
                                                                                                                                                              

CCEESSAAWW--EENN--HHAA                                                            JJuunnee  11999922  ((mmiinnoorr  eeddiittoorriiaall  cchhaannggeess  MMaarrcchh  22000044))  
  
  

WWAATTEERR  CCOONNTTRROOLL  PPLLAANN  FFOORR  PPHHIILLPPOOTTTT  LLAAKKEE  
  
AA..    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
TThhiiss  iiss  tthhee  WWaatteerr  CCoonnttrrooll  PPllaann  ffoorr  PPhhiillppootttt  LLaakkee  pprroojjeecctt..    IItt  ccoonnssiissttss  ooff  cchhaapptteerrss  ttaakkeenn  
ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  ffoorr  PPhhiillppootttt  LLaakkee  pprroojjeecctt..    TThheessee  
cchhaapptteerrss  ddeeffiinnee  tthhee  ggooaallss,,  ccaappaabbiilliittiieess,,  aanndd  sstteeppss  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  
ooppeerraattiioonn  ooff  PPhhiillppootttt  pprroojjeecctt  ttoo  ssaattiissffyy  aallll  aauutthhoorriizzeedd  pprroojjeecctt  ppuurrppoosseess..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  
cchhaapptteerrss  hhaavvee  bbeeeenn  uuppddaatteedd  ttoo  rreefflleecctt  aannyy  cchhaannggeess  wwhhiicchh  mmaayy  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  ssiinnccee  tthhee  
llaasstt  uuppddaattee  iinn  OOccttoobbeerr  11996655..    TThheessee  cchhaapptteerrss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  uuppddaatteedd  
RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  ffoorr  PPhhiillppootttt  LLaakkee  pprroojjeecctt  wwhhiicchh  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  
ccoommpplleettiioonn  iinn  FFiissccaall  YYeeaarr  11999944..    CChhaapptteerr,,  ttaabbllee,,  aanndd  ppaaggee  nnuummbbeerrss  vvaarryy  ffrroomm  tthhoossee  iinn  
tthhee  rreegguullaattiioonn  mmaannuuaall..    UUppddaatteedd  ppeerrttiinneenntt  ddaattaa  aarree  aattttaacchheedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  ppllaann  aass  
eexxhhiibbiitt  AA..    RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhiiss  wwaatteerr  ccoonnttrrooll  ppllaann  iiss  ffoouunndd  iinn  eexxhhiibbiitt  BB,,  
IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  DDaamm  aanndd  PPoowweerr  PPllaanntt  OOppeerraattoorrss..  
  
BB..    GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  
  
TThhee  aauutthhoorriizzeedd  ppuurrppoosseess  ooff  PPhhiillppootttt  LLaakkee  pprroojjeecctt  aarree  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  fflloooodd  ccoonnttrrooll,,  
hhyyddrrooeelleeccttrriicc  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn,,  llooww  ffllooww  aauuggmmeennttaattiioonn,,  rreeccrreeaattiioonn,,  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  
ffiisshh  aanndd  wwiillddlliiffee..    PPhhiillppootttt  LLaakkee  wwiillll  bbee  ooppeerraatteedd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  
aauutthhoorriizzeedd  ppuurrppoosseess..  
  
CC..    OOVVEERRAALLLL  PPLLAANN  FFOORR  WWAATTEERR  CCOONNTTRROOLL  
  
TThhee  ccuurrrreenntt  ppllaann  ooff  ooppeerraattiioonn  ffoorr  PPhhiillppootttt  LLaakkee  ccaallllss  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  llaakkee  lleevveell  aatt  oorr  
nneeaarr  tthhee  gguuiiddee  ccuurrvvee  eelleevvaattiioonn..    TThhee  gguuiiddee  ccuurrvvee  eelleevvaattiioonn  iiss  aatt  997711..55  ffeeeett  mm..ss..ll..,,  
OOccttoobbeerr  tthhrroouugghh  JJaannuuaarryy  aanndd  997733..55  ffeeeett  mm..ss..ll..,,  AApprriill  tthhrroouugghh  JJuullyy  aanndd  vvaarriieess  lliinneeaarrllyy  
bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  eelleevvaattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  yyeeaarr..    CCoonnttrroolllleedd  fflloooodd  
ccoonnttrrooll  ssttoorraaggee  ssppaaccee  iiss  pprroovviiddeedd  bbeettwweeeenn  eelleevvaattiioonnss  997744..00  aanndd  998855..00  ffeeeett  mm..ss..ll..  wwiitthh  
ssuurrcchhaarrggee  oorr  uunnccoonnttrroolllleedd  ssttoorraaggee  pprroovviiddeedd  aabboovvee  tthhee  ccrreesstt  ooff  tthhee  ffrreeee--oovveerr--ffllooww  
ssppiillllwwaayy  ((eelleevvaattiioonn  998855..00  ffeeeett  mm..ss..ll..))..    RReelleeaasseess  ffoorr  fflloooodd  ccoonnttrrooll  aarree  oouuttlliinneedd  iinn  ddeettaaiill  
iinn  ppaarraaggrraapphh  DD  aanndd  eexxhhiibbiitt  BB..    CCoonnsseerrvvaattiioonn  ppooooll  ssttoorraaggee  bbeettwweeeenn  eelleevvaattiioonn  995511..00  aanndd  
997744..00  ffeeeett  mm..ss..ll..  iiss  rreesseerrvveedd  ffoorr  ddeeppeennddaabbllee  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn,,  llooww  ffllooww  aauuggmmeennttaattiioonn  
aanndd  wwaatteerr  ssuuppppllyy..    TThhee  rreeqquuiirreedd  ooppeerraattiioonn  ffoorr  rreelleeaasseess  ffrroomm  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppooooll  iiss  
ddeessccrriibbeedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  EE..    DDuurriinngg  nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn  ppeerriiooddss,,  aallll  rreelleeaasseess  sshhaallll  bbee  mmaaddee  
tthhrroouugghh  tthhee  ggeenneerraattiinngg  uunniittss..    TThhee  llooww  ffllooww  vvaallvveess,,  sslluuiiccee  ggaatteess  aanndd  ssppiillllwwaayy  sshhaallll  bbee  
uuttiilliizzeedd  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  EE  aanndd  eexxhhiibbiitt  BB..  
  
DD..    OOPPEERRAATTIIOONN  FFOORR  FFLLOOOODD  CCOONNTTRROOLL  
  



                                                                                                                                                              

        11..    GGeenneerraall..    TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  fflloooodd  ccoonnttrrooll..    TThhee  uussee  ooff  tthhee  
ssttoorraaggee  ccaappaacciittyy  aabboovvee  eelleevvaattiioonn  997744  ffeeeett..,,  mm..ss..ll..  wwiillll  bbee  ggoovveerrnneedd  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  fflloooodd  
ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeennttss..    SSoommeettiimmeess,,  ppoowweerr  rreelleeaasseess  mmaayy  hhaavvee  ttoo  bbee  rreedduucceedd  ttoo  zzeerroo  ttoo  
aavvooiidd  iinnccrreeaassiinngg  ddaammaaggiinngg  ssttaaggeess  oonn  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  hheeaaddwwaatteerr  
eelleevvaattiioonn..    TThhee  aammoouunntt  ooff  ssttoorraaggee  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ffllooooddss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhaatt  
wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  vvaarryyiinngg  aammoouunnttss  iinn  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppooooll,,  iiss  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee::  
  

TTAABBLLEE  11  
RReesseerrvvooiirr  CCaappaacciittyy  PPrroovviiddeedd  ffoorr  FFlloooodd  CCoonnttrrooll  

  

                              
  
                                                      
UUppppeerr  lliimmiitt  ooff  ssttoorraaggee  

  
  

EElleevvaattiioonn  
FFeeeett,,  mm..ss..ll..  

FFlloooodd  ssttoorraaggee  aabboovvee  ttoopp  ooff  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppooooll  aatt  EElleevv..  997744  

ffeeeett,,  mmssll    
((AAccrree--ffeeeett))  

EEqquuiivvaalleenntt  
SSttoorraaggee  iinn  

RRaaiinnffaallll  RRuunnooffff  
((IInncchheess))  

SSppiillllwwaayy  ccrreesstt  998855  3344,,220000  33..00  

EElleevvaattiioonn  aanndd  ssttoorraaggee  aatt  
wwhhiicchh  ddiisscchhaarrggee  ffrroomm  
ccoonnttrroolllleedd  ssppiillllwwaayy  eeqquuaallss::  

      

        CChhaannnneell  ccaappaacciittyy  
            ((66,,000000  cc..ff..ss..))  

  
999911..33  

  
5566,,110000  

  
55..00  

        MMiinnoorr  ddaammaaggee  ssttaaggee  iinn  
              uurrbbaann  aarreeaass  
            ((77,,880000  cc..ff..ss..))  

  
  
  

999922..33  

  
  
  

5599,,770000  

  
  
  

55..33  

        MMaajjoorr  ddaammaaggee  ssttaaggee    
            ((1188,,330000  cc..ff..ss..))  

  
  

999977..55  

  
  

8822,,000000  

  
  

77..00  

  
        22..    TThhee  ddiisscchhaarrggee  ccaappaacciittyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  rreelleeaassee  wwaatteerr  ssttoorreedd  bbeellooww  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt  aanndd  
tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ddoowwnnssttrreeaamm  cchhaannnneell  aarree  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbuullaattiioonn::  
  

TTAABBLLEE  22  
DDiisscchhaarrggee  CCaappaacciittyy  ooff  RReesseerrvvooiirr  OOuuttlleettss  aanndd  RRiivveerr  

  
  FFllooww  

cc..ff..ss..  
WWaatteerrsshheedd  iinncchheess  

ppeerr  ddaayy  
RReesseerrvvooiirr  oouuttlleettss  11,,330000  00..22  
TTuurrbbiinneess  pplluuss  oonnee  sslluuiiccee  55,,770000  11..00  
TTuurrbbiinneess  pplluuss  ttwwoo  sslluuiicceess  1100,,110000  11..88  
TTuurrbbiinneess  pplluuss  tthhrreeee  sslluuiicceess  1144,,550000  22..55  
      
DDoowwnnssttrreeaamm  cchhaannnneell  
ccaappaacciittyy  aatt  bbaannkkffuullll  

  
66,,000000  

11..11  

WWhheenn  mmiinnoorr  ddaammaaggee  bbeeggiinnss  77,,880000  11..44  
WWhheenn  mmaajjoorr  ddaammaaggee  bbeeggiinnss  1188,,330000  33..22  

  



                                                                                                                                                              

        33..    TThhee  aaddoopptteedd  ooppeerraattiioonn  ppllaann  pprroovviiddeess  ffoorr::    
  
                aa..    RReedduucciinngg  ddaammaaggiinngg  ssttaaggeess  oonn  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr  dduurriinngg  eeaacchh  fflloooodd  aass  mmuucchh  aass  
ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  ssttoorraaggee  ssppaaccee..  
  
                bb..    RReedduucciinngg  ddaammaaggiinngg  ssttaaggeess  oonn  tthhee  DDaann  RRiivveerr  dduurriinngg  eeaacchh  fflloooodd  aass  mmuucchh  aass  
ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  ssttoorraaggee  ssppaaccee  ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  bbeellooww  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt..    WWhheenn  tthhee  llaakkee  
ffiillllss  aabboovvee  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt,,  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  ssttaaggeess  oonn  tthhee  DDaann  RRiivveerr  wwiillll  bbee  tthhaatt  
aaccccoommpplliisshheedd  iinncciiddeennttaall  ttoo  eemmppttyyiinngg  tthhee  llaakkee  aass  qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  
ddaammaaggiinngg  ssttaaggeess  oonn  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr..  
  
        44..    FFlloooodd  CCoonnttrrooll  PPllaann..    TThhiiss  ppllaann  wwiillll  bbee  eexxeeccuutteedd  aass  ffoolllloowwss::  
  
                aa..    HHeeaaddwwaatteerr  eelleevvaattiioonn  bbeettwweeeenn  997744  aanndd  998855  fftt..,,  mm..ss..ll..,,  aanndd  BBaasssseetttt  ssttaaggee  lleessss  
tthhaann  1133  fftt..    TThhee  sscchheedduullee  ffoorr  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn  aanndd  llooww  ffllooww  rreegguullaattiioonn  wwiillll  bbee  
ccoonnttiinnuueedd  uunnttiill  2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  ppeeaakk  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  
rruunnooffff  oorriiggiinnaattiinngg  ddoowwnnssttrreeaamm  ffrroomm  PPhhiillppootttt  DDaamm..    AAllll  ttuurrbbiinneess  sshhaallll  bbee  ooppeerraatteedd  aatt  ffuullll  
llooaadd  bbeeggiinnnniinngg  2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  ppeeaakk  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt..    SSlluuiiccee  ggaattee  ooppeerraattiioonn  sshhaallll  bbee  
ddiirreecctteedd  bbyy  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn  ppeerrssoonnnneell  aanndd  bbaasseedd  oonn  pprreevvaaiilliinngg  
hhyyddrroommeetteeoorroollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ffoorreeccaassttss..    TThhee  fflloooodd  rreelleeaassee  ooppeerraattiioonn  eessttaabblliisshheedd  
sshhaallll  bbee  ccoonnttiinnuueedd  uunnttiill  tthhee  llaakkee  iiss  eemmppttiieedd  ttoo  eelleevvaattiioonn  997744  fftt..,,  mm..ss..ll..    WWhheenn  rraaiinn  
ooccccuurrss  wwhhiicchh  ccaauusseess  tthhee  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  ttoo  rriissee  wwhhiillee  aa  sslluuiiccee  ggaattee  iiss  ooppeenn,,  tthhee  sslluuiiccee  
ggaattee  sshhaallll  bbee  cclloosseedd  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn  aanndd  tthhee  hhyyddrrooppoowweerr  
ooppeerraattiioonn  iinn  pprrooggrreessss  sshhaallll  bbee  ccoonnttiinnuueedd..    TThhee  sslluuiiccee  ggaattee  mmaayy  bbee  rreeooppeenneedd  2244  hhoouurrss  
aafftteerr  tthhee  ppeeaakk  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  hhaass  ooccccuurrrreedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  uunnccoonnttrroolllleedd  rruunnooffff..  
  
                bb..    HHeeaaddwwaatteerr  eelleevvaattiioonn  aabboovvee  998855  ffeeeett..,,  mm..ss..ll..,,  aanndd  BBaasssseetttt  ssttaaggee  lleessss  tthhaann  1133  
ffeeeett..    TThhee  ooppeerraattiioonn  iinn  pprrooggrreessss  ffoorr  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn  aanndd  llooww  ffllooww  rreegguullaattiioonn  sshhaallll  bbee  
ccoonnttiinnuueedd  wwhhiillee  tthhee  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  iiss  rriissiinngg..    WWhheenn  tthhee  fflloooodd  ccrreesstt  hhaass  ppaasssseedd  BBaasssseetttt  
aanndd  tthhee  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  iiss  bbeellooww  1100  ffeeeett,,  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ffrroomm  PPhhiillppootttt  wwiillll  bbee  
iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnccrreeaasseedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  1100--ffoooott  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  ((77,,880000  cc..ff..ss..))  bbyy  ooppeerraattiinngg  
tthhee  ttuurrbbiinneess  aatt  ffuullll  llooaadd  aanndd  bbyy  ooppeenniinngg  sslluuiicceess..    SSiinnccee  tthhee  ffllooww  oovveerr  tthhee  uunnccoonnttrroolllleedd  
ssppiillllwwaayy  vvaarriieess  ggrreeaattllyy  wwiitthh  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  iinn  tthhee  llaakkee,,  tthhee  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  wwiillll  bbee  
mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  vvaarryyiinngg  tthhee  sslluuiiccee  ooppeenniinngg  aatt  PPhhiillppootttt..    IIff  rraaiinn  ooccccuurrss  wwhhiicchh  ccaauusseess  tthhee  
ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  ttoo  rriissee  wwhhiillee  tthhee  sslluuiicceess  aarree  ooppeenn,,  tthhee  sslluuiicceess  wwiillll  bbee  cclloosseedd  uunnttiill  aafftteerr  
tthhee  ccrreesstt  ccaauusseedd  bbyy  rruunnooffff  oorriiggiinnaattiinngg  bbeellooww  tthhee  ddaamm  aanndd  tthheenn  rreeooppeenneedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  
1100--ffoooott  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt..    SSttaaggeess  aabboovvee  1100  ffeeeett  aatt  BBaasssseetttt  mmaayy  ooccccuurr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  
ffoolllloowwiinngg::    ((11))    AA  sseevveerree  fflloooodd  oorriiggiinnaattiinngg  iinn  tthhee  aarreeaa  bbeettwweeeenn  tthhee  ddaamm  aanndd  BBaasssseetttt,,  
wwiitthh  lliittttllee  oorr  nnoo  rreelleeaassee  ffrroomm  tthhee  llaakkee,,  ((22))  aa  rriissee  iinn  tthhee  llaakkee  lleevveell  aanndd  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  
iinnccrreeaassee  iinn  ffllooww  oovveerr  tthhee  uunnccoonnttrroolllleedd  ssppiillllwwaayy  aass  tthhee  sslluuiicceess  aarree  ggrraadduuaallllyy  cclloosseedd  ttoo  
zzeerroo  ooppeenniinngg,,  oorr  ((33))  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ((11))  aanndd  ((22))..  
  
                cc..    SSttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  1133  ffeeeett  oorr  hhiigghheerr..    WWhheenn  tthhee  ssttaaggee  aatt  BBaasssseetttt  iiss  1133  ffeeeett  oorr  
hhiigghheerr,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  hheeaaddwwaatteerr  eelleevvaattiioonn,,  aallll  ttuurrbbiinneess  aanndd  sslluuiicceess  sshhaallll  bbee  sshhuutt  ddoowwnn  aass  
qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee..  



                                                                                                                                                              

  
                dd..    OOppeerraattiioonn  ooff  sslluuiicceess..    WWhheenn  oonnee  sslluuiiccee  ggaattee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ooppeenneedd,,  tthhee  
cceenntteerr  sslluuiiccee  sshhaallll  bbee  uusseedd  aanndd  ooppeenneedd  iinn  22..55--ffoooott  sstteeppss  aatt  ttwwoo--hhoouurr  iinntteerrvvaallss..    WWhheenn  aa  
ssttaaggee  ooff  1100  ffeeeett  iiss  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  BBaasssseetttt,,  tthhee  33  sslluuiicceess  wwiillll  bbee  ooppeenneedd  eeqquuaallllyy  aanndd  
iinn  sstteeppss  ooff  11  ffoooott  ppeerr  ggaattee  oorr  lleessss  aatt  ttwwoo--hhoouurr  iinntteerrvvaallss..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  lliimmiittaattiioonnss  oonn  
tthhee  rraattee  ooff  ooppeenniinngg  ooff  sslluuiiccee  ggaatteess  iiss  ttoo  pprreevveenntt  rraappiidd  iinnccrreeaasseess  iinn  tthhee  rriivveerr  ssttaaggee  
ddoowwnnssttrreeaamm..  
  
                ee..    EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn..    WWhheenn  tthhee  llaakkee  ffiillllss  aabboovvee  eelleevvaattiioonn  997744  ffeeeett  mm..ss..ll..,,  
aanndd  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn  ppeerrssoonnnneell  ccaannnnoott  bbee  ccoonnttaacctteedd,,  tthhee  rreesseerrvvooiirr  
rreegguullaattiioonn  ppllaann  ddeessccrriibbeedd  iinn  ""EEmmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonn  ffoorr  fflloooodd  ccoonnttrrooll......"",,  ppaarraaggrraapphh  88bb  
aanndd  cc  eexxhhiibbiitt  BB  sshhaallll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..      UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  ooppeenniinngg  ooff  sslluuiiccee  
ggaatteess  sshhaallll  bbee  ddeellaayyeedd  uunnttiill  2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  ccrreesstt  aatt  BBaasssseetttt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  hheeaaddwwaatteerr  
eelleevvaattiioonn,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  tthhee  ppllaann  ooff  ooppeerraattiioonn  eeaassiieerr  ttoo  ffoollllooww..    NNoorrmmaallllyy,,  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppoowweerrhhoouussee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  
SSeeccttiioonn  wwiillll  bbee  ppoossssiibbllee  aanndd  rreelleeaasseess  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  
iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn  ppeerrssoonnnneell..    SSppeecciiffiieedd  rreelleeaasseess  sshhaallll  bbee  
mmaaddee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ppllaann  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  ppaarraaggrraapphhss  eexxcceepptt  wwhheenn  
ccuurrrreenntt  aanndd  ffoorreeccaasstt  hhyyddrroollooggiicc  ccoonnddiittiioonnss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ppllaann  aass  
ssttaatteedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  4422  ooff  tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  mmoorree  
aapppprroopprriiaatteellyy  bbyy  aa  mmiinnoorr  ddeeppaarrttuurree..  
  
        55..    FFaaccttoorrss  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  AAddoopptteedd  PPllaann  ooff  OOppeerraattiioonn  ffoorr  FFlloooodd  CCoonnttrrooll..    TThhee  
mmaajjoorr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  fflloooodd  ccoonnttrrooll  bbeenneeffiittss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  PPhhiillppootttt  pprroojjeecctt  wwiillll  
aaccccrruuee  aatt  BBaasssseetttt,,  VVaa..    TThhee  rruunnooffff  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  tthhee  4477--ssqquuaarree  mmiillee  aarreeaa  ddrraaiinniinngg  
iinnttoo  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr  bbeettwweeeenn  tthhee  ddaamm  aanndd  BBaasssseetttt  pprroodduucceess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppeeaakk  ffllooww  
wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  ffoorreeccaasstt  dduuee  ttoo  tthhee  rraappiidd  rruunnooffff  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ssttrreeaamm..    
TThheerreeffoorree,,  ccoonnttrroolllleedd  rreelleeaasseess  ffrroomm  PPhhiillppootttt  DDaamm  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  llooccaall  
rruunnooffff  ppeeaakkss  aatt  tthhee  BBaasssseetttt  ggaaggee..      
  
        66..    CCoonnttrroolllleedd  rreelleeaasseess  ffrroomm  PPhhiillppootttt  DDaamm,,  ssttaarrtteedd  wwhheenn  tthhee  llooccaall  rruunnooffff  ppeeaakk  aatt  
BBaasssseetttt  ggaaggee  ooccccuurrss,,  wwoouulldd  uussuuaallllyy  nnoott  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ppeeaakk  ssttaaggee  ooff  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr  
ddoowwnnssttrreeaamm  ffrroomm  BBaasssseetttt,,  bbuutt  wwoouulldd  rreeaacchh  tthhee  DDaann  RRiivveerr  aabboouutt  2244  hhoouurrss  bbeeffoorree  tthhee  
ccrreesstt  hhaadd  ooccccuurrrreedd  aatt  tthhee  mmoouutthh  ooff  SSmmiitthh  RRiivveerr..    TThheerreeffoorree,,  ccoonnttrroolllleedd  rreelleeaasseess  ffrroomm  
PPhhiillppootttt  wwiillll  bbee  wwiitthhhheelldd  uunnttiill  aabboouutt  2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  llooccaall  rruunnooffff  ppeeaakkss  aatt  BBaasssseetttt  
ggaaggee  iinn  tthhee  mmoorree  ffrreeqquueenntt  ffllooooddss,,  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ffiillll  tthhee  llaakkee  ttoo  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  
pprroovviiddee  mmaaxxiimmuumm  rreedduuccttiioonn  ooff  ppeeaakk  ssttaaggeess  oonn  tthhee  DDaann  RRiivveerr..    TThhiiss  ddeellaayy  iinn  eemmppttyyiinngg  
tthhee  fflloooodd  ccoonnttrrooll  ssppaaccee  wwiillll  nnoott  mmaatteerriiaallllyy  rreedduuccee  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  llaakkee  ttoo  ddeeccrreeaassee  
fflloooodd  ddaammaaggeess  aalloonngg  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr..    TThhee  fflloooodd  ccoonnttrrooll  ssppaaccee  wwoouulldd  bbee  eemmppttiieedd  iinn  
aabboouutt  ffiivvee  ddaayyss  oorr  lleessss  aafftteerr  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  aannyy  fflloooodd  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ffiillll  tthhee  llaakkee  
aabboovvee  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt..    TThhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  aannootthheerr  fflloooodd  ooccccuurrrriinngg  bbeeffoorree  tthhee  llaakkee  hhaass  
bbeeeenn  eemmppttiieedd  aanndd  ooff  ssuuffffiicciieenntt  ssiizzee  ttoo  ccaauussee  ffllooww  oovveerr  tthhee  ssppiillllwwaayy  wwhhiicchh  wwiillll  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddaammaaggiinngg  ssttaaggeess  ddoowwnnssttrreeaamm,,  iiss  eexxttrreemmeellyy  rreemmoottee..    FFoorreeccaassttss  ooff  ffllooww  iinn  
tthhee  DDaann  RRiivveerr  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  tthhee  2244--hhoouurr  ddeellaayy  iinn  ooppeenniinngg  tthhee  sslluuiiccee  rreedduucceedd  
wwhheenn  aapppprroopprriiaattee..  



                                                                                                                                                              

  
        77..    IInn  ffllooooddss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ffiillll  tthhee  llaakkee  aabboovvee  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt,,  tthhee  fflloooodd  ccoonnttrrooll  ssppaaccee  
wwiillll  bbee  eemmppttiieedd  bbyy  ooppeenniinngg  oonnee  sslluuiiccee  aanndd  ooppeerraattiinngg  tthhee  ttuurrbbiinneess  aatt  ffuullll  llooaadd  ffoorr  aass  
mmaannyy  hhoouurrss  ppeerr  ddaayy  aass  ppoossssiibbllee..    WWaatteerr  wwiillll  bbee  rreelleeaasseedd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  aabboouutt  44,,440000  cc..ff..ss..  
tthhrroouugghh  tthhee  sslluuiiccee  ((00..88  wwaatteerrsshheedd  iinncchheess  ppeerr  ddaayy))  aanndd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  55,,770000  cc..ff..ss..  ((11..00  
wwaatteerrsshheedd  iinncchheess  ppeerr  ddaayy))  wwhheenn  tthhee  ttuurrbbiinneess  aarree  aallssoo  iinn  ooppeerraattiioonn..    TThhiiss  rreelleeaassee  rraattee  hhaass  
bbeeeenn  sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  ((aa))  tthhee  fflloooodd  ccoonnttrrooll  ssttoorraaggee  wwiillll  bbee  eemmppttiieedd  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllyy  sshhoorrtt  
ttiimmee,,  aabboouutt  55  ddaayyss  oorr  lleessss  iinn  eeaacchh  fflloooodd,,  ((bb))  iitt  aapppprrooxxiimmaatteess  bbaannkkffuullll  ddiisscchhaarrggee  
eessttiimmaatteedd  aatt  66,,000000  cc..ff..ss..,,  ((cc))  iitt  lleeaavveess  cchhaannnneell  ccaappaacciittyy  aavvaaiillaabbllee  bbeellooww  tthhee  ssttaaggee  aatt  
wwhhiicchh  ddaammaaggee  bbeeggiinnss  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  ((77,,880000  cc..ff..ss..  aatt  BBaasssseetttt))  ttoo  ccaarrrryy  ssttrreeaamm  ffllooww  
oorriiggiinnaattiinngg  bbeellooww  tthhee  ddaamm  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  ffrroomm  rraaiinnffaallll  ooccccuurrrriinngg  wwhhiillee  tthhee  sslluuiiccee  iiss  
ooppeenn,,  aanndd  ((dd))  ppeerrmmiittss  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  sslluuiiccee  aatt  aa  ffuullllyy  ooppeenn  ppoossiittiioonn  ssoo  aass  ttoo  mmiinniimmiizzee  
wweeaarr..  
        88..    IInn  ffllooooddss  wwhhiicchh  ffiillll  tthhee  llaakkee  aabboovvee  ssppiillllwwaayy  ccrreesstt,,  sslluuiicceess  wwiillll  bbee  ooppeenneedd  aass  
nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  tthhee  ttoottaall  ddiisscchhaarrggee  aatt  BBaasssseetttt  aabboouutt  77,,880000  cc..ff..ss..  ((1100  ffeeeett  oonn  BBaasssseetttt  
ggaaggee))..    TThhiiss  iinnccrreeaasseedd  rraattee  hhaass  bbeeeenn  sseelleecctteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  fflloooodd  ssttoorraaggee  bbeellooww  tthhee  
ssppiillllwwaayy  ccrreesstt  aass  qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddaammaaggee  ddoowwnnssttrreeaamm..  
  
        99..    CCoommppaarriissoonn  wwiitthh  OOppeerraattiioonn  PPrrooppoosseedd  iinn  PPrriioorr  RReeppoorrttss..    TThhee  ffiirrsstt  ddeeffiinniittee  ppllaann  
ffoorr  aa  ddaamm  aatt  PPhhiillppootttt  aass  pprreesseenntteedd  iinn  HHoouussee  DDooccuummeenntt  665500  aannttiicciippaatteedd  aa  ddaamm  hhaavviinngg  tthhee  
ssaammee  ffuunnccttiioonnaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aass  tthhee  pprroojjeecctt  ccoonnssttrruucctteedd..    TThheessee  ggeenneerraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  
iinncclluuddeedd  ((aa))  aa  ffrreeee  ssppiillllwwaayy,,  ((bb))  33  iinncchheess  ooff  fflloooodd  ssttoorraaggee  rreesseerrvvaattiioonn  bbeellooww  tthhee  ccrreesstt  ooff  
tthhee  ffrreeee  ssppiillllwwaayy,,  aanndd  ((cc))  ccoonnttrroolllleedd  oouuttlleett  aatt  aa  llooww  eelleevvaattiioonn..    TThhee  ooppeerraattiioonn  iiss  llaarrggeellyy  
aauuttoommaattiicc..    TThhee  mmaaiinn  ddiiffffeerreennccee  iiss  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ccoonnttrroolllleedd  oouuttlleettss  iinn  eemmppttyyiinngg  tthhee  
fflloooodd  ssttoorraaggee  ssppaaccee  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  ttaabbllee  33..    AA  cchhaannggee  iinn  tthhee  ooppeerraattiinngg  rruulleess  oovveerr  tthhoossee  
pprrooppoosseedd  iinn  tthhee  DDeeffiinniittee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  wwaass  mmaaddee  aafftteerr  ffuurrtthheerr  ssttuuddyy  ooff  aavvaaiillaabbllee  
ddiisscchhaarrggee  ccaappaacciittyy,,  ppoossssiibbllee  fflloooodd  vvoolluummee,,  aanndd  eeffffeecctt  oonn  fflloooodd  ssttaaggeess  ddoowwnnssttrreeaamm  ttoo  tthhee  
hheeaadd  ooff  JJoohhnn  HH..  KKeerrrr  RReesseerrvvooiirr..    AA  bbrriieeff  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ooppeerraattiioonn  ccoommppaarreedd  
wwiitthh  tthhee  ooppeerraattiioonn  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  pprriioorr  rreeppoorrttss  iiss  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  33..  
  

TTAABBLLEE  33  
CCoommppaarriissoonn  ooff  OOppeerraattiinngg  RRuulleess  wwiitthh  tthhoossee  CCoommtteemmppllaatteedd  iinn  PPrriioorr  RReeppoorrttss  

  
  

IItteemm  
SSuurrvveeyy  
RReeppoorrtt  

DDeeffiinniittee  PPrroojjeecctt  
RReeppoorrtt  

RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  

CCoonnttrrooll  
PPooiinntt  

NNoonnee  BBaasssseetttt,,  VVaa..  BBaasssseetttt,,  VVaa..  

TTiimmee  ooff  
IInniittiiaattiioonn  
ooff    
CCoonnttrroolllleedd  
rreelleeaasseess  

((RReelleeaasseess  nnoott  
ccoonntteemmppllaatteedd  
uunnlleessss  ppoowweerr  ppllaanntt  
iiss  iinnooppeerraattiivvee  aanndd  
iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  
ttoo  eevvaaccuuaattee  fflloooodd  
ccoonnttrrooll  ssppaaccee  bbyy  
uuttiilliizziinngg  tthhee  ffllooww  
iinn  ppoowweerr  
pprroodduuccttiioonn..))  

AAss  ssoooonn  aass  ppeeaakk  
ffllooww  iiss  rreeaacchheedd  aatt  
BBaasssseetttt  

2244  hhoouurrss  aafftteerr  ppeeaakk  ffllooww  
aatt  BBaasssseetttt..**  

RReelleeaasseess  
ccoonntteemm--
ppllaatteedd  

((RReelleeaasseess  nnoott  
ccoonntteemmppllaatteedd  
uunnlleessss  ppoowweerr  ppllaanntt  
iiss  iinnooppeerraattiivvee  aanndd  

AAmmoouunntt  nneecceessssaarryy  
ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ppeeaakk  
ffllooww  eessttaabblliisshheedd  
bbyy  BBaasssseetttt  llooccaall..  

aa..    PPhhiillppootttt  LLaakkee  iiss  
bbeettwweeeenn  997744  aanndd  997766  fftt..  
mm..ss..ll..,,  aanndd  BBaasssseetttt  ssttaaggee  
iiss  lleessss  tthhaann  1133  ffeeeett::    OOnnee  



                                                                                                                                                              

iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  
ttoo  eevvaaccuuaattee  fflloooodd  
ccoonnttrrooll  ssppaaccee  bbyy  
uuttiilliizziinngg  tthhee  ffllooww  
iinn  ppoowweerr  
pprroodduuccttiioonn..))  

sslluuiiccee  ffuullllyy  ooppeenn  pplluuss  
ttuurrbbiinneess  ((55,,770000  cc..ff..ss..))****  
  
bb..    PPhhiillppootttt  LLaakkee  iiss  aabboovvee  
998855  fftt..  mm..ss..ll..,,  aanndd  
BBaasssseetttt  ssttaaggee  iiss  lleessss  tthhaann  
1133  ffeeeett::    MMaaiinnttaaiinn  BBaasssseetttt  
ssttaaggee  aatt  1100  ffeeeett  ((77,,880000  
cc..ff..ss..))  
  
cc..    BBaasssseetttt  ssttaaggee  iiss  aabboovvee  
1133  ffeeeett::    TTuurrbbiinneess  aanndd  
sslluuiicceess  aarree  sshhuuttddoowwnn..  

**WWhheenn  tthhee  llaakkee  iiss  aabboovvee  eelleevvaattiioonn  998855  ffeeeett  mm..ss..ll..  aanndd  tthhee  fflloooodd  ooppeerraattiioonn  iiss  ddiirreecctteedd    
bbyy  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn  ((ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffaacciilliittiieess  aarree  ooppeerraattiioonnaall)),,  sslluuiicceess    
sshhaallll  bbee  ooppeenneedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ppeeaakk  ssttaaggee  iiss  rreeaacchheedd  aatt  BBaasssseetttt  ggaaggee  iinn  oorrddeerr    
ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ssttaaggee  ooff  1100  ffeeeett  aatt  BBaasssseetttt..  
  
****DDeeppeennddiinngg  oonn  wweeaatthheerr  ffoorreeccaasstt,,  tthhee  WWaatteerr  CCoonnttrrooll  MMaannaaggeerr  mmaayy  lliimmiitt  
sslluuiiccee  ggaattee  ooppeenniinngg  ttoo  55  ffeeeett  ((oonnee--hhaallff  ffuullllyy  ooppeenn))  ttoo  pprreevveenntt  
ffllooooddiinngg  ooff  aa  ppaarrkkiinngg  lloott  aatt  aa  ddoowwnnssttrreeaamm  ffaaccttoorryy..  

  
EE..    OOPPEERRAATTIIOONN  FFOORR  PPOOWWEERR  GGEENNEERRAATTIIOONN  AANNDD  LLOOWW  FFLLOOWW  RREEGGUULLAATTIIOONN  
  
        11..    GGeenneerraall..    WWhheenn  tthhee  llaakkee  iiss  ffiilllleedd  aabboovvee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppooooll  
eelleevvaattiioonn,,  tthhee  ttoottaall  ffllooww  rreelleeaasseedd  ffrroomm  tthhee  llaakkee  wwiillll  bbee  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  ffoorr  fflloooodd  ccoonnttrrooll..    
TToo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee,,  wwaatteerr  rreelleeaasseedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  fflloooodd  ccoonnttrrooll  
rreeqquuiirreemmeennttss  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ggeenneerraattee  hhyyddrrooeelleeccttrriicc  ppoowweerr..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ttuurrbbiinneess  wwiillll  
bbee  sshhuutt  ddoowwnn  aass    rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ffllooooddss..  
  
        22..    WWaatteerr  ssttoorreedd  iinn  tthhee  llaakkee  bbeellooww  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppooooll  eelleevvaattiioonn  wwiillll  bbee  
rreelleeaasseedd  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbttaaiinn  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  rreevveennuuee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  pprrooppeerr  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ((aa))  ffllooww  nneeeeddeedd  ddoowwnnssttrreeaamm  ffoorr  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  ffiisshh  aanndd  wwiillddlliiffee,,  aanndd  
tthhee  eexxiissttiinngg  hhyyddrroo  ppllaannttss,,  aanndd  ((bb))  tthhee  hheeaaddwwaatteerr  lleevveell  ddeessiirreedd  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  
rreeccrreeaattiioonn..  
  
        33..    RReesseerrvvooiirr  GGuuiiddee  CCuurrvvee..    TThhee  rreesseerrvvooiirr  gguuiiddee  ccuurrvvee  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  aatt  
eelleevvaattiioonnss  ssuucchh  tthhaatt  tthhee  mmiinniimmuumm  eenneerrggyy  rreeqquuiirreedd  wwiitthh  tthhee  ddeeppeennddaabbllee  ccaappaacciittyy  ooff  JJoohhnn  
HH..  KKeerrrr  DDaamm  aanndd  PPhhiillppootttt  DDaamm  ccaann  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  iinnffllooww  ttoo  tthhee  rreesseerrvvooiirrss  eeqquuaall  ttoo  
tthhee  mmiinniimmuumm  ooff  rreeccoorrdd  iiff  ooppeerraattiioonn  iiss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ooppeerraattiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss..    
TThhiiss  iinntteeggrraatteedd  ppllaann  ooff  ooppeerraattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  ppoowweerr  
ssaalleess  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  AAppppaallaacchhiiaann  PPoowweerr  CCoommppaannyy  ((AAPPCCOO))  aanndd  VViirrggiinniiaa  PPoowweerr  
CCoommppaannyy  ((VVPPCCOO))  pprroovviiddiinngg  ffoorr  iinntteeggrraatteedd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ttwwoo  pprroojjeeccttss..    SSiinnccee  
iinncciiddeennttaall  fflloooodd  ccoonnttrrooll  ssttoorraaggee  aatt  PPhhiillppootttt  iiss  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  ccrriittiiccaall,,  tthhee  gguuiiddee  ccuurrvvee  
wwaass  eessttaabblliisshheedd  aatt  ssuucchh  eelleevvaattiioonnss  aass  wwoouulldd  pprroovviiddee  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  rreevveennuuee  wwhhiillee  
mmaaiinnttaaiinniinngg  ssuuiittaabbllee  eelleevvaattiioonnss  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn,,  ffiisshh  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  
vveeggeettaattiioonn  aalloonngg  tthhee  sshhoorreelliinnee..    TThhee  gguuiiddee  ccuurrvvee,,  wwhhiicchh  hhaass  aa  ddrraawwddoowwnn  ooff  22..55  ffeeeett,,  
wwiillll  pprroovviiddee::  
  
                aa..    GGeenneerraattiioonn  aatt  aa  hhiigghh  hheeaadd  wwhhiillee  rreeqquuiirriinngg  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ssppiillll..  
  



                                                                                                                                                              

                bb..    AAnn  aaddeeqquuaattee  rreesseerrvvee  ooff  ssttoorraaggee  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ssyysstteemm  
ddeeppeennddaabbllee  ccaappaacciittyy  dduurriinngg  aa  rreeppeeaatt  ooff  tthhee  ccrriittiiccaall  ddrryy  ppeerriioodd..  
  
                cc..    AA  rreellaattiivveellyy  lleevveell  ppooooll  dduurriinngg  tthhee  bbooaattiinngg  aanndd  sswwiimmmmiinngg  sseeaassoonn..  
  
                dd..    FFiilllliinngg  bbyy  eeaarrllyy  sspprriinngg  ttoo  pprreevveenntt  ggrroowwtthh  aalloonngg  tthhee  sshhoorreelliinnee..  
  
        44..    OOppeerraattiioonn  ffoorr  PPoowweerr  GGeenneerraattiioonn..    NNoorrmmaallllyy  PPhhiillppootttt  wwiillll  ooppeerraattee  aass  aa  
ppeeaakkiinngg  ppllaanntt,,  tthhee  mmaaiinn  uunniittss  wwiillll  bbee  iinn  ooppeerraattiioonn  uussuuaallllyy  aabboouutt  1155  hhoouurrss  ppeerr  
wweeeekk  aanndd  ooccccaassiioonnaallllyy  uupp  ttoo  8844  hhoouurrss  ppeerr  wweeeekk..    TThhee  aammoouunntt  ooff  eenneerrggyy  
ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aass  nneecceessssaarryy  bbyy  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  
SSeeccttiioonn  ppeerrssoonnnneell..    TThhee  rreesseerrvvooiirr  gguuiiddee  ccuurrvveess  aanndd  ooppeerraattiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  
sshhoowwnn  oonn  ppllaatteess  BB--2255  aanndd  BB--2266  ooff  tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  sshhaallll  bbee  
uusseedd  aass  gguuiiddeelliinneess  iinn  mmaakkiinngg  tthhiiss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..    RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  
SSeeccttiioonn  ppeerrssoonnnneell  pprreeppaarreess  aa  wweeeekkllyy  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  eenneerrggyy,,  ccuurrrreennttllyy  
aavvaaiillaabbllee,,  ttoo  SSoouutthh  AAttllaannttiicc  DDiivviissiioonn,,  ((SSAADD))..    SSAADD  wwiillll  ddeeccllaarree  tthhee  eenneerrggyy  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  SSoouutthheeaasstteerrnn  PPoowweerr  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((SSEEPPAA))..    EEnneerrggyy  wwiillll  
bbee  ddeelliivveerreedd  aass  sscchheedduulleedd  bbyy  AAPPCCOO  aanndd  VVPPCCOO..    DDuurriinngg  hhoouurrss  wwhheenn  mmaaiinn  
uunniitt  ggeenneerraattiioonn  iiss  nnoott  sscchheedduulleedd,,  eenneerrggyy  wwiillll  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  775500  kkvvaa  
uunniitt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  mmiinniimmuumm  ffllooww  rreelleeaasseess  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  RReesseerrvvooiirr  
RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  sshhoowwnn  oonn  ppllaattee  BB--2244  iinn  
tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall..  
  
        55..    PPoowweerr  FFaacciilliittiieess..    TThhee  ppoowweerr  ffaacciilliittiieess  aatt  PPhhiillppootttt  pprroojjeecctt  iinncclluuddee  22  
mmaaiinn  uunniittss  eeaacchh  hhaavviinngg  aa  rraatteedd  ccaappaacciittyy  ooff  77,,550000  kkvvaa  aanndd  aa  sseeccoonnddaarryy  uunniitt  
wwiitthh  aa  rraatteedd  ccaappaacciittyy  ooff  775500  kkvvaa  pprroovviiddiinngg  aa  ttoottaall  ccaappaacciittyy  ooff  1155,,775500  kkvvaa  aass  
sshhoowwnn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee::  
  

TTAABBLLEE  44  
PPoowweerr  iinnssttaallllaattiioonn  

    
                                      ||                                RRaatteedd  CCaappaacciittyy                    
                                      ||  TTuurrbbiinnee    ||    GGeenneerraattoorr    ||      TTrraannssffoorrmmeerr  
          NNoo..  ooff  UUnniittss    ||      hhpp**        ||          kkvvaa          ||              kkvvaa          
                                      ||                    ||                          ||    
                      22              ||    99,,440000      ||        77,,550000        ||  1144,,000000//1177,,550000    
                                      ||                    ||                          ||      
                      11              ||        886600      ||            775500        ||                              
  
          **  AAtt  115522  ffoooott  hheeaadd..  
  

PPeerrffoorrmmaannccee  ccuurrvveess  ffoorr  tthhee  77,,550000  kkvvaa  aanndd  775500  kkvvaa  uunniittss  aanndd  ttaaiillwwaatteerr  rraattiinngg  
ccuurrvvee  aarree  sshhoowwnn  oonn  ppllaatteess  BB--88,,  BB--99  aanndd  BB--2233,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  iinn  tthhee  RReesseerrvvooiirr  
RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall..  
  
        66..    TThhee  llaakkee  ccaappaacciittyy  aanndd  aarreeaa  aatt  mmaaxxiimmuumm  aanndd  mmiinniimmuumm  ccoonnsseerrvvaattiioonn  
ppooooll  eelleevvaattiioonnss  uusseedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aarree  sshhoowwnn  iinn                  



                                                                                                                                                              

ttaabbllee  55..    TThhee  aarreeaa--ccaappaacciittyy  ccuurrvvee  ffoorr  tthhee  llaakkee  iiss  sshhoowwnn  oonn  ppllaattee  BB--1100  ooff  tthhee        
RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall..  
  

TTAABBLLEE  55  
AArreeaa  aanndd  CCaappaacciittyy  ooff  CCoonnsseerrvvaattiioonn  PPooooll  

  
                                                ||                          ||  SSuurrffaaccee  ||    RReesseerrvvooiirr                                        
                    CCoonnsseerrvvaattiioonn    ||    EElleevvaattiioonn    ||      AArreeaa    ||      CCaappaacciittyy  
                    ((PPoowweerr))  PPooooll    ||    fftt..  mm..ss..ll..  ||    aaccrreess**  ||    aaccrree--ffeeeett**  
                                                ||                          ||                  ||    
              MMaaxxiimmuumm                    ||          997744          ||    22,,880000    ||      116666,,119900  
              DDeessiiggnn  MMiinniimmuumm      ||          992200          ||    11,,335500    ||        5555,,000000  
              DDeessiiggnn  UUsseeaabbllee      ||    992200  ––  997744    ||        --        ||      111111,,119900  
              CCoonnttrraacctt  mmiinniimmuumm  ||          995511          ||    22,,115500    ||      110088,,442200  
              CCoonnttrraacctt  UUsseeaabbllee  ||    995511  ––  997744    ||        --        ||        5577,,777700  
  
        **SSuurrffaaccee  aarreeaa  iiss  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  ((cciirrccaa  11995500))  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn..  
          RReesseerrvvoorr  ccaappaacciittyy  aammoouunntt  rreefflleeccttss  tthhee  llaatteesstt  
mmeeaassuurreemmeennttss..  

    
        77..    PPoowweerr  MMaarrkkeett..    PPoowweerr  ggeenneerraatteedd  aatt  PPhhiillppootttt  iinn  eexxcceessss  ooff  pprroojjeecctt  
nneeeeddss  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssaallee  bbyy  SSEEPPAA,,  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  aaggeennccyy  ooff  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnneerrggyy..    SSEEPPAA  hhaass  eenntteerreedd  iinnttoo  aa  lloonngg--tteerrmm  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  
AAPPCCOO  aanndd  wwiitthh  VVPPCCOO  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ffoorr  ddeelliivveerryy  ooff  pprroojjeecctt  ppoowweerr  ttoo  
pprreeffeerreennccee  ccuussttoommeerrss  iinn  tthhee  aarreeaa  sseerrvveedd  bbyy  tthhee  ccoommppaanniieess  aanndd  ffoorr  ssaallee  ooff  
aannyy  rreemmaaiinniinngg  ppoowweerr  ttoo  VVPPCCOO..    UUnnddeerr  tthhee  ccoonnttrraaccttss  PPhhiillppootttt  aanndd  KKeerrrr  aarree  
ffuullllyy  iinntteeggrraatteedd  ttoo  ccoovveerr  ccaappaacciittyy  aanndd  eenneerrggyy  ffrroomm  bbootthh  pprroojjeeccttss..    AA  ccooppyy  ooff  
tthhee  ccoonnttrraaccttss  iiss  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  OOffffiiccee..  
  
        88..    OOppeerraattiioonn  ffoorr  LLooww  FFllooww..    TThhee  SSmmiitthh  RRiivveerr  ddoowwnnssttrreeaamm  ffrroomm  
PPhhiillppootttt  DDaamm  iiss  uusseedd  aass  aa  ssoouurrccee  ffoorr  iinndduussttrriiaall  aanndd  ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuupppplliieess  
aanndd  aallssoo  ffoorr  ddiissppoossaall  ooff  iinndduussttrriiaall  wwaasstteess  aanndd  ddoommeessttiicc  sseewwaaggee..    TThhee  
mmiinniimmuumm  ffllooww  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  wwaatteerr  ooff  ssuuiittaabbllee  qquuaalliittyy  wwaass  eessttiimmaatteedd  
bbyy  tthhee  UU..SS..  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  SSeerrvviiccee  ((nnooww  EEPPAA))  ttoo  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  
        TTAABBLLEE  66  

          MMiinniimmuumm  FFllooww  RReeqquuiirreemmeennttss  
        ________________________________________________________________________________________________________________                
                                              ||        DDrraaiinnaaggee        ||      MMiinniimmuumm  ffllooww                        
                    LLooccaattiioonn          ||  aarreeaa  ssqq..  mmii..      ||    rreeqquuiirreedd,,  cc..ff..ss..                  
                                              ||                                ||                                                      
          SSttaannlleeyyttoowwnn,,  VVaa..    ||            228800              ||      5599  iinn  ssuummmmeerr                        
          FFiieellddaallee,,  VVaa..          ||            331122              ||      4455  iinn  ssuummmmeerr                        
          MMaarrttiinnssvviillllee,,  VVaa..  ||            337744              ||      9900  OOcctt  tthhrruu  MMaayy                  
                                              ||                                ||    112255  JJuunnee                                  
                                              ||                                ||    114400  JJuullyy--SSeepp  1155                    
                                              ||                                ||    112255  1155--3300  SSeepp                        
                                              ||                                ||                                                      
  
  



                                                                                                                                                              

BByy  lleetttteerr  ddaatteedd  2222  OOccttoobbeerr  11995522  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaattee  WWaatteerr  
CCoonnttrrooll  BBooaarrdd,,  CCoommmmoonnwweeaalltthh  ooff  VViirrggiinniiaa,,  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  sscchheedduullee  
mmeett  wwiitthh  hhiiss  aapppprroovvaall  aanndd  aallssoo  mmeett  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  
SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  SSttaattee  SSttrreeaamm  SSaanniittaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((nnooww  
ccaalllleedd  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  HHeeaalltthh,,  aanndd  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess))..  
  
        99..    TThhee  ffllooww  aatt  MMaarrttiinnssvviillllee,,  VVaa..,,  iiss  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  hhyyddrrooeelleeccttrriicc  
ppoowweerr  pprroojjeecctt  ooppeerraatteedd  bbyy  tthhee  CCiittyy  ooff  MMaarrttiinnssvviillllee..    WWhheenn  ssttrreeaamm  ffllooww  iiss  
mmooddeerraattee  oorr  llooww,,  aallll  tthhee  wwaatteerr  aavvaaiillaabbllee  iiss  uusseedd  ttoo  ggeenneerraattee  ppoowweerr  dduurriinngg  
ppeeaakk  llooaadd  hhoouurrss,,  tthhee  rreelleeaassee  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ddaayy  iiss  tthhaatt  dduuee  ttoo  
lleeaakkaaggee..    TThhuuss,,  tthhee  mmiinniimmuumm  ffllooww  ooff  tthhee  SSmmiitthh  RRiivveerr  ccaann  bbee  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  
rreelleeaasseess  ffrroomm  PPhhiillppootttt  oonnllyy  iinn  tthhee  rreeaacchh  ffrroomm  PPhhiillppootttt  DDaamm  ttoo  tthhee  hheeaadd  ooff  
MMaarrttiinnssvviillllee  RReesseerrvvooiirr..  
  
        1100..    TThhee  ffllooww  rreeqquuiirreedd  aatt  SSttaannlleeyyttoowwnn  ((5599  cc..ff..ss..))  iiss  oonnllyy  aabboouutt  2200  
ppeerrcceenntt  mmoorree  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  ooff  rreeccoorrdd  aanndd  aabboouutt  eeqquuaall  ttoo  tthhee  nnaattuurraall  
ffllooww  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  rreelliieedd  uuppoonn  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  sseewwaaggee  ttrreeaattmmeenntt  
ffaacciilliittiieess..    AA  mmiinniimmuumm  ffllooww  nnoorrmmaallllyy  aammoouunnttiinngg  ttoo  3355  cc..ff..ss..  bbuutt  rreedduucciinngg  ttoo  
lleesssseerr  aammoouunnttss  ffoorr  sshhoorrtt  ppeerriiooddss  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  aaddeeqquuaattee  ffoorr  ffiisshh  aanndd  
wwiillddlliiffee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  iinn  tthhee  rriivveerr  cchhaannnneell  iimmmmeeddiiaatteellyy  ddoowwnnssttrreeaamm  ffrroomm  
PPhhiillppootttt  DDaamm..    PPllaattee  BB--2244  iinn  tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  wwiillll  bbee  uusseedd  
iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  mmiinniimmuumm  rreelleeaassee  ttoo  bbee  sscchheedduulleedd  aanndd  tthhee  775500  kkvvaa  uunniitt  
wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ppaassss  tthhee  mmiinniimmuumm  rreelleeaassee  ffllooww..  
  
        1111..    TThhee  ppoonnddaaggee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMaarrttiinnssvviillllee  DDaamm  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  
rreerreegguullaattee  tthhee  vvaarryyiinngg  iinnfflloowwss  ccaauusseedd  bbyy  ppeeaakkiinngg  ppoowweerr  ooppeerraattiioonnss  aatt  
PPhhiillppootttt..    TThhee  mmiinniimmuumm  vvoolluummee  ooff  wwaatteerr  rreeqquuiirreedd  bbyy  MMaarrttiinnssvviillllee  iiss  
eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee  113300  cc..ff..ss..  ppeerr  wweeeekkddaayy  aanndd  aabboouutt  110000  cc..ff..ss..  ppeerr  ddaayy  oonn  
wweeeekkeennddss..    TThhee  wweeeekkddaayy  rreeqquuiirreemmeenntt  ccaann  bbee  mmeett  bbyy  rreelleeaassiinngg  110000  cc..ff..ss..  ppeerr  
wweeeekkddaayy  aatt  PPhhiillppootttt  wwiitthh  mmiinniimmuumm  ffllooww  ooff  rreeccoorrdd..    DDuurriinngg  ppeerriiooddss  wwhheenn  
rruunnooffff  oorriiggiinnaattiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ddaammss  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  ooff  
rreeccoorrdd,,  aa  ppoowweerr  rreelleeaassee  ffrroomm  PPhhiillppootttt  ooff  lleessss  tthhaann  110000  cc..ff..ss..  wwoouulldd  bbee  
aaddeeqquuaattee  ffoorr  ffllooww  rreegguullaattiioonn..    LLeessss  tthhaann  110000  cc..ff..ss..  rreelleeaassee  iiss  ddeessiirraabbllee  wwhheenn  
rreeffiilllliinngg  PPhhiillppootttt  LLaakkee  bbyy  ttrraannssffeerrrriinngg  mmiinniimmuumm  eenneerrggyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aatt  
PPhhiillppootttt  ttoo  KKeerrrr  DDaamm..  
  
        1122..    OOppeerraattiioonn  ffoorr  RReeccrreeaattiioonn..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ddeessiirraabbllee  
hheeaaddwwaatteerr  lleevveell  mmaannaaggeemmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  
tthhee  RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  MMaannuuaall  ffoorr  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn..    DDrraawwddoowwnn  
eexxcceeeeddiinngg  aabboouutt  1100  ttoo  1155  ffeeeett  ddeettrraaccttss  ccoonnssiiddeerraabbllyy  ffrroomm  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  
llaakkee  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbooaattiinngg..    AA  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  uussee  tthhee  
llaakkee  ffoorr  bbooaattiinngg,,  ffiisshhiinngg,,  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  rreeccrreeaattiioonn..    DDeettaaiilleedd  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  rreeccrreeaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  MMaasstteerr  PPllaann  ffoorr  
RReesseerrvvooiirr  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  PPrroojjeecctt  OOppeerraattiioonnaall  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..    AA  



                                                                                                                                                              

rreeppoorrtt  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  rreeccrreeaattiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  llaakkee  iiss  
pprreeppaarreedd  aannnnuuaallllyy  bbyy  DDiissttrriicctt  ppeerrssoonnnneell..  
  
        1133..    OOppeerraattiioonn  ffoorr  WWaatteerr  SSuuppppllyy..    AA  ccoonnttrraacctt  eenntteerreedd  iinnttoo  oonn  1100  JJaannuuaarryy  
11998855  ((CCoonnttrraacctt  NNoo..  DDAACCWW5544--8855--CC--00000033))  bbeettwweeeenn  tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  
((WWiillmmiinnggttoonn  DDiissttrriicctt))  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSuuppeerrvviissoorrss  ooff  HHeennrryy  CCoouunnttyy,,  
VViirrggiinniiaa  aalllloowwss  ffoorr  ddiisscchhaarrggee  ooff  wwaatteerr  ffrroomm  PPhhiillppootttt  LLaakkee  pprroojjeecctt  ttoo  ccoovveerr  
eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss..    TToo  ddaattee,,  HHeennrryy  CCoouunnttyy  hhaass  nnoott  rreeqquueesstteedd  wwaatteerr  
ssuuppppllyy  rreelleeaasseess  ffrroomm  PPhhiillppootttt  LLaakkee..    EExxttrraaccttss  ffrroomm  tthhee  ccoonnttrraacctt  aarree  pprroovviiddeedd  
aass  eexxhhiibbiitt  CC..  
  
        1144..    OOppeerraattiioonn  ffoorr  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee..    TThhee  UU..SS..  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee  
SSeerrvviiccee  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbee  ggiivveenn  ttoo  mmiinniimmiizziinngg  wwaatteerr  lleevveell  
fflluuccttuuaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  lloowweerriinngg  ooff  ssuucchh  wwaatteerr  lleevveellss  dduurriinngg  tthhee  sspprriinngg  ooff  
eeaacchh  yyeeaarr..    TThhiiss  wwiillll  aaiidd  iinn  tthhee  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  bbaassss  aanndd  ccrraappppiiee..    
CCoonnsseeqquueennttllyy,,  eeaacchh  yyeeaarr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  nnoott  lloowweerriinngg  tthhee  
wwaatteerr  lleevveellss  iinn  tthhee  llaakkee  bbyy  mmoorree  tthhaann  66  iinncchheess  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  tthhee  wwaatteerr  
tteemmppeerraattuurree  rreeaacchheess  6655  ddeeggrreeeess  FF  uunnttiill  33  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ffiirrsstt  
rreeaacchheess  7700  ddeeggrreeeess  FF;;  pprroovviiddeedd  bbeenneeffiittss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  pprriimmaarryy  pprroojjeecctt  
ppuurrppoosseess  aarree  nnoott  jjeeooppaarrddiizzeedd  bbyy  tthhiiss  ooppeerraattiioonn..  
  
        1155..    DDeevviiaattiioonn  ffrroomm  NNoorrmmaall  OOppeerraattiioonn..    TThhee  DDiissttrriicctt  EEnnggiinneeeerr  iiss  
ooccccaassiioonnaallllyy  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddeevviiaattee  ffrroomm  nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn  ooff  PPhhiillppootttt  LLaakkee..    
PPrriioorr  aapppprroovvaall  ffoorr  aa  ddeevviiaattiioonn  iiss  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  SSAADD,,  eexxcceepptt  aass  nnootteedd..  
  
                  aa..    EEmmeerrggeenncciieess..    UUnneexxppeecctteedd  eemmeerrggeenncciieess  iinncclluuddee  ddrroowwnniinnggss,,  ootthheerr  
aacccciiddeennttss,,  ffaaiilluurree  ooff  ooppeerraattiioonn  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  fflluusshhiinngg  ooff  ppoolllluuttiioonn  dduurriinngg  
ffiisshh  kkiillllss..    NNeecceessssaarryy  aaccttiioonn  iinn  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  
iimmmmeeddiiaatteellyy  uunnlleessss  ssuucchh  aaccttiioonn  wwoouulldd  ccrreeaattee  eeqquuaall  oorr  wwoorrssee  ccoonnddiittiioonnss..    
SSAADD  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  aass  ssoooonn  aass  pprraaccttiiccaabbllee  aanndd  aa  wwrriitttteenn  ccoonnffiirrmmaattiioonn  
sshhoowwiinngg  tthhee  ddeevviiaattiioonn  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  wwiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  ttoo  CCEESSAADD--EENN--HH..  
  
                  bb..    UUnnppllaannnneedd  mmiinnoorr  ddeevviiaattiioonnss..    CCoonnssttrruuccttiioonn,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  uuttiilliittyy  
ssttrreeaamm  ccrroossssiinngg,,  bbrriiddggee  wwoorrkk,,  aanndd  mmaajjoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnttrraaccttss,,  aaccccoouunntt  ffoorr  
tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  uunnppllaannnneedd  ddeevviiaattiioonnss..    CChhaannggeess  iinn  rreelleeaasseess  aarree  ssoommeettiimmeess  
nneecceessssaarryy  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iinnssppeeccttiioonn..    RReeqquueessttss  ffoorr  cchhaannggeess  ooff  rreelleeaassee  
rraatteess  aarree  ggeenneerraallllyy  ffoorr  aa  ffeeww  hhoouurrss  ttoo  aa  ffeeww  ddaayyss..    EEaacchh  rreeqquueesstt  iiss  aannaallyyzzeedd  
aanndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  ggiivveenn  ttoo  uuppssttrreeaamm  wwaatteerrsshheedd  ccoonnddiittiioonnss,,  ppootteennttiiaall  fflloooodd  
tthhrreeaatt,,  ccoonnddiittiioonn  ooff  PPhhiillppootttt  LLaakkee  aanndd  ppoossssiibbllee  aalltteerrnnaattiivvee  mmeeaassuurreess..    
FFaavvoorraabbllee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  nnoorrmmaallllyy  ggrraanntteedd  pprroovviiddeedd  tthheerree  aarree  nnoo  aaddvveerrssee  
eeffffeeccttss  oonn  tthhee  oovveerraallll  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  ppuurrppoosseess..    
TThhee  DDiissttrriicctt  wwaatteerr  ccoonnttrrooll  mmaannaaggeerr  ((RReesseerrvvooiirr  RReegguullaattiioonn  SSeeccttiioonn))  wwiillll  
oobbttaaiinn  aapppprroovvaall  ffoorr  tthheessee  mmiinnoorr  ddeevviiaattiioonnss  ffrroomm  SSAADD,,  nnoorrmmaallllyy  bbyy  
tteelleepphhoonnee..    AA  wwrriitttteenn  ccoonnffiirrmmaattiioonn  sshhoowwiinngg  tthhee  ddeevviiaattiioonn  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  
wwiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  ttoo  CCEESSAADD--EENN--HH  uuppoonn  rreeqquueesstt..  



                                                                                                                                                              

  
                  cc..    PPllaannnneedd  ddeevviiaattiioonnss..    EEaacchh  ccoonnddiittiioonn  wwiillll  bbee  aannaallyyzzeedd  oonn  iittss  mmeerriitt..    
SSuuffffiicciieenntt  ddaattaa  oonn  fflloooodd  ppootteennttiiaall,,  llaakkee  aanndd  wwaatteerrsshheedd  ccoonnddiittiioonnss,,  ppoossssiibbllee  
aalltteerrnnaattiivvee  mmeeaassuurreess,,  bbeenneeffiittss  ttoo  bbee  eexxppeecctteedd,,  aanndd  pprroobbaabbllee  eeffffeeccttss  oonn  ootthheerr  
aauutthhoorriizzeedd  aanndd  uusseeffuull  ppuurrppoosseess  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  bbyy  lleetttteerr  oorr  tteelleepphhoonnee  ttoo  
SSAADD  aalloonngg  wwiitthh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall..  
  
                  dd..    DDrroouugghhtt  ccoonnttiinnggeennccyy..    PPrroojjeecctt  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  ttoo  pprroovviiddee  
rreelliieeff  dduurriinngg  ccrriittiiccaall  ddrroouugghhtt  ssiittuuaattiioonnss  iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  ddeettaaiill  iinn  tthhee  DDrroouugghhtt  
CCoonnttiinnggeennccyy  PPllaann  ffoorr  PPhhiillppootttt  LLaakkee,,  eexxhhiibbiitt  DD..  
  
FF..    SSTTAANNDDIINNGG  OOPPEERRAATTIINNGG  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  TTOO  DDAAMM  AANNDD  PPOOWWEERR  
PPLLAANNTT  OOPPEERRAATTOORRSS  
  
AA  ssuummmmaarryy  ooff  rreegguullaattiioonn  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  ddaamm  aanndd  ppoowweerr  ppllaanntt  ooppeerraattoorrss  
dduurriinngg  bbootthh  nnoorrmmaall  aanndd  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss  iiss  pprroovviiddeedd  aass  eexxhhiibbiitt  BB..  
                                                                                                  


