhouds- en vervangingskosten, doch zich ook kunnen uit-
strekken tot (jaarlijkse) aanvullende investeringen, bijvoor
beeld als gevolg van de toeneming van de bevolking, uitbrei
ding van het woningbestand, uitbreiding van de ziekenhuis-
capaciteit e.d. 

Naast al deze voorzieningen moet worden bedacht, dat er 
een aantal voorbereidende maatregelen op organisatorisch en 
administratief gebied zijn, die geen of vrijwel geen geld-
middelen voor investering vereisen, doch die wel leiden tot 
uitgaven in de personeelssector. 

Ten slotte zijn er jaarlijkse kosten, die verband houden met 
wetenschappelijk onderzoek, de documentatie, de voorlichting 
en de opleiding en het periodiek houden van oefeningen om de 
vergaarde kennis en de getroffen voorzieningen op juistheid 
te toetsen. 

Provincies en gemeenten 

Uit de tekst van deze nota blijkt, dat ook de provincies en 
gemeenten binnen het kader van de door hen ontplooide 
activiteiten een eigen verantwoordelijkheid dragen met betrek
king tot de civiele verdedigingsvoorbereiding. 

Provincies 

In aansluiting op hetgeen in het verleden ten aanzien van de 
coordinerende en stimulerende taak van de provincies met 
betrekking tot de civiele verdedigingsvoorbereiding - wat het 
laatste betreft in het bijzonder ook op gemeentelijk niveau — 
is vermeld, kan het volgende worden medegedeeld. 

In enkele provincies zijn intergemeentelijke gespreksgroepen 
civiele verdediging en rampenbestrijding tot stand gekomen, 
waarin vraagstukken op het terrein van de civiele verdediging 
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en de daaraan nauw verwante bestrijding van rampen in vredes
tijd in beschouwing worden genomen. 

Vooral de kleinere gemeenten met een veelal beperkte 
personeelsbezetting vinden bij hun poging de civiele verdedi
gingsvoorbereidingen op een verantwoorde wijze tot stand te 
brengen c.q. uit te bouwen baat bij deze methode. 

Met name in de provincie Zuid-Holland is deze ontwikke
ling, waarbij alle gemeenten zijn ingeschakeld, goed op gang 
gekomen. 

Als uitvloeisel van de verspreiding van de Handieiding voor 
de Gemeentelijke Civiele Verdediging zijn, ten einde hiervan 
een stimulerende werking te doen uitgaan, in enkele provincies 
vragenlijsten aan de gemeenten toegezonden met de bedoeling 
een inzicht te verkrijgen in de door de gemeenten ontplooide 
activiteiten op het gebied van de civiele verdedigingsvoor
bereiding. 

Op 10 mei 1972 is de instructie voor de Commissarissen der 
Koningin in de provincien van 12 januari 1966 in overeen
stemming gebracht met het verleggen van de coordinerende 
verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien van de civiele 
verdediging van de Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken naar ondergetekende. 

In alle provincies zijn de Provinciale Centra Civiele Ver
dediging thans gebruiksgereed. In het kader van de dislocatie 
van het provinciaal personeel worden plannen uitgewerkt om 
te komen tot een (fallout-technisch gezien) verantwoorde 
spreiding. 

Ter bevordering van een snelle berichtgeving worden tussen 
de provinciale en gemeentebesturen onder buitengewone om
standigheden in enkele provincies die een groot aantal gemeen
ten omvatten, streekverbindingscentra tot stand gebracht. Hier
van zijn er thans vijf gereedgekomen. Dit aantal zal verder 
worden uitgebreid. 

In elke provincie is een ..Provinciale Commissie Voorberei
ding Vordering" ingesteld, die de gecoordineerde voorbereiding 
van alle voorzienbare vorderingen binnen de provincies moet 
tot stand brengen. Zij hebben tevens de werkzaamheden van de 
voormalige „Provinciale Codrdinatie Commissies Vordering 
Gebouwen" overgenomen. 

Naast deelname aan de onder leiding van de Staf voor de 
Civiele Verdediging gehouden oefeningen op nationaal en ge-
westelijk niveau worden door de provincies regelmatig provin
ciale oefeningen gehouden, waarbij op kleinere schaal met 
inschakeling van gemeenten bepaalde procedures op het terrein 
van de civiele verdediging - met name ook voor wat betreft 
de opvoering van de paraatheid in buitengewone omstandig
heden - worden beproefd. 

Gemeenten 

Ten aanzien van de activiteiten op het terrein van de ge
meentelijke civiele verdediging kan het volgende worden opge
merkt. De van 1966 daterende ,,Handieiding gemeentelijke 
civiele verdediging" is aan de sedertdien plaatsgevonden heb-
bende ontwikkelingen aangepast en opnieuw uitgegeven. In 
deze handieiding is een ontwerp van een gemeentelijke studie-
oefening opgenomen, aan de hand waarvan men ook daar de 
getroffen voorbereidingen op juistheid en volledigheid kan 
toetsen. 

De bouw en/of inrichting van gemeentelijke centra civiele 
verdediging (noodbestuursposten) verloopt traag, mede als ge
volg van het feit, dat hieraan voor de gemeenten financiele 
consequenties zijn verbonden. 

Ten einde deze activiteiten te stimuleren zijn voor het eerst 
op de begroting voor het dienst jaar 1973 gelden opgevoerd voor 
het verstrekken van een eenmalige rijksbijdrage in de kosten 
van de bouw en/of inrichting van deze centra, voor zover zij 
voldoen aan de daaraan gestelde minimum eisen. 

In overleg met mijn ambtgenoot van Defensie is de moge
lijkheid opengesteld om gemeente-ambtenaren die belast wor
den met de voorbereiding van de gemeentelijke civiele verdedi
ging mobilisatievrijstelling te verlenen. 

Tot nu toe is in een dertigtal gevallen een dergelijke vrijstel
ling aangevraagd. 
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BIJLAGE I 

Schema inzake de coordinatie van de 

civiele verdediging op departementaal niveau 

MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

Coordinerend bewindsman 

Staf voor 
de Civiele 
Verdediging 
(SCV) 

Coordinatie 
Commissie voor 
de Civiele 
Verdediging 
(CCCV) 

Leden CCCV 

Chef SCV 
(voorzitter) 

Hoofddirecteur 
van de RVD 

Voorzitter van 
de Commissie 
Inwendige 
Veiligheid 

Secretaris van de 
AVR 

D.G. Politieke 
Zaken 

D.G. Politie 

D.G. Openbare 
Orde en 
Veiligheid 

S.G. Onderwijs 
en Wetenschappcn 

D.G. van de 
Rijksbegroting 

Plv. Thesaurier 
Generaal 

Plv. Bcvelhebber 
der Landstrijd-
kr achten 

Chef van de Geza
menlijke Staf 
Comite VCS 

Plv. S.G. Volks
huisvesting en R.O. 

D.G. van het 
Verkeer 

D.G. van 
Scheepvaart 
D.G. van de 
Rijkswaterstaat 

D.G. van de 
P.T.T. 

Raadadv. a.d., 
o.a. belast met 
Econ. Verdedi-
gings Voorb. 

Plv. D.G. voor 
de Landbouw en 
de Voedselvoorz. 

D.G. voor de 
Arbeidsvoor-
ziening 

D.G. van de 
Arbeid 

S.G. 
C.R.M. 

D.G. van de 
Volksgezondheid 

Sectoren der Civiele Verdediging 

Algemene coordinatie 

Voorlichting 

Veiligheidsaspecten 

Liaison met de AVR 

NAVO-aangelegenheden 

(Rijks)politic en rechtspleging 

(Gemeente-)politie 

Bescherming Bevolking 

Onderwijs 

Budgettaire aspecten 

Geld-en betalingsverkeer, Beurs-en 
verzekeringswezen en materiele 
oorlogsschaderegeling 

Samenwerking met militaire instanties 

Schuilgelegenheid, noodzetels en 
wederopbouw 

Binnenlands Vervoer 

Zeeschecpvaart, luchtvaart en havens 

Waterstaat 

Telecommunicatie en postverkeer 

Goederen- en energie voorzien ing 

Voedselvoorziening 

Arbe idsvoorzien ing 

Rampenpreventie 

Kunstbescherming en maatschappelijke zorg 

Volksgezondheidszorg 

Ministeries 

Binnenlandse 
Zaken 

Algemene Zaken 

Buitenlandse 
Zaken 

Justitie 

Binnenlandse 
Zaken 

Onderwijs en 
Wetenschappcn 

Einancien 

Defensie 

Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke 
Ordening 

Verkeer en 
Waterstaat 

Economische 
Zaken 

Landbouw en 
Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie 
en Maatsch. Werk 

Volksgezondheid 
en Milieuhygiene 
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BIJLAGE II 

Beknopt overzicht van de thans te voorziene civiele verdedigings

voorbereidingen, die na 1972 nog nodig zullen zijn, 

alsmede van de kosten van instandhouding 

Toelichting 

Civiele verdediging heeft een dynamisch karakter. De activi
teiten, die in het kader van de civiele verdediging plaats
vinden, zullen aan de optredende maatschappelijke ontwikke
lingen moeten worden aangepast. 

In een aantal gevallen is in bijgaand overzicht slechts een 
aanduiding gegeven van datgene, wat nog moet worden ge-
entameerd, omdat hetzij ter zake nog een regeringsbeslissing 
moet worden afgewacht, hetzij een studie moet worden 
begonnen of afgerond, waaruit de financiele consequenties 
nog zullen moeten worden afgeleid. 

Het overzicht is gebaseerd op hetgeen door de onderscheiden 
Ministers - op grond van de eigen verantwoordelijkheid -
nog noodzakelijk wordt geacht. 

De vermelde bedragen zijn ramingen, gebaseerd op het prijs
peil van het eerste half jaar 1972. 

In de kolom „Nog te investeren na 1972" zijn in een beperkt 
aantal gevallen bedragen opgenomen, die jaarlijkse uitbrei-
dingen van voltooide projecten betreffen bij voorbeeld als 
gevolg van toename van de bevolking, uitbreiding zieken-
huiscapaciteit in vredestijd, stadsuitbreiding e.d. Het opge
nomen investeringsbedrag beloopt dan het 20-voud van het 
jaarlijks benodigde bedrag. 
De jaarlijkse kosten gaan uit van de bedragen, die voor 1973 
zijn uitgetrokken (personeels-, roulerings-, vcrvangings-, op-
slagkosten enz.). In het algemeen kunnen zij worden geken
schetst als kosten van instandhouding van het reeds bereikte. 

De investeringskosten zullen moeten worden verhoogd met 
de na medio 1972 opgetreden of nog optredende feitelijke 
prijsstijgingen; de jaarlijkse kosten zullen na medio 1972 
telken jare moeten worden verhoogd met de feitelijke prijs
stijgingen voor zover deze betrekking hebben op materiele 
kosten en met de na medio 1972 opgetreden loonsverhogin-
gen voor zover betrekking hebbend op personeelskosten. 

Voorts zullen na 1972 de jaarlijkse kosten stijgen als gevolg 
van het doen van nieuwe investeringen in het voorafgaande 
jaar. Aanschaffing van bijv. genees- en verbandmiddelen 
leidt in het volgend jaar tot opslag- en behandelingskosten. 

- In enkele gevallen zijn de jaarlijkse kosten gebonden aan 
wettelijke bepalingen, zoals de bijdragen aan provincies en 
gemeenten ten behoeve van de bescherming van de bevol
king. 
In wezen is hierdoor voor een deel van de beschikbare mid
delen de prioriteit vastgelegd. De flexibiliteit van het geheel 
wordt daardoor uiteraard geringer. 

- Hoewel gestreefd wordt naar een zo kort mogelijke termijn 
van realisatie van de plannen zijn daarop een groot aantal 
factoren van invloed. Als voorbeelden kunnen worden ge
noemd de samenhang met projecten, die voor vredestijd 
worden ontwikkeld en de financiele arms-lag, die voortdurend 
een rol zal spelen. 

- Naast de kosten die in dit overzicht zijn opgenomen en die 
ten laste van de rijksoverheid komen, zijn er nog uitgaven 
ten behoeve van de civiele verdediging, die uit andere bron
nen worden bestreden, zoals: 

a. de bijdragen van de provincies aan CV-voorbereidingen; 

b. de eigen bijdragen van de gemeenten aan de bescherming 
bevolking en aan overige civiele verdedigingsvoorbereidingen; 

c. de gelden, die de openbare nutsbedrijven verplicht aan 
de bescherming uitgeven; 

d. de kosten verbonden aan de uitvoering van de verplichte 
zelfbeschermingsmaatregelen voor bedrijven en instellingen; 

e. de bedragen, die het bedrijfsleven vrijwillig aan civiele 
verdedigingsvoorbereidingen spendeert. 
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176 000 

5 300 000 

VII Coordinatie Civiele Verdediging 

Beschermende onderkomens provinciale besturen 
Voor de zekerstelling van de voortzetting van het bestuur en de eventueel noodzakelijke ge-
decentraliseerde gezagsuitoefening in de provincies is het noodzakelijk te beschikken over 
een beschermende bestuurspost voor de Commissarissen der Koningin en hun naaste mede
werkers, aangeduid als Provinciaal Centrum Civiele Verdediging. In 8 provincies zijn deze in 
combinatie met provinciale commandoposten van de BB tot stand gebracht, in de overige 3 
provincies zijn deze als zelfstandige eenheid gebouwd. In de bouw- en inrichtingskosten 
heeft de rijksoverheid voor wat het civiele verdedigingsdeel betreft voor 75% bijgedragen. 
Jaarlijkse tegemoetkoming in exploi'tatie-, onderhouds- en telecommunicatiekosten . . . 

Beschermende onderkomens voor gemeentebesturen 
Voor de zekerstelling van de voortzetting van het bestuur in de gemeenten is het noodzakelijk 
in de gemeenten te beschikken over een beschermende bestuurspost voor de burgemeester 
en zijn naaste medewerkers. De kosten daarvan komen geheel ten laste van de gemeenten. 
Per 1 januari 1970 beschikten naar eigen opgave 229 gemeenten over een Gemeentelijk 
Centrum Civiele Verdediging, die echter nog niet alle aan de gestelde minimum-eisen vol-
deden, en waren 117 gemeenten met de voorbereiding of uitvoering daarvan bezig, terwijl 
88 gemeenten het voornemen hadden bij de bouw of verbouw van het gemeentehuis aan een 
GCCV aandacht te besteden. 
Omdat het van groot belang wordt geacht de bouw en/of inrichting van deze GCCV's op niet 
al te lange termijn tot stand te brengen en de daaraan verbonden kosten voor de gemeenten 
dikwijis een struikelblok vormen, is een plan opgesteld om de bouw en/of inrichting van 
GCCV's te stimuleren door het verstrekken van een tegemoetkoming in de vorm van een 
eenmalige rijksbijdrage voor dit doel. 

Documentatie en Voorlichting 
De kosten zijn verbonden aan documentatie en informatie ten behoeve van de civiele ver
dediging en aan de voorlichting, zoals instructiemateriaal, radio-uitzendingen, cursussen, 
brochures enz. 

Oefening en opleiding 
De kosten zijn verbonden aan het deelnemen aan oefeningen in NAVO-verband en het 
houden van gewestelijke en provinciale staf- en studieoefeningen. 

Wetenschappelijk onderzoek 
Onder auspicien van de Staf voor de Civiele Verdediging worden door de Werkgroep 
Research research-projecten van de onderscheiden ministeries beoordeeld op noodzaak en 
doel. Afhankelijk van de vraag of slechts een of meerdere sectoren van de civiele verdediging 
belang hebben bij het project wordt bepaald waar het onderzoek wordt verricht en ten laste 
van welke begroting de kosten moeten worden gebracht. 

Staforgaan t.b.v. Minister 
Het betreft personele- en materiele uitgaven van de Staf voor de Civiele Verdediging 

226 000 

62 500 

100 000 

1 011 000 

Totaal 5 300 000 1 575 500 
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239 200 000 

VII Bescherming Bevolking 

De Organisatie BB - die ook in vredestijd kan worden ingeschakeld voor het verrichten van 
hulpverleningswerkzaamheden - heeft ten doel de bevolking voor zover mogelijk te be
schermen tegen de gevolgen van oorlogshandehngen en het verlenen van hulp aan getroffenen 
om het leed zoveel mogelijk te beperken. 
Zij beschikt over een Waarschuwingsdienst en bestaat voorts uit hulpverlenende diensten 
op kring- (gemeentelijk), provinciaal- en nationaal niveau. In de gemeenten bestaat een ge-
organiseerde zelfbescherming. De voorzieningen die nog moeten worden getroffen komen 
hierna aan de orde. 

Schuilgelegenheid 
Openbare schuilgelegenheid wordt gebouwd voor de bevolking die in eigen woning de be
oogde bescherming tegen radio-actieve neerslag niet kan vinden. Zij wordt slechts gebouwd 
in combinatie met zich daartoe lenende overheids- of particuliere bouwprojecten (tunnels, 
metrostations, parkeergarages, bedrijfskantorene.d.). 
Voor de bouw van openbare schuilgelegenheid werden verplichtingen aangegaan m.b.t. de 
metrolijnen in Rotterdam en Amsterdam. 
Openbare schuilplaatscn dienen, teneinde hun capaciteit optimaal te kunnen benutten, van 
zit- en ligaccommodatie te worden voorzien; door de luchtverversingsinstallaties van gas-
filterbussen te voorzien zullen de schuilplaatsen tevens bescherming bieden tegen de uit
werking van chemische wapens. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de enquete naar 
de schuilgelegenheid heeft de Commissie Schuilgelegenheid aanbevelingen gedaan voor het 
opheffen van het bestaande tekort. Op deze aanbevelingen is nog geen beslissing genomen; 
bij het opgebrachte bedrag is uitgegaan van uitvoering van bedoelde aanbevelingen in 
20 jaar. 

Bevelvoering en verbindingen 11 900 000 
De 45 kringcommandoposten, de 11 provinciale commandoposten en de nationale com-
mandopost zijn gereed. Met uitzondering van een kringcommandopost zijn deze zoveel 
mogelijk aangepast aan eisen die een nucleaire oorlogvoering stelt (met dien verstande dat 
uitbreiding van de bescherming tegen het EMP-effect nog in studie is) en aan die van een 
chemische oorlogvoering. 
Ten behoeve van de waarschuwing en alarmering van de bevolking en de noodzakelijke ver
bindingen van de Organisatie Bescherming Bevolking is een verbindingsdienst geformeerd, 
die behalve over de netten van de ,,Waarschuwingsdienst" beschikt over een uit recht-
streekse lijnen bestaand telefoonnet - die ten dele bij het intreden van de paraatheidstoestand 
van de BB nog geschakcld moeten worden - , een gesloten net van verreschrijfverbindingen 
en over een radiotelefoonnet. 
Deze dienst beschikt over de noodzakelijke mobilofoons en portofoons en een aantal vaste 
posten, alsmede over luidsprekerwagens. De nog te realiseren delen hebben voomamelijk 
betrekking op dc kosten van noodzakelijke verplaatsjngen van sirenes, stationaire posten van 
het ABC meetnet, de aanleg van nieuwe kabels e.d.,de omzetting van de besturing van het 
sirene-net van laagfrequentkabels op draaggolfkabels, trace wijzigingen van het telecommu-
nicatienet en voorlopige beschermende voorzieningen tegen de Electro Magnetische Puis. 
Jaarlijkse kosten voor exploi'tatie van het telecommunicatienet — 

Waarschuwing en A BC-dienst 12 400 000 
Voor de tijdige waarschuwing van de bevolking voor de dreiging van luchtgevaar en van 
radio-actieve neerslag en voor de gevolgen van het gebruik van chemische wapens wordt be
schikt over een waarschuwingsdienst, die zowel nationaal, provinciaal als regionaal ge
organiseerd is. 
Hij is geheel georganiseerd en ondergebracht in de commandoposten van de BB. Voor de 
overbrenging van berichten tussen nationaal en provinciaal niveau wordt beschikt over een 
dubbel net van speciale telefoonverbindingen. Tussen provinciaal en kringniveau bestaat 
een enkelvoudig speciaal telefoonnet, 
De alarmering geschiedt via de radio, een uitgebreid net van 3200 sirenes, die door de kring
commandoposten worden bediend, alsmede door plaatselijk te bepalen middelen. 
De toeneming van het aantal woonkernen leidt jaarlijks tot de bijplaatsing van circa 100 
sirenes. 
Om de gegevens over nucleaire explosies of de aanwezigheid van radioactieve neerslag of van 
strijdgassen te kunnen vaststellen en de gegevens daaromtrent te verstrekken, de rampbe-
strijdingseenheden in besmet gebied te begeleiden en het regelen van de ontsmetting ter hand 
te kunnen nemen is een ABC-dienst geformeerd. Vaste en verplaatsbare meetposten, instru
menten voor het bepalen van de explosie-gegevens van kernwapens, radiologische en che
mische (meet)apparatuur, gasmakers, beschermende kleding, ontsmettingsmiddelcn en bad-
en ontsmettingsinrichtingen, prophylacticum tegen zenuwgas en enkele kleinere artikelen 
zijn en worden ten dele nog aangeschaft. 
Jaarlijkse exploitatiekosten sirenenet — 

Rampenbestrijdingsmaterieel 120 100 000 
Voor de bestrijding op kring-, provinciaal en nationaal niveau van rampen door oorlogs
handehngen ontstaan is materieel aangeschaft. Dit betreft brandweer-, reddings- en genees-

3 490 000 

114 000 
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kundig materieel, waterzuiveringsinstallaties enz. Ook de bouw van magazijnen voor de op
slag van het aangeschafte materieel is hierin begrepen. 
Te verwachten is, dat over circa 5 jaar een begin gemaakt zal moeten worden met de ver-
vanging van het in de jaren vijftig aangeschafte zwaar materieel, zoals voertuigen, spuiten, 
trailers en opleggers, puinhappers, mobiele badinrichtingen enz. 
In hoeverre de ontwikkelingen met betrekking tot een algemene hulpverleningsorganisatie 
ook voor vredestijd de aard en omvang van de materiele behoeften in de toekomst zullen 
beinvloeden, is thans nog niet te voorzien. 
Dit betreft de jaarlijkse kosten van materieelbeheer met inbegrip van onderhoud e.d. . . . 

Persoonlijke uitrusting noodwachters 
Aanvullende aanschaffingcn met name van slaapzakken voor de noodwachters zullen nog 
moeten worden gedaan. 

Opleiding en oefening 
De kosten voor opleiding en oefening betreffen de exploitatiekosten, exclusief personeels-
kosten, van de Stafschool te Putten, de oefenkampen in Deurne, Wieringerwerf en Steen-
wijkerwold en de beloning van noodwachters. 

Bijdragen aan provincien en BB-kringen (c.q. gemeenten) 
Ter tegemoetkoming in of tot goedmaking van hun kosten terzake van de bescherming 
van dc bevolking ontvangen de kringen (dan wel de gemeenten die niet tot een BB-kring be
horen) een bijdrage uit 's Rijks kas ingevolge de Wet bijdragen bescherming bevolking en 
verplaatsing bevolking 1961. De bedoelde kosten worden door deze bijdrage grotendeels 
gedekt. 

De kosten van de provincien worden door het Rijk integraal vergoed. 

Kosten departementaal orgaan 
Het betreft dc personeels- en materiele kosten van het departementaal orgaan, de Stafschool 
BB, de oefenkampen en de kosten van de Stichting Paladijn. 

3 408 000 

4 400 000 

1 682 000 

43 000 000 

5 217 000 

Totaal . . . 388 000 000 56 911 000 
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VII Politie 

De taak van de politie zal in buitengewone omstandigheden aanmerkelijke uitbreiding onder-
gaan. Bovendien zal grotere behoefte aan coordinatie tussen de rijks- en gemeentepolitie 
geboden zijn. Voorbereidingen worden daarom getroffen deze coordinatie op landelijk-, 
provinciaal- en regionaal niveau gestalte te geven door de vorming van een Interdepartemen-
tale staf politie (ISPOL), provinciale staven politie (PSPOL) en kringstavenpolitie (K.SPOL). 
De uitrusting van deze staven met verbindingen en beschermde onderkomens is in voor
bereiding, waarbij de mogelijkheid niet uitgesloten wordt geacht, dat deze voorzieningen 
die ook in vredestijd hoe langer hoe meer acuut worden als normale vredesvoorzieningen 
tot stand worden gebracht. 
Radiologische mectapparatuur is reeds aangeschaft. Jaarlijkse kosten hierop komen niet 
ten laste van de civiele verdediging. 
Het opgenomen bedrag is bestemd voor de bouw van een commandopost met de nodige 
verbindingen. 
Totaal 

1 400 000 

1 400 000 

VIII Onderwijs en Wetenschappen 

Beschermingsvoorzieningen academische ziekenhuizen 
Aangezien ook de academische ziekenhuizen in oorlogstijd zullen worden ingeschakeld in 
de ziekenhuisorganisatie, die door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 
voor buitengewone omstandigheden wordt voorbereid, heeft een werkgroep bestudeerd 
welke maatregelen bij de bouw van drie nieuwe academische ziekenhuizen in Amsterdam, 
Leiden en Utrecht zouden moeten worden getroffen en welke kosten daaraan zouden zijn 
verbonden. Afhankelijk van de te kiezen voorzieningen zou het totale daarmede gemoeide 
bedrag liggen in de orde van grootte van f 27 - f 34 min. 
In afwachting van een door de Regering te nemen beslissing over de wijze van financiering 
van deze voorzieningen, kan thans nog niet worden bepaald, welk bedrag ten laste van de 
rijksbegroting zal moeten worden gebracht. Tussen volledige financiering onder het C.V.-
plafond en volledige doorberekening in de verpleegprijzen zijn tussenoplossingen denkbaar. 
Soortgelijke maatregelen zullen ook in de toekomst noodzakelijk zijn voor de nieuwbouw bij 
academische ziekenhuizen te Maastricht, Groningen en Nijmegen. Naar raming zal hier-
mede in totaal nogmaals f 30 min gemoeid zijn. 

Beschermingsvoorzieningen voor de overige wetenschappelijke instellingen 
Dit onderwerp is nog niet aan de orde gesteld, doch hieraan zal in de komende jaren aan
dacht moeten worden besteed. 

Kosten departementaal orgaan 
Het betreft personele- en materiele uitgaven van het departementaal orgaan m.i.v. de kosten 
van 11 contactcommissarissen. 

p.m. 

p.m. 

65 000 

Totaal p.m. 65 000 

IXB Financieel verkeer 

Aanmaak van papiergeld 
Als gevolg van de kwetsbaarheid van het girale geldverkeer in buitengewone omstandig
heden of als gevolg van het verbreken van de verbindingen tussen de onderscheiden delen 
van het grondgebied moet worden verwacht, dat dan meer behoefte zal ontstaan aan chartale 
geldmiddelen. De in vredestijd in omioop zijnde hoeveelheid bankbiljetten zal daartoe moe
ten worden uitgebreid. 
De Nederlandse Bank heeft reeds op haar kosten extra voorraden bankbiljetten laten aan-
maken en deze verspreid over haar kantoren opgeslagen. 
De coupures van f 2,50 en f I,— circuleren nu in grote aantallen in de vorm van munten. 
Gezien de grote hoeveelheden van deze coupures waarin eventueel voorzien moet worden en 
gelet op de in verhouding tot de nominale waarde daarvan hoge kosten per stuk wanneer 
volgens het oorspronkelijke plan aanmaak van muntbiljetten van f 2,50 en f 1,— zou plaats
vinden, wordt naar een minder kostbare voorziening gezocht. 
Een raming van de daarmede gemoeide kosten kan nog niet worden gegeven. 

p.m. 

Totaal p.m. 
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X Mobiele Colonnes 

Rampenbestrijdingsmateriaal en uitrusting 
Teneinde nadat de BB in staat van paraatheid is gebracht, de Minister van Binnenlandse 
Zaken de mogelijkheid te verschaffen bijstand aan getroffen gebieden te verlenen, zijn mo
biele colonnes geformeerd. Het korps mobiele colonnes is een onderdeel van de koninklijke 
landmacht, geheel bemand met militairen. De Ministers van Defensie en van Binnenlandse 
Zaken bepalen gezamenlijk in algemene zin zowel de taken in het kader van de bescherming 
bevolking als de eisen waaraan moet worden voldaan opdat deze taken doelmatig kunnen 
worden vervuld. 
Er zijn een staf- en aanvullingsdepot Korps Mobiele Colonnes, 12 brandweercolonnes, 
12 gemengde reddings/geneeskundige colonnes, 6 waterzuiveringspelotons. 
De Minister van Defensie voorziet in de nodig geoordeelde militaire uitrusting, de Minister 
van Binnenlandse Zaken stelt het BB-matcricel ter beschikking; ieder van hen is t.a.v. het 
beschikbaar gestelde materieel verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, herstel en 
vervanging daarvan. De Minister van Binnenlandse Zaken stelt magazijnen voor de opslag 
van al het materieel ter beschikking. 
De materiele uitrusting is met uitzondering van gasbeschermende kleding aanwezig. 
In de nabije toekomst zullen de beschikbare gasmaskers en enig klein materieel dienen te 
worden vervangen. De kosten voor kleding en uitrusting belopen jaarlijks f 1,3 min. Zij zijn 
in het investeringsbedrag begrepen. De jaarlijkse kosten voor onderhoud belopen . . . . 

Opleidingscentrum 
Het opkomst- en opleidingscentrum is gevestigd in het Kamp Crailo. De oorspronkelijke 
houten barakken zijn thans vrijwel geheel door stenen gebouwen vervangen. 
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn bestemd voor legering, voeding, geneeskundige be
hoeften, oefenartikelen, aardolieprodukten enz 

Personeelskosten 
Dit zijn kosten van bezoldiging van militairen en burgerpersoneel en van inkomstenderving 
bij herhalingsoefeningen. 

28 000 000 

450 000 

3 250 000 

12 400 000 

Totaal 28 000 000 16 100 000 

X I Voortzetting van het bestuur 

Bouw van onderkomens 16 900 000 
Voortzetting van het bestuur in buitengewone omstandigheden is noodzakelijk. Daarom wor
den naast de voorzieningen op provinciaal- en gemeentelijk niveau, ook beschermende onder
komens gebouwd voor centrale en regionale departementale en nationale functies. Voors-
hands is aangevangen met de le fase van het totale plan, omvattende 30 beschermende 
onderkomens, waarvan 23 volgens een standaard opzet voor 60 dan wel 100 personen. 
Daar de onderkomens worden geprojecteerd in samenhang met bovengrondse nieuwbouw, is 
de voortgang van de uitvoering der onderkomens geheel afhankelijk van die van de boven
grondse (vredes) projecten. 
De uitvoering van de bouw is in handen van de Rijksgebouwendienst, welke dienst ook na
genoeg alle bovengrondse projecten te verzorgen heeft. 
De kosten van onderzoek belopen — 

Kosten departementaal orgaan — 
Dit zijn de personele en materiele uitgaven van het departementaal orgaan. 

Totaal 16 900 000 

150 000 

179 000 

329 000 
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XII Verkeer en Waterstaat 

Zeescheepvaart 
De vordering van de koopvaardijvloot in buitengewone omstandigheden vereist de vorming 
van een rijksorgaan, de Bcwindvoering Nederlandse Koopvaardij (BNK), dat met het beheer 
en de exploitatie zal worden belast. 
Met uitzondering van een beveiligd onderkomen voor een kern van de BNK moeten voor
zieningen op het gebied van de huisvesting, de kantooruitrusting, de administratie en de 
telecommunicatie goeddeels nog worden getroffen. Met uitzondering van reeds aangeschafte 
radiologische detectie- en meetapparatuur moeten nog voorzieningen aan zeeschepen ter 
beveiliging van schip en bemanning tegen radio-actieve neerslag worden getroffen, 
De jaarlijkse onderhoudskosten belopen 

Havens 
Gezien de geografische situatie van het Noord-Atlantische bondgenootschap zijn er on-
getwijfeld omstandigheden denkbaar, waarin onze aanvoerhavens van zodanig strategisch 
belang zijn, dat met daartegen gerichte vijandelijke activiteiten - en dus met capaciteits-
verlies - rekening moet worden gehouden. Een verlies dat gemakkelijk kan leiden tot een 
tekort. Teneinde een zodanig tekort zoveel mogelijk te kunnen aanvullen zijn een aantal 
noodvoorzieningen voorbereid in de vorm van noodankerplaatsen. 
Aanschaffingen zijn gedaan van graanlosinstallaties, bebakeningsmaterieel, verbindings-
materieel, kleinere uitrustingsstukken en een 3-tal werkschepen. Een studie is gaande om
trent de noodzaak van aanschaffing van 1 Container Auxiliary Terminal of 1 de Long Pier. 
Maatregelen in vredestijd in het Waterweggebied om het verkeer in de havens in goede banen 
te leiden, zou tot een C.V.-bijdrage kunnen leiden, waarvoor evenwel nog geen gelden 
zijn opgenomen. 
Aanvullende materiele voorzieningen voor het instituut van Districts- en Locale Haven-
commissarissen moeten nog worden getroffen. 
De jaarlijkse personeels-, onderhouds- en exploitatiekosten belopen 

Binnenscheep vaar t 
Teneinde de kwetsbaarheid van de binnenschepen in buitengewone omstandigheden te ver
minderen zal een speciale organisatie, de Scheepvaart Organisatie Delta, belast worden met 
tijdige spreiding daarvan en met het voorkomen van nieuwe concentraties. 
Een beschermd onderkomen, dat ook voor waterstaatsdoeleinden en door het Bureau Aan-
en Afvoer Goederen Overzee in oorlogstijd zal worden gebruikt, is voorzien van inventaris 
en telecommunicatievoorzieningen zijn beschikbaar. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

Spoorwegvervoer 
Het moderne spoorwegbedrijf is vooral kwetsbaar in zijn voortgeschreden mechanisatie en 
automatisering, waaronder ook de electrificatie van het spoorwegnet. 
De van belang zijnde continuering in buitengewone omstandigheden wordt nagestreefd door 
de volgende voorzieningen: 

- Materiele voorzieningen 
Voor de instandhouding van het spoorwegvervoer is het van belang te beschikken over 
beschermde onderkomens voor de centrale leiding, de districtsleiding en de rayonstaven. 
In totaal gaat het om 30 beschermde onderkomens, waarvan er inmiddels 7 zijn tot stand 
gekomen. 
Ongevallenuitrustingen voor snel herstel van spoorbanen is evenals spoorbrugslag voor 
herstel van spoorbruggen aangeschaft. 
Extra dieseloliedepots zijn aangelegd om bij uitval van de electriciteitsvoorziening in 
grotere mate dieseltractie te kunnen gebruiken. 
Voorts zijn reservematerialen voor herstel van bovenleidingportalen en noodaggregaten 
voor herstel werkzaamheden aangeschaft. 
De jaarlijkse onderhoudskosten belopen 

— Verkeersleiding en Seinwezen 
Vitale installaties in het spoorwegbedrijf zullen in het kader van de inwendige veiligheid 
moeten worden beveiligd. Het gaat hier voomamelijk om de beveiliging van automatische 
telefooncentrales, centrale schakelposten voor de bovenleiding, de slotbeveiliging, de 
spoorbruggen en de centrale verkeersleidingsposten. Tot dusver zijn beveiligingsmaat
regelen getroffen aan een aantal seinhuizen en (centrale) verkeersleidingsposten. Om be
schadiging aan sein- en telecommunicatie apparatuur in oorlogstijd snel te kunnen her-
stellen zijn extra voorraden materialen aangelegd (telefoontoestellen, lasmoffen, grond-
kabel, veldtelefoonkabel, wisseltongklemmen, draadomroepkabel). 
Om beschadiging van het eigen NS telefoonnet in knooppunt- en eindcentrales te kunnen 
opvangen, zijn en worden in totaal 12 reserve-centrales aangeschaft. Met de aanschaf 
van twee mobiele telefooncentrales moet nog worden begonnen. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

27 000 000 

515 000 

16 700 000 

172 000 

15 000 

8 900 000 

178 000 

1 000 000 

20 000 
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Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
Onder de bouw van beschermde onderkomens, zoals vermeld bij begrotingshoofdstuk XI 
valt ook het beschermd onderkomen bij het KNMI. In buitengewone omstandigheden ver
vult dit Instituut o.m. inzake de berichtgeving over de dreiging van radioactieve neerslag 
en het weertype dat op het bedreigde gebied invloed uitoefent, een vitale taak. 
Voor de inrichting van het noodonderkomen zijn naast de telecommunicatievoorzieningen 
die door de PTT worden verzorgd bijzondere apparaturen nodig, t.w. radiosonde ontvang-
apparatuur, twee afiees- en besturingsunits voor wolkenradar en hoogtewindradar en een 
ontvanger voor wolkenfoto's van de meteorologische satelliet. 

Water slaat 
Het voorkomen, beperken en bestrijden van de gevolgen voortvloeiende uit beschadiging 
van waterstaatswerken en belemmeringen in het gebruik daarvan in oorlogstijd maken het 
noodzakelijk op een aantal terreinen voorzieningen te treffen. (Wet B.W.O.) 

Hoofd- en reservewaterkeringen 
Om de extra gevaren in oorlogstijd voor deze werken te beteugelen worden verschillende 
maatregelen getroffen, zoals versterking van de hoofdwaterkering, instandhouding en/of 
versterking van bestaande en eventueel aanleg van nieuwe tweede waterkeringen of com-
partimenteringsdijken. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Keringen in boezems en polderwateren 
Om het leeglopen van boezems, kanalen, meren en grachten ten gevolge van boezemkade-
breuk veroorzaakt door oorlogshandehngen te voorkomen en polders te behoeden voor 
onderlopen, moeten op bepaalde plaatsen werken worden uitgevoerd om dergelijke ge
volgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Maatregelen in het belang van de bemaling 
Teneinde de bemaling in oorlogstijd van de laaggelegen gebieden veilig te stellen, zullen 
een aantal voorzieningen moeten worden getroffen, die voomamelijk betrekking hebben 
op de aankoop van (mobiele) hulpgemalen en noodstroomaggregaten, het koppelen van 
bemalingsgebieden, het geschikt maken van electrische gemalen voor dieselaandrijving, 
opslag van dieselolie en instandhouding van windmolens. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Voorzieningen voor de instandhouding van de functionering en bediening van sluizen, stuwen, 
bruggen en tunnels 
Vitale sluizen. stuwen, bruggen en tunnels zullen in oorlogstijd - ook bij uitval van de 
openbare electriciteitsvoorziening - zo lang mogelijk in bedrijf moeten blijven. Daartoe 
zal o.m. beschikt moeten worden over noodstroomaggregaten, reserve voorraden diesel
olie, beschermde werkruimten voor bedieningspersoneel, terwijl aandacht aan de be
veiliging - ook tegen sabotage - moet worden geschonken. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Herstelmaterialen 
Om het risico dat dijken en andere waterkeringen door oorlogshandehngen worden be-
schadigd op te vangen worden voorraden materialen voor noodherstel aangeschaft. Het 
betreft zandzakken, basaltstortstcen en de inrichting van materialendcpots. 

- Verkeersleiding en wegherstel 
Het ten behoeve van de verkeersveiligheid in vredestijd langs de belangrijke autowegen in 
aanleg zijnde communicatienct (praatpalennet) is voor de verkeersleiding en de NBC-
waarschuwing onder oorlogsomstandigheden noodzakelijk. Daartoe dienen ten behoeve 
van de beveiliging van bedieningspersoneel en apparatuur in de 15 centrales aanvullende 
beschermingsvoorzieningen te worden aangebracht. 
Teneinde in oorlogstijd beschadigingen aan vitale wegen en bruggen snel te kunnen her-
stellen wordt gespreid over het land beschikt over daartoe geschikt materiaal. Het betreft 
sets M2 baileybrug, Calender Hamilton, stalen ringplaten enz. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Leidingstraten 
Als gevolg van de uit hoofde van ruimtelijke ordening gebleken noodzaak produkien-
pijpleidingen in pijpleidingstraten te verzamelen, zal de kwetsbaarheid daarvan in buiten
gewone omstandigheden toenemen. Naast de reeds in vredestijd te treffen voorzieningen 
op het gebied van de bescherming en beveiliging van deze pijpleidingstraten zullen voor 
buitengewone omstandigheden aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De uit
komsten van de studies terzake zullen moeten worden afgevvacht. 

400 000 

50 900 000 

60 000 

35 600 000 

90 000 

17 500 000 

90 000 

11 500 000 

60 000 

1 100 000 

13 200 000 

5 000 

p.m. 
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- Overige materiele voorzieningen 
Mobiele hulpgemalen zijn aangeschaft om in oorlogstijd in gebieden waar niet of over een 
te geringe bemalingscapaciteit wordt beschikt te worden ingezet. 
Voor bedienend personeel zijn en worden beschermende kleding en radioactiviteitsmeters 
aangeschaft. 
Overigens zijn beperkte middelen voor kleine investeringen nodig. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

Kosten departementale organen 
Dit zijn de personele en materiele kosten van de departementale organen. 

Telecommunicatie 

- Voorzieningen t.b.v. de voortzetting van het bestuur 
Voor de voortzetting van het bestuur is het noodzakelijk interne en externe telecommuni
catievoorzieningen voor de beschermde onderkomens le verzorgen. Voorts zullen speciale 
maatregelen nodig zijn om het onderlinge telefoon- en telexverkeer buiten de PTT-centrales 
om te verzekeren. 
Deze voorzieningen behelzen: 
Aanvullende voorzieningen in het PTT-net t.b.v. de noodzetels, telecommunicatievoor
zieningen in de beschermende onderkomens, inrichting van streekverbindingscentra, 
facsimilevoorzieningen, een overheidstelefoonnet en een straalzendersysteem. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Voorzieningen t.b.v. de voortzetting van de voorlichting 
Deze behelzen radio-omroep-noodvoorzieningen en bijzondere voorzieningen in het ANP-
net. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Bescherming en instandhouding van het Nederlandse telecommunicatienet 
De voortzetting van het bestuur en het goed functioneren van het economisch en maat
schappelijk leven in buitengewone omstandigheden hangt in hoge mate af van goede 
verbindingen. 

- Het technisch gecompliceerde Nederlandse telecommunicatiestelsel is kwetsbaar. De 
noodzakelijke beschermingsmaatregelen eisen daarom grote financiele offers. Met elders 
(in NAVO en militair verband) getroffen beveiligingsmaatregelen op het gebied van tele
communicatie zal rekening moeten worden gehouden. 
De maatregelen behelzen: 
bescherming van het bestaande net, een Nationaal Telefoon- en Telegraafbureau in een 
beschermend onderkomen, bescherming van PTT-diensten, aanleg van voorraden brand
stoffen, smeermiddelen en noodstroomaggregaten enz. 
Jaarlijkse onderhoudskosten 

- Kosten directie-orgaan 
Het betreft (het aandeel in de) personeelskosten van C.V.-ambtenaren van de PTT en de 
administratiekosten van de regulering van het telefoon- en telexverkeer. 

600 000 

4 500 

904 000 

10 000 000 

558 000 

1 400 000 

16 000 

23 600 000 

2 606 000 

530 000 

Totaal . . 219 400 000 5 823 500 
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XIII Economische sector 

- Goederenvoorziening 172 200 000 — 
Om de voorziening met essentiele goederen in buitengewone omstandigheden op een 
verantwoord niveau in stand te kunnen houden zullen van een aantal producten en grond-
stoffen aanvullende voorraden moeten worden aangelegd. Het duidelijkst spreekt dit voor 
genees- en verbandmiddelen. 
Voorzieningen worden getroffen om de werking van het overheidsapparaat dat voor 
billijke verdeling van schaarse goederen moet zorgdragen zeker te stellen. 
Jaarlijkse kosten voor instandhouding — 815 350 

- Energievoorziening p.m. — 
Ter meerdere zekerstelling van de voorziening met aardolieprodukten in de beginfase van 
een conflict zijn op 7 plaatsen verspreid over Nederland aanvullende aardoliedepots ge
bouwd. Onderzocht wordt of vloeibaar aardgas eventueel kan worden gebruikt als ver-
vangende brandstof voor het vitale vrachtautovervoer, het openbare personenvervoer en 
het vervoer met binnenschepen. 
Jaarlijkse instandhoudingskosten — 850 000 

Kosten departementaal orgaan — 572 000 
Het betreft personele en materiele uitgaven m.i.v. het instituut van wnd. Economisch Com
missar issen. 

Totaal 172 200 000 2 237 350 

XIV Voedselvoorziening 2 600 000 — 

Het scheppen van een zo gunstig mogelijke overlevingskans voor de bevolking houdt o.m. 
in het treffen van een aantal maatregelen op het gebied van de voedselvoorziening. 
Zij behelzen: 
Aanschaffing en verspreide opslag van noodvoedsel, opslag en instandhouding van mate
rialen voor noodkeukens, het creeren van regislratiemogelijkheden van de verontreiniging 
van de voedselketen door strijdmiddelen, technische voorzieningen voor de verwerking van 
produkten tot levensmiddelen, administratieve voorzieningen voor de rantsoenering van 
voedsel en de uitoefening van een gedccentraliscerd beleid cn voorlichting van producenten 
en consumenten enz. 
Jaarlijkse instandhoudingskosten — 3 000 000 

Kosten departementaal orgaan — 371 000 
Het betreft personele en materiele kosten m.i.v. de kosten voor research en opleiding. 

Totaal 2 600 000 3 371 000 

XV Sociale Zaken 

- Arbeidsvoorziening 
De organisatorische en administratieve voorzieningen voor de toepassing van de Nood-
wet Arbeidsvoorziening in buitengewone omstandigheden zijn in voorbereiding. 
De jaarlijkse instandhoudingskosten 28 000 

- Rampenpreventie p.m. — 
Om de extra gevaren die de opslag van gevaarlijke stoffen in buitengewone omstandig
heden opleveren tot aanvaardbare proporties terug te brengen zullen per betrokken bedrijf 
aanvullende (vrij kost bare) voorzieningen moeten worden getroffen. 
Bij de huidige kennis moet worden aangenomen, dat bij circa 100 bedrijven maatregelen 
moeten worden getroffen, die elk gemiddeld f 200 000,— zullen kosten. Wie deze kosten 
van in totaal f 20 min moeten betalen, het Rijk, het bedrijf of ieder ten dele zal nog moeten 
worden beslist. 

Kosten departementale organen 212 000 
Dit zijn de personele en materiele kosten van dc departementale organen m.i.v. de secre-
tariaatskosten van de Raad voor de Buitengewone Arbeidsvoorziening cn rcscarchkosten. 

Totaal p.m. 240 000 
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XVI Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

- Maatschappelijke zorg 
Het grote aantal in inrichtingen opgenomen personen - circa 500 tehuizen en intematen 
voor jeugdigen en gehandicapten (totaal ca 30 000 personen) en circa 2500 bejaarden-
tehuizen (totaal ca 100 000 personen) en een niet te kwantificeren aantal onmaatschappe-
lijken - brengt bij noodzakelijke verplaatsing problemen mee met betrekking tot de onder-
brenging. Ten dele zal dit kunnen geschieden door verdichting van de bevolking in in
richtingen elders, ten dele zal dit moeten geschieden door opvang in andere gebouwen; 
waar nodig zal vordering moeten plaatsvinden. De daarvoor noodzakelijke inrichting 
vereist voorlopig de aanschaf in vredestijd van tenminste 20 000 bedden met beddengoed. 
Jaarlijkse kosten 

- Bescherming kunstschatten 
Beschermingsmaatregelen voor monumenten en roerende kunstschatten worden uitge
voerd. Zij behelzen het aanbrengen en vemieuwen van stationairc blusinstallaties, de bouw 
en inrichting van rijksbergplaatscn en de bescherming van vaste inventarisstukken. 
Jaarlijkse instandhoudingskosten 

Kosten departementaal orgaan 
Dit zijn de personele en materiele kosten m.i.v. oefening, opleiding en inspectie. 

Totaal 

5 100 000 

20 000 

6 900 000 

260 000 

85 000 

12 000 000 365 000 

XVII Volksgezondheid 

- Beschermingsvoorzieningen ziekenhuizen 
Evenals zulks onder begrotingshoofdstuk VIII voor academische ziekenhuizen werd ge
steld, moet de mogelijkheid worden opengehouden, dat ook andere ziekenhuizen maat
regelen moeten treffen om de functie te beschermen. Indien mocht worden besloten tot 
(gedeeltelijke) financiering uit de algemene middelen, zullen ook hiervoor gelden moeten 
worden uitgetrokken. Een raming van de daaraan verbonden kosten is noch voor de jaar
lijkse nieuwbouw van 1000-1500 bedden, noch voor de voorzieningen in bestaande zieken
huizen te geven omdat (nog) geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn. Voor wat nieuw
bouw betreft mag worden aangenomen dat de kosten wat lager zijn dan bij Beschermings
voorzieningen Academische Ziekenhuizen (Begrotingshoofdstuk VIII) vermeld. 
Jaarlijkse kosten enquete bescherming ziekenhuizen 

Hospitalisatie van calamiieitsslachtoffers 
Voor de hospitalisatie van de in oorlogstijd te verwachten grote aantallen gewonden 
worden voorzieningen getroffen voor bijplaatsing van ziekenhuisbedden in bestaande zie
kenhuizen of annexen, onderbrenging in noodbeddencentra of gewondenverzorgings-
centra. Voorraden worden in over het land verspreide magazijnen opgeslagen. 
Jaarlijkse instandhoudingskosten 

- Medische voorzieningen 
Voor prophylaxe cn therapie in oorlogstijd zijn voorraden sera en vaccins opgeslagen. Voor 
50 mobiele chirurgische teams worden uitrustingen aangeschaft. 
Jaarlijkse instandhoudingskosten 

- Drinkwatervoorziening 
Naast de maatregelen die de Waterleidingbedrijven op grond van het Besluit Bescherming 
Waterleidingbedrijven moeten treffen, worden maatregelen voorbcrcid in het kader van de 
drinkwaternoodvoorzieningen. Voorraden plastic drinkwatcrzakken, stalen vaten en 
opvouwbare transporttanks worden aangeschaft, alsmede een mobiel pijpleidingnet van 
30 km met bijbehorend materieel, dat zal worden ondergebracht bij het Korps Mobiele 
Colonnes. 
Jaarlijkse kosten voor oefening, opleiding en instandhouding 

Kosten departementaal orgaan 
Dit zijn de personele en materiele kosten m.i.v. kosten van materiaalonderzoek, voorlichting, 

oefening en opleiding. 

Totaal 

p.m. 

110 000 

53 800 000 

550 000 

2 818 000 

441 000 

8 800 000 

280 000 

1 031 000 

63 150 000 

+ p.m. 

4 680 000 
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Recapitulate 

Coordinatie Civiele Verdediging 
Bescherming Bevolking 
Politie 
Onderwijs en Wetenschappen 
Financieel Verkeer 
Mobiele Colonnes 
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening. . . 
Verkeer en Waterstaat 
Economische sector 
Voedselvoorziening . 
Sociale Zaken 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Volksgezondheid 

Totalen generaal 

Nog te 
investeren 
na 1972 

5 300 000 
388 000 000 

1 400 000 
p.m. 
p.m. 

28 000 000 
16 900 000 

219 400 000 
172 200 000 
2 600 000 

p.m. 
12 000 000 
63 150 000 
+ p.m. 

908 950 000 
+ p.m. 

Niveau 
jaarlijkse 
kosten 

1 575 500 
56 911 000 

— 
65 000 

— 
16 100 000 

329 000 
5 823 500 
2 237 350 
3 371 000 
240 000 
365 000 

4 680 000 

91 697 350 
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BIJLAGE III 

Overzicht van de investeringsbedragen voor het dienstjaar 1973 

in relatie tot de in totaal te investeren bedragen 

BiZa Beschermende onderkomens voor gemeentebesturen 
Schuilgelegenheid 
Waarschuwing en ABC dienst 

Persoonlijke uitrusting noodwachten 
Bevelvoering en verbindingen , 

Vhv/RO Bouw van onderkomens 

V.W. Vervoer 
K.N.M.I 
Hoofd- en reservewaterkeringen 
Keringen in boezems en polderwateren 
Maatregelen in het belang van de bemaling 
Voorzieningen voor de instandhouding van de functionering en bediening van sluizen, stuwen, 
bruggen en tunnels 
Voorzieningen t.b.v. de voortzetting van het bestuur 
Voorzieningen t.b.v. de voortzetting van de voorlichting 
Bescherming en instandhouding van het Nederl. telecommunicatienet 

E.Z. Goederenvoorziening 

L & V Voedselvoorziening 

CRM Bescherming kunstschatten 

Vgz. Hospitalisatie van calamiteitsslachtoffers 
Medische voorzieningen 

Totaal te 
investeren 

5 300 000 
239 200 000 
12 400 000 
4 400 000 
11 900 000 

16 900 000 

53 600 000 
400 000 

50 900 000 
35 600 000 
17 500 000 

11 500 000 
10 000 000 
1 400 000 

23 600 000 

172 200 000 

2 600 000 

6 900 000 

53 800 000 
550 000 

Opgebracht 
in 1973 

752 000 
8 300 000 
250 000 
500 000 
650 000 

4 049 000 

78 000 
30 000 

2 100 000 
1 600 000 
450 000 

450 000 
1 000 000 
615 000 

3 585 000 

2 551 000 

160 000 

226 000 

3 202 000 
300 000 

30 848 000 


