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1. AQUA NEDERLAND
ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
Zoals gemeld in het maartnummer,
ontvangt u deze nieuwsbrief per e-mail.
Vanaf heden kunt u de nieuwsbrieven
downloaden
van
de
website
www.aquanederland.nl (onder publicaties) en met ingang van de volgende
nieuwsbrief (september) ontvangt u
alleen nog maar een notificatie.
SCHEIDINGSTECHNOLOGIE INNOVATIE: KRACHTEN BUNDELEN!
Momenteel loopt er een initiatief van het
Ministerie van Economische Zaken
omtrent het stimuleren van scheidingstechnologie. Zie voor details website
www.t-tb.com/scheidingstechnologie.
Membraantechnologie, water- en afvalwaterbehandeling worden specifiek door
EZ in het startdocument ge-noemd. Dit
biedt kansen voor onze le-den, overigens
niet alleen voor mem-braantechnologie.
Nadat er de afgelopen weken twee
voorbereidende sessies zijn geweest,
wordt de marsroute momenteel voorbereid door een commissie waarin de
watersector is ondervertegenwoordigd.
Dit is een gemiste kans. Het is daarom
de bedoeling dat er binnenkort een
brainstormsessie plaatsvindt om te bezien welke mogelijkheden en/of wen-sen
er in de watersector zijn op het gebied
van scheidingstechnologie.
Grontmij Water & Reststoffen en DHV
Water zijn hierbij aanwezig en mogelijk
STOWA en Kiwa. De brainstormsessie
zal ongeveer een halve dag in beslag
nemen.
Meer informatie: bent u bereid hieraan
deel te nemen of heeft u anderszins
belangstelling, neemt u dan PER
OMGAANDE contact op met het
secretariaat, tel: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
HANDELSBEL
EMMERINGEN
In de nieuwsbrief van maart jl. hebben
we de leden verzocht om voorbeelden
van handelsbelemmeringen in het kader
van de WTO/GATS-onderhandelingen.

Enkele leden hebben hierop gereageerd. De voorbeelden zijn doorgegeven aan DG Trade van de Europese
Commissie. De onderhandelingen zijn op
dit moment gaande.
INFORMATIEBIJEENKOMST
BAT
REFERENTIEDOCUMENT
INDUSTRIËLE KOELINSTALLATIES
Op 3 april jl. vond in samenwerking met
het NCC (Nederlands Corrosie Centrum)
de
Aqua
Nederland
informatiebijeenkomst over het BAT
Referentiedocument industriële koelinstallaties plaats.
Het gaat om de implementatie van de
Europese IPPC richtlijn welke is uitgewerkt
in
een
BREF-document
(http://eippcb.jrc.es/). De BREF is
richtinggevend bij de invulling van
ALARA in de vergunningverlening (WVO
en WM). Het is dus geen verza-meling
van regels en eisen, maar een denkwijze
waarbij de relatie wordt gelegd tussen
procesoptimalisatie van een koelsysteem
en het milieu.
Dit BAT Referentiedocument (BREF) is
voor alle sectoren van de industrie van
belang, waarin koeling van de productieprocessen plaatsvindt.
Koelsystemen en koeltorens mogen het
milieu zo weinig mogelijk belasten. Dit
heeft consequenties voor het ontwerp,
bouw en onderhoud van koelsystemen.
De BREF geldt al voor nieuwe installaties; voor bestaande pas vanaf oktober
2007.
Tijdens genoemde bijeenkomst werd
uitgebreid uitgelegd hoe in de praktijk om
te gaan met de eisen die de BREF aan
koelsystemen stelt. Hierbij kwamen
aspecten aan de orde als emissies naar
water, warmtelozing, biociden, energieefficiency, procesveiligheid, geluid en Legionella.
Meer informatie: secretariaat Aqua
Nederland, tel. 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
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BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 23 april en 22 mei jl. en
heeft onder meer het Aqua Nederlandbeleidsplan 2003 – 2006 opgesteld, dat
in de komende vergaderingen zal worden
uitgewerkt.
De volgende bestuursvergadering vindt
plaats op donderdag 4 september a.s.,
aanvang 14.00 uur, ten kantore van
FME-CWM te Zoetermeer.
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
AQUA NEDERLAND
De
ledenvergadering
van
Aqua
Nederland heeft plaatsgevonden op 22
mei 2003 in het Noorder Dierenpark in
Emmen.
Een tweetal bestuursleden is afgetreden, te weten Michiel Baas (Wedeco
B.V. Water Technology) en Walter
Weterman (ProMinent Verder B.V.).
Als nieuw bestuursleden zijn benoemd:
Ton van Remmen (Van Remmen UV
Techniek) en Rob Braams (Lubron
Waterbehandeling B.V.). Beiden zijn
benoemd voor een periode van 3 jaar.
De afgetreden bestuursleden danken wij
nogmaals voor hun inzet in de achterliggende periode en de nieuwe bestuursleden heten wij van harte welkom!
Tijdens de algemene ledenvergadering
zijn o.a. de volgende onderwerpen aan
de orde geweest:
- de vaststelling van de financiële
stukken over 2002 en de begroting over
2004;
- de opzet van een stoffendatabank;
- het Aqua Nederland beleidsplan over
2003 – 2006;
- de introductie van de Werkgroep Hergebruik van Water i.o.
De notulen van de ledenvergadering,
zullen u te zijner worden toegezonden.
'ONDERWEG NAAR HUIS' BIJEENKOMST 22 MEI 2003

Na
afloop
van
de
algemene
ledenvergadering bezochten circa 35
Aqua Nederland-leden en genodigden de
Waterfabriek van het Noorder Dierenpark
in Emmen.
Het Noorder Dierenpark beschikt over
een eigen gesloten waterkringloop-systeem op basis van membraan-technologie en biologische zuivering. Hierdoor recyclet het dierenpark het water en is het
leidingwatergebruik met 600% teruggelopen. Er werd een interessante rondleiding verzorgd waar-bij alle “ins” en “outs”
van het systeem de revue passeerden.
De bijeenkomst werd zoals te doen gebruikelijk afge-sloten met een hapje en
een drankje.
'ONDERWEG NAAR HUIS' BIJEENKOMST SEPTEMBER 2003
Het ligt in de bedoeling in september a.s.
een 'onderweg naar huis' bijeen-komst te
organiseren bij Diosynth B.V. te Oss.
Zodra er meer informatie beschikbaar is,
hoort u van ons.
'ONDERWEG NAAR HUIS' BIJEENKOMST/SYMPOSIUM KIWA – NAJAAR
2003
In het najaar zal een symposiumachtige
bijeenkomst bij Kiwa worden georganiseerd. Kiwa wil daarbij haar kennis met
de Aqua Nederland-leden delen. Het is
de bedoeling de bijeenkomst zo ruim mogelijk op te zetten, zodat deze voor zoveel mogelijk Aqua Nederland-leden interessant is.
Zodra datum en inhoud van het programma bekend zijn, zullen wij u hiervan
op de hoogte stellen.
WATER QUALITY EUROPE 2003
De 6e editie van het congres Water
Quality Europe vindt plaats op woens-dag
29 oktober 2003 in Figi Zeist met als titel
“Industrie Water, Uitbesteden tegen
(w)elke prijs?!” en heeft als the-ma de
voors en tegens van uitbesteding van
waterbehandeling in de industrie.
De Raad van Advies van Water Quality
Europe buigt zich thans over de laatste
invullingen van het 2003-programma.
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Aan de orde komt onder meer de
keuzemogelijkheden in aanbieders en
waterkwaliteiten, doelmatigheid door
maatstafconcurrentie en marktwerking,
prijsflexibiliteit
en
kostenoriëntatie.
Sprekers komen van water(leiding)bedrijven, water- en zuiveringsschappen, gemeenten, leveranciers van
apparatuur en installaties en chemicaliën en de zakelijke watergebruikers uit
de voeding, (petro)chemie, papier en
karton, textielveredeling en metaal/
galvano.
De organisatie is onder auspiciën van
Aqua Nederland en VEMW (Vereniging
voor Energie, Milieu en Water), wederom
in
handen
van
Aqua
Business
Communications.
Meer
informatie: over
het programma
en
publiciteitsmog
elijkheden,
secre-tariaat
Water Quality
Europe,
tel.:
0183 – 62 00
66,
e-mail:
secretariaatw
qe@cantrijn.nl
,
of
via
www.waterqu
alityeurope.co
m
CURSUS MANAGEMENT IN WATER
EN ENERGIE
De Hogeschool Utrecht organiseert in samenwerking met RIZA (Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) en Aqua Nederland een
cursus op HBO-denk-niveau voor allen
die dagelijks in de praktijk te maken hebben met water en energie, zoals plantmanagers, afde-lingshoofden, procestechnologen, utili-teitsmanagers, adviesen ingenieurs-bureaus, operators, onderhoudsmon-teurs en installateurs.
Inzicht wordt gegeven in het managen
van drink- en proceswater en het zui-veren van afvalwater. Aan bod komen tal
van technische- en milieuaspecten, alsmede risico’s (Legionella); voorts de keu-

ze tussen inkoop of zelf opwekken van
energie en het zo kostenvriendelijk mogelijk ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties. Uitgangs-punt is
een zo efficiënt mogelijk gebruik van water en energie. Er komen totaal 14 bijeenkomsten.
Locatie: Hogeschool
van Utrecht,
Nijenoord 1 te Utrecht
Kosten voor deelname:  2.750,-- (excl.
BTW,
incl.
avondmaaltijd,
excl.
studiemateriaal ad  250,--)
Meer informatie:
- inhoudelijk: dhr. C.G. Dingemans,
tel.: 030 – 238 88 75
- aanmelding: secretariaat PTOpleidingen, tel.: 030 – 238 88 88, e-mail:
info@ptgroep.nl
- via www.ptopleidingen.nl/installatie
techniek
Helaas is inmiddels gebleken dat er op
dit moment te weinig animo is voor de
cursus. Zodra er wel voldoende aanmeldingen zijn, gaat de cursus van start.
LEDENNIEUWS
Nieuwe leden
Onlangs heeft Aqua Nederland het bedrijf Spirotech bv te Helmond als nieuw
Aqua Nederland-lid mogen verwelkomen.
Spirotech bv is een fabrikant en leverancier van lucht- en vuilafscheiders voor toepassing in vloeistofgevoerde systemen
(afscheiden van lucht en vuil uit water met
name in CV- en koelinstallaties).
Meer informatie: zie www.spirotech.nl
OVERNAME DUIJVELAAR POMPEN
DOOR KSB
De in Alphen aan den Rijn gevestigde
pompenfabrikant Duijvelaar Pompen is
overgenomen door KSB. Duijvelaar Pompen is een familiebedrijf met ca. 280 medewerkers, dat gespecialiseerd is in de
ontwikkeling en productie van roestvast
stalen pompen voor o.a. drinkwater. Het
bedrijf is in Nederland marktleider op het
gebied van druk-verhoginginstallaties.
Veel van de pro-ducten worden wereldwijd geëxpor-teerd. KSB is met 12.000
mede-werkers en een omzet van ca. 
1,2 miljard een van de grootste fabrikan-
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ten van pompen en armaturen ter wereld
en heeft haar hoofdvestiging in Frankenthal, Duitsland.
KSB streeft ernaar haar positie op de
wereldmarkt op het gebied van pom-pen
met componenten uit diepge-trokken
roestvast
stalen
plaatmateriaal
aanzienlijk te versterken. Duijvelaar
Pompen heeft een grote ervaring in het
ontwerpen en produceren van derge-lijke
producten. Om die reden zal KSB
Duijvelaar Pompen uitbouwen tot een
kenniscentrum voor de ontwikkeling en
vervaardiging van producten van roestvast plaatstaal voor de gehele KSBgroep. Dit zal naar verwachting leiden tot
een aanzienlijke groei van de pro-ductie
en de werkgelegenheid bij Duijvelaar. De
bestaande
organisatie-structuur
en
personele bezetting blijft ongewijzigd.
Duijvelaar Pompen zal haar activiteiten in
binnen- en buitenland onder eigen naam
voortzetten; KSB producten zullen, zoals
voorheen, via de wereld-wijde KSBverkooporganisatie worden verkocht, ook
wanneer zij geheel of ge-deeltelijk bij
Duijvelaar
zijn
vervaardigd.
KSB
Nederland BV, sinds 1964 geves-tigd te
Zwanenburg, zal als voorheen de KSBproducten op de Nederlandse markt
verkopen en ondersteunen.
Meer informatie: Jan Stoop, Algemeen
Directeur Duijvelaar Pompen B.V., tel.:
0172 - 48 84 08, e-mail: j.stoop@dp.nl,
website:
www.dp.nl;
Ullrich
Bingenheimer, Communicatie Manager
KSB AG, tel.: +49 – 6233 862 138, email:
ullrich.bingenheimer@ksb.com,
website: www.ksb.de

onderzoekers veroorzaakt het brede polychromatische spectrum van deze lampen het verschil. Een van de lampen die
bij dit onderzoek is gebruikt, is de Berson-MultiWave middendruk UV-lamp.
Deze lampen worden in Nederland al regelmatig gebruikt bij de zuivering van
drinkwater, maar kunnen ook worden
toegepast bij spoel- en proceswater en in
afvalwater.
(Bron: H2O nr. 8, 2003)
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.: 040 – 290 77 77, e-mail:
sales@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com

MIDDENDRUK LAMPEN DODEN BACTERIËN
Bacteriën en andere micro-organismen
kunnen beschadigingen in het DNA door
UV-lampen zelf herstellen. Uit onderzoek
blijkt dat middendruk lampen onherstelbare beschadigingen veroorzaken. Berson UV-techniek is een van de producenten van deze lampen.
Uit onderzoek met E.coli-bacterie blijkt
dat deze schade, veroorzaakt door lagedruk UV-lampen, kan repareren. Bij het
gebruik van middendruk UV-lampen
vond dit herstel niet plaats. Volgens de

Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop
staat aangegeven welke bedrijven deelnemen aan welke werkgroepen gaat bij
deze Nieuwsbrief (zie bijlage).

TNO-MEP WINT KOELTROFEE
TNO-MEP uit Apeldoorn heeft de tweejaarlijkse NVKL-Koeltrofee gewonnen.
De prijs is een initiatief van van de Nederlandse Vereniging van onderne-mingen op het gebied van Koude-techniek
en Luchtbehandeling (NVKL). TNO-MEP
krijgt de prijs voor de af-stemming van
alle componenten die nodig zijn voor
CO2 als koudemiddel. Naast TNO-MEP
waren ook GTI Koudetechniek, Danfoss,
Wijbenga en Goedhart Cooling Equipment bij het project betrokken. Voorts
waren het secundaire koudemiddel Thermera van Forum Oil & Gas en de CO2compres-soren van Sabroe Products genomi-neerd voor de Koeltrofee 2003.
(Bron: Technisch Weekblad nr. 18, 2 mei
2003)
WERKGROEPEN

Werkgroep Opleidingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Trudi van Spankeren
Waarnemend
Voorzitter
Opleidingen

Werkgroep

6

Werkgroep Milieu
De Werkgroep Milieu heeft vergaderd op
24 juni 2003 in Motel Vianen te Vianen.
In de volgende nieuwsbrief van september kunt u weer een uitgebreide
rapportage verwachten over de lopen-de
activiteiten van de werkgroep.
Een groep bedrijven binnen Aqua Nederland houdt zich onder meer bezig met biociden en betaalt een bijdrage voor hun
vertegenwoordiging in het Platform Biociden van VNO-NCW. Twee nieuwe Aqua
Nederland-leden, te weten Holland Novochem B.V. en Altena Cleaning B.V. hebben zich bij deze groep aangesloten,
waarmee het aantal nu op 12 is gekomen.
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Milieu is gepland op dinsdag
21 oktober 2003, aanvang 10.00 uur, in
het Mercure Hotel in Dordrecht.
Belangstelling voor de Werkgroep
Milieu? Neem contact op met 071 – 524
12 12.
Herman Brinkhoff
Voorzitter Werkgroep Milieu

bestuur vergaderd over de algemene
doelstellingen en het beleid van
vereniging. De werkgroep zal het bestuur waar mogelijk assisteren bij de
tenuitvoerlegging van dit plan en waar
mogelijk zelf het voortouw nemen.
De Werkgroep PR, in haar nieuwe en
uitgebreide bezetting, heeft op 8 april en
24 juni jl. vergaderd bij FME-CWM te
Zoetermeer.
Momenteel inventariseert de werk-groep
haar taken die uitgevoerd kun-nen
worden ter ondersteuning van het
algemeen beleid van Aqua Nederland.
Lopende zaken en onderwerpen van
aandacht voor 2003 zijn o.a.
- het zo actueel en aantrekkelijk mogelijk maken van de Aqua Nederlandwebsite;
- opstellen van persberichten;
- organiseren van 'onderweg naar huis'
bijeenkomsten;
- profilering van Aqua Nederland tijdens
Water Quality Europe op 29 oktober
2003.
De eerstvolgende vergadering is gepland
op dinsdag 2 september a.s. om 10.00
uur ten kantore van de Vereniging FMECWM te Zoetermeer.
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR

Werkgroep Zwembadwater
De Werkgroep Zwembadwater heeft in
de afgelopen periode niet vergaderd.
Men beraadt zich momenteel nog op de
herdruk van het Handboek Zwem-baden.
Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
Werkgroep PR
In zijn algemeenheid houdt de werkgroep zich bezig met het stelselmatig
bevorderen van de, voornamelijk, externe communicatie van Aqua Nederland
als vereniging in zijn geheel en, daar
waar gewenst, van de Aqua Nederlandwerkgroepen.
Een afvaardiging van de Werkgroep PR
heeft op 20 maart jl. samen met het

Overzicht leden Werkgroep PR:
Peter van 't Sant (Alldos B.V.), email: p.vantsant@alldos.nl
Rinus Onland (Aqua Business
Communications),
e-mail:
int@aquabucom.nl
Koos Baas (Aquacare Europe
B.V.),
e-mail:
k.j.baas@aquacareeurope.com
Trudi van Spankeren (Aqua
Nederland),
e-mail:
aquaned@fme.nl
Peter Dencher (Christ Holland
B.V.),
e-mail:
peter.dencher@christ.nl
Jan Appelman (Royal Haskoning),
e-mail:
j.appelman@royalhaskoning.com
Willem Buijs (Hatenboer-Water
b.v.),
e-mail:
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willem.buijs@hatenboerwater.com
Ivonne
de
Zeeuw
(Lubron
Waterbehandeling B.V.), e-mail:
idzeeuw@lubronwaterbehandelin
g.nl
Martin Thomasson (Rossmark
Waterbehandeling B.V.), e-mail:
martin.thomasson@vivendiwater.
com
Frans Durieux (Zenon B.V.), email: f.durieux@zenoneurope.nl

Werkgroep Legionella
Zoals het er nu uitziet, zal de Werk-groep
Legionella op dinsdag 2 september a.s.,
aanvang 10.00 uur, bijeenkomen ten
kantore van FME-CWM te Zoetermeer.
Planning is dat er in november nog een
bijeenkomst wordt belegd.
Op 5 juni jl. heeft de Werkgroep
Legionella een brief gestuurd aan
Staatssecretaris Van Geel van het
ministerie
VROM,
waarin
Aqua
Nederland haar standpunt uiteenzet met
betrekking tot Legionellapreventie in
drinkwatersystemen.
Kort samengevat is de inhoud van de
brief als volgt.
Het huidige VROM-beleid staat als
Legionella-beheersmethode alleen “frequent spoelen met heet en koud water”
toe,
de
zogenaamde
thermische
beheersmethode. De eigenaar van een
drinkwaterinstallatie krijgt uitsluitend
deze oplossing “voorgezet” om de
problemen op te lossen die uit een
Legionella-risicoanalyse
voortvloeien.
Hierdoor lopen de kosten, die zijn
verbonden aan Legionella-oplossingen,
onnodig op.
Het lijkt erop dat de politiek, primair
gedreven door kostenoverwegingen, zal
besluiten dat slechts bij een klein deel
van
de
zogenaamde
collectieve
installaties een Legionella-risicoanalyse
verplicht dient te worden uitgevoerd.
Aqua Nederland wijst er in haar brief op
dat de veiligheid op het gebied van
Legionella omhoog kan, als het
Ministerie van VROM haar Legionella-

beleid liberaliseert. Dit kan door ook nietthermische oplossingen toe te laten.
Deze oplossingen zijn minstens zo
effectief en milieuvriendelijk als de
thermische beheersmethode en leveren
tot 50% besparing op voor de eigenaar.
Hierdoor is het mogelijk een grotere
groep collectieve installaties in kaart te
brengen èn door de risicoanalyse aan
het licht gebrachte Legionella-problemen
op te lossen. Dit zal de publieke
veiligheid ten goede komen.
Aqua Nederland hoopt met deze brief de
besluitvorming
over
Legionella
te
beïnvloeden.
Deze problematiek is eveneens onder de
aandacht gebracht van kamerleden die
‘Water’ in hun aandachtsgebied hebben.
Binnenkort wordt er een persbericht over
dit onderwerp verstuurd.
Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella
Werkgroep Hergebruik Water
In deze werkgroep nemen de volgende
bedrijven deel: Christ Holland, DHV
Water,
Hatenboer-Water,
Norit
Membrane Technology, TWMS en
Zenon.
Tijdens de eerste vergadering op 17 juni
jl. ten kantore van FME-CWM te
Zoetermeer, zijn de doelstellingen geformuleerd. De overkoepelende doelstelling is: acceptatieniveau hergebruik
van water verhogen.
De werkgroep krijgt geen voorzitter. De
gastheer, dat wil zeggen het werkgroeplid bij wie de eerstvolgende
vergadering plaatsvindt, is ‘dagvoorzitter’.
OPROEPEN:
• de werkgroep wil graag uitbreiden
met een Aqua Nederland-lid dat UV
levert. Heeft u interesse om deel te
nemen aan de werkgroep? Neem
dan contact op met het Aqua Nederland-secretariaat,
e-mail:
aquaned@fme.nl
• de werkgroep verzoekt alle Aqua Nederland-leden om uw eigen er-varingen en referenties op het ge-bied van
waterhergebruik naar het Aqua Ne-
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derland-secretariaat te mailen, email: aquaned@fme.nl. Het secretariaat zal ervoor zorgdragen dat deze
informatie bij de werkgroep terechtkomt.
De volgende vergadering is gepland op
dinsdag 2 september a.s., om 14.00 uur
bij DHV Water B.V. te Leusden.
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
 Werkgroep Milieu
Motel Vianen te Vianen
24 juni 2003
 Werkgroep PR
FME-CWM te Zoetermeer
24 juni 2003
 Werkgroep PR
FME-CWM te Zoetermeer
2 september 2003
 Werkgroep Legionella
FME-CWM te Zoetermeer
2 september 2003
 Werkgroep Hergebruik Water
DHV Water B.V. te Leusden
2 september 2003
 Bestuur
FME-CWM te Zoetermeer
4 september 2003
 'Onderweg naar huis' bijeenkomst
Diosynth B.V. te Oss
september 2003
 Werkgroep Milieu
Mercure Hotel te Dordrecht
21 oktober 2003
 Water Quality Europe 2003
Figi te Zeist
29 oktober 2003
 'Onderweg naar huis' bijeenkomst/
Symposium - Kiwa
najaar 2003
 Werkgroep PR
FME-CWM te Zoetermeer
4 november 2003
 Bestuur
13 november 2003
 Aquatech 2004

RAI Amsterdam
28 september – 1 oktober 2004
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2. ALGEMEEN
2 A WATER
KWANTITATIEVE BEPALING VAN
LEGIONELLA IN WATER: na 21 jaar
nog in de kinderschoenen
Dick van der Kooij, Harm Veenendaal,
Bart Wullings. In H2O, jrg. 36, nr. 4 van
21-02-2003.
De kwantitatieve detectie van Legionella
in (leiding)water wordt uitgevoerd met
behulp
van
een
semi-selectieve
voedingsbodem. De vereiste selectiviteit
van deze werkwijze gaat echter ten koste
van de opbrengst, ter-wijl toepassing op
standaardmonsters een grote spreiding
in de resultaten te zien geeft. Een
verdergaande standaar-disatie van de
kweekmethode is ge-wenst. Inmiddels
komen PCR-technie-ken beschikbaar die
binnen enkele uren een specifiek en
kwantitatief resultaat kunnen leveren.
Aanbevolen wordt om de bepaling van
Legionellabacteriën in leidingwater te
richten op Legionella Pneumophila,
waarbij een PCR-methode voor snelle
screening wordt toegepast en positieve
monsters nader worden onderzocht met
de kweekmethode.
Meer informatie: bibliotheek Ministerie
VROM, tel.: 070 - 339 37 50, VROM-doc
nr.
13,
27-03-2003,
bestand:
ddi2003-878.pdf
LEGIONELLABELEID
IN
PERSPECTIEF:
Watersector wil meer aandacht voor
handhaving regels in de woningbouw
Caroline van de Veerdonk, Marijke
Poppelier. In H2O Jrg. 36, nr. 4 van
21-02-2003.
De watersector en de overheid
beschouwen Legionella als een serieus
probleem voor de volksgezondheid.
Preventie is een belangrijk middel om de
risico’s van Legionellabesmetting te
beperken, mede gezien de bestaande
onzekerheden
over
infectierisico’s.
Inzicht in de oorzaken van de groei van
Legionella,
daarop
afgestemde

maatregelen en heldere en effectieve
regelgeving, zijn daarvoor noodzakelijk.
De afgelopen drie jaar stonden in het
teken van maatregelen om de kans op
Legionellabesmetting te verminderen.
Meer informatie: bibliotheek Ministerie
VROM, tel.: 070 - 339 37 50, VROM-doc
nr.
13,
27-03-2003,
bestand:
ddi2003-876.pdf
COLLECTIEVE WATERVOORZIENINGEN OP INDUSTRIETERREINEN MOGEN BLIJVEN
Staatssecretaris Van Geel van Milieu wil
dat
bestaande
collectieve
drinkwatervoorzieningen op industrieterreinen kunnen blijven bestaan. Volgens een
wijziging in de Waterleidingwet, die
momenteel in de Tweede Kamer in
behandeling is, mag drinkwater straks
alleen nog worden geleverd door de
bedrijven, die met naam in de wet
worden genoemd. Hierdoor zouden
bedrijven met een eigen waterwinning
geen drinkwater meer mogen leveren
aan nabijgelegen bedrijven. Voor deze
bestaande situaties wordt nu in de wet
een uitzondering gemaakt. Praktische en
financiële redenen geven voor Van Geel
de doorslag.
Meer
informatie:
WaterForum
Weeknieuws nr. 148 d.d. 28 mei 2003,
website: www.waterforum.net
‘VIS’ BEPAALT NIEUWE NORMEN
VOOR INNAME EN LOZING VAN
KOELWATER
“Onze doelgroep is de vis”, zei Lamber
Paping op het Watersymposium 2003
van het Nationaal Corrosie Centrum
(NCC). Paping maakt namens werkgeversorganisatie VNO-NCW deel uit
van een CIW-projectgroep, die bezig is
met een nieuwe normering voor het
onttrekken en lozen van koelwater. De
nieuwe normering zal veel genuanceerder zijn en meer rekening houden met de
feitelijke effecten op het milieu. Verder
werd op het symposium gespro-ken over
de
toenemende
complexiteit
van
koelwatersystemen als gevolg van
stringentere milieunormen.
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Meer
informatie:
WaterForum
Weeknieuws nr. 145 d.d. 8 mei 2003,
website: www.waterforum.net

wat ook weer in strijd is met het maximum toelaatbare aantal decibellen.
Het Ministerie van Economische Zaken
heeft hier begrip voor.
Indien u op tegenstrijdigheden stuit kunt
u dat melden op: www.strijdigeregels.nl

2 B DIVERSEN
ONTWERP NIEUWE WETGEVING BETREFFENDE CHEMISCHE STOFFEN
HET REACH-SYSTEEM
De ontwerpwetgeving bouwt voort op het
Witboek van de Commissie van februari
2001 over de strategie voor een
toekomstig beleid voor chemische
stoffen. Centraal daarin staat REACH:
één enkel geïntegreerd systeem voor de
registratie, de evaluatie en de auto-risatie
(verlening van vergunningen) van de
chemische stoffen.
REACH zal de ondernemingen, die chemische stoffen produceren, importeren
en gebruiken, de verplichting opleggen
de aan het gebruik ervan verbonden
risico’s te beoordelen, waarbij in een
aantal gevallen nieuwe of aanvullende
testgegevens moeten worden geproduceerd en om eventueel de nodige maatregelen te nemen tegen door hen geconstateerde risico’s. Daardoor zal de
bewijslast voor het in de handel brengen
van veilige chemische stoffen worden
verschoven van overheids-instanties
naar de industrie. Testresul-taten moeten
worden doorgegeven en « shared » met
concurrenten om even-tuele dierproeven
te beperken. De re-gistratie van
informatie over de ken-merken, de
gebruiksdoeleinden en het veilige
gebruik van chemische stoffen zal deel
uitmaken van het nieuwe systeem.
(Bron: MilieuCompact nr. 10, 16-05 03)
MELDPUNT TEGENSTRIJDIGE
REGELS
Loopt u ook wel eens tegen tegenstrijdige regels aan en heeft u voorbeelden
van regels die u onduidelijk, strijdig of te
complex vindt?
Bijvoorbeeld als in uw bedrijf gelast
wordt, bent u verplicht een rookstofafvoer
te gebruiken. Maar dan staat de Arbodeskundige op de stoep. Blijkt het dat
deze afvoer veel teveel lawaai maakt,

3. SUBSIDIES
PROJECTEN
PRODUCTGERICHTE
MILIEUZORG
Recent is de nieuwe website van de
subsidieregeling Productgerichte Milieuzorg "live" gegaan.
De site www.pmz.novem.nl biedt informatie over het programma Productgerichte Milieuzorg (PMZ) en geeft een
dynamisch
projectenoverzicht
weer.
Hierin zijn de ruim 60 PMZ-projecten, die
de afgelopen vier jaar van start zijn
gegaan, te vinden. Vorig jaar zijn 14
projecten gehonoreerd, gericht op de
ontwikkeling en praktijktoetsing van PMZ
door bedrijven en branche-organisaties.
De projecten zijn zeer di-vers, met
aanvragers uit onder andere de
chemische industrie en de textiel- en
toeristische sector. Dit jaar stelt het
ministerie van VROM  1 miljoen beschikbaar om de ontwikkeling van het
managementsysteem
Productgerichte
Milieuzorg te stimuleren. Tot 1 oktober dit
jaar worden PMZ-aanvragen behan-deld
op volgorde van binnenkomst. Voor het
aanvragen
van
subsidie
kunnen
geïnteresseerde
ondernemingen
en
intermediaire organisaties gebruik-maken
van de website www.pmz.novem.nl. Op
deze ver-nieuwde site staan alle
aanvraag-formulieren overzichtelijk op
een rij. Ook kan een PMZ-projectidee
direct worden verstuurd via een online in
te vullen formulier.
Meer informatie: Novem (Utrecht), tel.:
030
–
239
36
40,
e-mail:
pmz@novem.nl,
website:
www.pmz.novem.nl
(Bron: MilieuCompact nr. 9 d.d. 2 mei
2003)
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SUBSIDIEREG
ELING
DUURZAME
ENERGIE 2003
OPENGESTEL
D
De subsidieregeling Duurzame Energie
2003 is opengesteld van 23 april tot 12
december 2003. De subsidie-regeling
richt zich op projecten waarin de
toename van het toepassen van
duurzame energie centraal staat. Er is
subsidie aan te vragen voor projecten die
zich richten op innovaties, het verbeteren
van de prijsprestatie-ver-houding of het
wegnemen van knel-punten. Binnen de
regeling zijn moge-lijkheden voor alle
opties
voor
duur-zame
energie,
bijvoorbeeld zonne-energie en biomassa.
Het
totale
budget
voor
de
subsidieregeling is  16 mil-joen. Er is
subsidie beschikbaar voor onderzoeksen
ontwikkelingsprojecten,
praktijkexperimenten, demonstratie- en
marktintroductieprojecten. Er zijn twee
subsidierondes. De eerste ronde sluit op
28 augustus 2003, 17.00 uur een de
tweede op 11 december 2003, 17.00 uur.
Meer informatie: Subsidiebureau DEN,
tel.: 030 – 239 37 98, e-mail: duurzameenergie@novem.nl
(Persbericht Novem, 25-04-2003)
(Bron: MilieuCompact nr. 9 d.d. 2 mei
2003)

4. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES
27 JUNI 2003
MEMBRAANCONGRES
30 jaar
membraantechnologie en
innovatie in Nederland “afzet voor de
toekomst”
Het is dit jaar op de kop af dertig jaar geleden dat in Nederland is gestart met de
ontwikkeling van membranen. Deze technologie is inmiddels gemeengoed geworden in de waterwereld. De intense samenwerking tussen universi-teiten, ken-

nisinstituten en bedrijfsleven heeft deze
ontwikkeling versneld.
Dertig jaar betekent niet dat de membraantechnologie al klaar is. Integendeel, nog steeds is Nederland bezig deze
kennis verder te ontwikkelen.
Op het eerste Nederlandse membraancongres kijken we met name vooruit. De
universiteiten van Wageningen, Delft en
Enschede gunnen u een blik in de wetenschappelijke keuken. Na deze bij-zondere
congresdag bent u weer hele-maal bij op
het gebied van de laatste membraanontwikkelingen in Nederland.
Datum: 27 juni 2003
Locatie:
Internationaal
Concours
Hippique in Geesteren (Ov.)
Kosten:  375,-- excl. BTW
Organisatie: Aqua Business Communications in samenwerking met Vitens en
Norit
Meer informatie: aanmelden bij het
Nederlands Membraan Congres secretariaat, fax: 074 – 255 07 59; Aqua
Business Communications, tel.: 015 –
361 02 60, e-mail int@aquabucom.nl
3 EN 4 SEPTEMBER 2003
WATERBEHEER IN DE 21E EEUW
Het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid (SBO) organiseert dit jaar voor
de
zesde
keer
het
jaarcongres
Waterbeheer in de 21e eeuw.
Datum/programma:
• 3 september: Trends en ontwikkelingen in de Waterketen
• 4 september: Water en Ruimtelijke
Ordening
Locatie: Triavium te Nijmegen
Kosten:  849,-- voor 1 dag en  1.349,-voor beide dagen excl. BTW p.p.
Meer informatie: Studiecentrum voor
Bedrijf
en
Overheid
(Eindhoven),
Klantenservice tel.: 040 – 297 49 80,
website: www.sbo.nl/waterbeheer.htm
30 SEPTEMBER 2003
HET 6E NATIONAAL OVERLEG LEGIONELLAPREVENTIE IN LEIDINGWATER
Euroforum organiseert dit jaar het 6e
Nationaal Overleg "Legionellapreventie
in leidingwater" in samenwerking met het
Communicatie Platform Legionella.
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Datum: 30 september 2003
Locatie:
Hilton
Royal
Parc
te
Soestduinen
Kosten:  799,-- (excl. BTW) p.p.
Meer informatie: Euroforum, tel.: 040 –
297 49 77 of op www.euroforum.nl/
legionella.htm
29 OKTOBER 2003
WATER QUALITY EUROPE 2003
6e editie van het congres Water Quality
Europe met als titel “Industrie Water,
Uitbesteden tegen (w)elke prijs?!”.
Thema: de voors en tegens van uitbesteding van de waterbehandeling in de
industrie.
Datum: 29 oktober 2003
Locatie: Figi te Zeist
Meer
informatie:
secretariaat
Water Quality
Europe,
tel.:
0183 – 62 00
66,
e-mail:
secretariaatw
qe@cantrijn.nl
,
of
via
www.waterqu
alityeurope.co
m
11 NOVEMBER 2003
OP-WEG-NAAR-HUIS-BIJEENKOMST
Het Nederlands Corrosie Centrum (NCC)
organiseert op 11 november a.s. een opweg-naar-huis-bijeenkomst.
Thema/locatie: nog niet bekend
Meer informatie: Nederlands Corrosie
Centrum, tel. 073 – 624 11 80, e-mail
ncc@tiscalimail.nl,
website:
www.corrosiecentrum.nl
11 – 12 NOVEMBER 2003
CONFERENCE ULTRAPURE WATER
EUROPE 2003
This two-day technical conference will
cover world-class state of the art water
treatment technologies for use by the
Microelectronics,
Biotech-nology,
Pharmaceutical, Power Genera-tion, and

Oil Refining/Petrochemical industries in
Europe.
Water treatment technologies that will be
considered include Reverse Osmosis,
Ultrafiltration,
Nanofiltration,
Electrodialysis,
Ion
Exchange,
Electrodeionization,
Microfiltration,
Disinfection Technologies, and Chemical
Treatment. Applications that will be
emphasised include Trace Organics
Removal, Hot Dl Water Rinsing,
Instrumentation,
POU,
Measurement/Control,
Boilers,
and
Cooling Towers.
Datum: 11 en 12 november 2003
Locatie: tijdens de beurs IWEX 2003 (zie
onder
beurzen: blz. 15!),
NEC,
Birmingham
Meer
informatie:
Aqua
Business
Communications, Rinus Onland, tel: 015
- 3610260, fax: 015 – 3610262, e-mail:
int@aquabucom.nl, website:
www.ultrapurewater.com
21 NOVEMBER 2003
SPIEGELDAG WATER EN RUIMTE
Publieke,
private
en
particuliere
verbintenissen maken het verschil
De Habiforum Spiegeldag wordt dit jaar
georganiseerd in samenwerking met
AquaDeltaForum, het forum voor meervoudig water- en ruimtegebruik.
Datum: 21 november 2003
Locatie: WTC te Rotterdam
Kosten (standaardprijs): bij inschrijving
voor 1 augustus  300,--; na 1 augustus
 375,-- (excl. BTW). Deelnemers aan de
spiegeldagen 2000/2001/2002 krijgen
een korting van  90,-- respectievelijk 
125,-- (excl. BTW).
Meer informatie: secretariaat AquaDelta
Forum (Gorinchem), tel. 0183 – 62 00
66, e-mail: info@aquadeltaforum.com,
website: www.aquadeltaforum.com
CURSUSBROCHURE
WATEROPLEIDIN-GEN 2003/2004
Naast de bekende vakgebieden distributie, productie, riolering en waterzuivering, zijn de volgende nieuwe
vakgebieden toegevoegd: grond- en
oppervlaktewater, ruimte en veiligheid,
water en communicatie.
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De cursusbrochure biedt een aantal
nieuwe cursussen:
• Basisopleiding emissiebeheer
• Kleinschalig baggerwerk
• Monsternemer afval- en oppervlaktewater
• Instrumentarium waternood
• Kosten- en batenanalyse in het
waterbeheer
• Watertoets
• Water voor gemeenten
• Basiskennis Waterkeringen
• Vergunningverlening voor Waterkeringen
• Communicatie rond waterplannen
Meer informatie: Wateropleidingen, Petra
Carbo, tel.: 030 – 606 94 07, e-mail:
info@wateropleidingen.nl,
website:
www.wateropleidingen.nl
PT GROEP – KENNISOVERDRACHT
IN TECHNIEK EN MANAGEMENT:
OVER-ZICHT
CURSUSSEN
EN
OPLEIDINGEN 2003-2004
PT Groep, het nascholingsinstituut van
de Hogeschool van Utrecht – Faculteit
Natuur en Techniek, verzorgt beroepskwalificerende kennisoverdracht voor volwassenen. Primaire aandachtsgebie-den
zijn de technische en daaraan verwante
bedrijfskundige domeinen.
PT Groep werkt samen met organisa-ties
uit de desbetreffende branches en
andere instellingen uit bepaalde vakgebieden. Zij levert een breed pakket aan
opleidingsactiviteiten en voert ook
haalbaarheidsstudies, kennisscans en
onderwijsinnovatieprojecten uit. Hierbij
richt zij zich met name op de industrie,
industriële dienstverlening, de bouwnijverheid en (semi-)overheidsinstellingen.
Meer informatie: PTGroep (Utrecht), tel.
030
–
238
88
88,
e-mail:
info@ptgroep.nl,
website:
www.ptgroep.nl
JAARVERSLAG CTB 2002
Het jaarverslag 2002 van het College
voor de toelating van bestrijdings-middelen (CTB) biedt een volledig overzicht

van hun activiteiten over het afgelopen
jaar.
Meer informatie: CTB (Wageningen), tel.
0317
–
47
18
10,
e-mail:
ctbpost@ctb.agro.nl, website: www.ctbwageningen.nl
LEDENLIJST NVA 2003
De
Nederlandse
Vereniging
voor
Waterbeheer (NVA) heeft de ledenlijst
2003 uitgebracht. In deze publicatie is
tevens de ledenlijst van de Koninklijke
Vereniging voor Waterleidingbelangen in
Nederland (KVWN) opgenomen.
Meer informatie: WaterFederatie (van
KVWN en NVA) te Rijswijk, e-mail:
info@waterfederatie.nl,
website:
www.waterfederatie.nl
JAARPLAN 2003 VROM-INSPECTIE
Het jaarplan 2003 van de VROMInspectie beschrijft de benoemde prioriteiten en wat er per prioriteit wordt
gedaan. Het eerste algemene tekstdeel
kunt u downloaden op internet en/of daar
het volledige jaarplan opvragen inclusief
productenoverzicht,
planning
en
bestedingsplan.
Meer informatie: VROM-Inspectie (Den
Haag), tel.: 070 – 339 28 36, website:
www.vrom.nl
ONDERZOEKSRAPPORTAGES
EN
NIEUWSBRIEVEN VROM-INSPECTIE
De VROM-Inspectie voert veel onderzoek uit. Over deze onderzoeken verschijnen rapportages die aan de directe
betrokkenen worden verzonden. Ook
verschijnen er regelmatig korte samenvattingen over een rapportage in de vorm
van een nieuwsbrief. Per 1 januari 2003
worden de rapportages en nieuwsbrieven
die over onderzoeken verschijnen ook op
internet geplaatst, zodat u ze kunt downloaden en/of bestellen.
Meer informatie: VROM-Inspectie (Den
Haag), tel.:070 – 339 28 36, website:
www.vrom.nl
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VNCI JAARVERSLAG 2002
Eind mei is het VNCI jaarverslag over
2002 verschenen. Een viertal speer-punten heeft VNCI in het afgelopen jaar in
haar beleid geformuleerd: energie, stoffenbeleid, onderwijs en onderzoek en
veiligheid. Naast deze speerpunten wordt
aandacht besteed aan het imago van de
chemische in-dustrie, duurzame ontwikkeling, Responsible Care en Product Stewardship. Een Engelstalige samen-vatting is ook beschikbaar.
Meer informatie: VNCI (Leidschendam),
tel. 070 – 337 87 87, website:
www.vnci.nl/brochures
(downloaden
jaarverslag) of bestellen per e-mail:
bestellingen@vnci.nl

5. BEURZEN
Binnenland
7 – 10 OKTOBER 2003
VAKBEURS AFVALWATER
Vakbeurs voor communaal, industrieel,
stedelijk en agrarisch afvalwater
Locatie: Brabanthallen in Den Bosch
Meer informatie: HoLaPress, tel.: 040 – 208 60 43, e-mail:
claire.de.natris@holapress.com, website:
www.holapress.com
28 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2004
AQUATECH 2004
Locatie: Amsterdam RAI
Meer informatie: Heleen van der Meer,
e-mail: aquatech@rai.nl, website:
www.show-info.nl/aquatech2004/e
Buitenland
16 – 19 SEPTEMBER 2003
WATER CHINA 2003
The 6th China International Exhibition on
Water and Wastewater Treatment
Technology & Equipment

Locatie: China National Agricultural
Exhibition Center, Beijing, China
Meer informatie: Grand Exhibition
Services, tel.: +86-10-8401-8151/
6405-9097, e-mail:
water@grandexh.com of
grand@263.net.cn, website:
www.grandexh.com/water2003
23 – 25 SEPTEMBER 2003
WATER & WASTEWATER ASIA
Exhibition and conference
Locatie: Ho Chi Minh International
Convention Centre, Vietnam
Meer informatie: Christine Chapman
(exhibition), tel.: +44-1992656665, email: cchapman@pennwel.com;
Koula Karayianni (conference), tel.:
+44-1992656631, e-mail:
koula@pennwel.com, website:
www.wwaevent.com
2 - 4 OKTOBER 2003
AQUATECH ASIA 2003
International Exhibition and Conference
on Energy, Water and Waste
• De EVD organiseert in samenwerking met het Netherlands Water
Partnership (NWP) een collectieve
Nederlandse inzending op de vakbeurs Aquatech Asia. Aanmeldingen
voor 1 juli 2003 naar: EVD (Den
Haag),
Désirée
Tans,
e-mail:
tans@evd.nl
Locatie: BITEC Exhibition Center,
Bangkok, Thailand
Meer informatie:
www.aquatechtrade.com/asia of
www.show-info.nl/aquatechasia2003/e
6 – 8 OKTOBER 2003
WATER MIDDLE EAST 2003
International Exhibition and Conference
for Water Technology
Locatie: Bahrain International Exhibition
Centre
Meer informatie: Nürnberg Global Fairs
GmbH, tel.: +49-911-8606-8697, e-mail:
info@nuernbergglobalfairs.com,
website: www.water-middle-east.com

15
7 – 10 OKTOBER 2003
WATERTECH MALAYSIA
Locatie: Malaysia International Exhibition
& Convention Centre (MIECC), The
Mines Resort City, Kuala Lumpur,
Malaysia
Meer informatie: HQLink Pte Ltd., tel.
+65 – 65 34 35 88, e-mail:
hqlink@singnet.com.sg, website:
www.hqlink.com of www.psm2003.com

22 – 25 OKTOBER 2003
PSC 2003
The 5th staging of the leading international exhibition on rotating equipment; fluid, gas & air-handling systems;
fluid power; chemical processing; water
& wastewater treatment; control systems
& instrumentation and environmental
management technology.
Locatie: INTEX, Shanghai
Meer informatie: HQLink Pte Ltd., Ms
Lau Ping Ping, tel. +65–65343588, email: pingping@hqlink.com, website:
www.hqlink.com
28 – 30 OKTOBER 2003
WATERTEC VIETNAM 2003
HIECC, Ho Chi Minh, Vietman
Meer informatie: HQLink Pte Ltd., tel.
+65–65343588, e-mail:
hqlink@singnet.com.sg, website:
www.hqlink.com of www.psv2003.com
4 – 6 NOVEMBER 2003
AQUA-UKRAINE 2003
Company presentations and seminars of
up-to-date technologies and equip-ment
for potable and wastewater treatment,
water supply and sewage are available in
the frame of the fair program.
Locatie: Kiev, Oekraïne
Meer informatie: International Exhibition
Centre, tel./fax: +380 44 246-7388,
246-7358, 246-7380, e-mail: iec@iecexpo.com.ua, website: www.iecexpo.com.ua

11 - 13 NOVEMBER 2003
IWEX 2003
The international utility event for water &
waste water management
Locatie: NEC, Birmingham
Meer informatie: www.iwex.co.uk
11 – 14 NOVEMBER 2003
SATIS 2003
5th International Congress & Exhibition
Solar, Wind energy, Water & Environment
Locatie: Hilton Trinidad and Conference
Centre, Port of Spain, Trinidad
Meer informatie: InterExpo NV
(Curaçao), Peter Oerlemans, tel.:
+599-9-868 0196 of 6608 520, e-mail:
peter@interexpo.biz
website: www.interexpo.biz
25 – 28 NOVEMBER 2003
AQUA 2003
The first Exhibition Conference on
Technologies for Water Treatment and
Distribution
Locatie: Milan Trade Fair, Italië
Meer informatie: Assoexpo, e-mail:
assoexpo@assoexpo.com, website:
www.assoexpo.com/aqua of
www.expoaqua.it
2 – 5 DECEMBER 2003
POLLUTEC 2003
19e editie van een van de grootste
milieuvakbeurzen in Europa
Locatie: Expositiecomplex Paris-Nord
Villepinte, Frankrijk
Meer informatie: Promosalons Nederland (Amsterdam), tel.: 020 – 462 00 20,
e-mail: info@promosalons.nl, website:
www.promosalons.nl of
www.pollutec.com
17 – 20 FEBRUARI 2004
SMAGUA 2004
16th International Water Exhibition + 6th
Environment Exhibition
Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: tel.: +34 - 976 764 700,
e-mail: info@feriazaragoza.com,
website: www.smagua.com
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25 – 27 MEI 2003
WATER & WASTEWATER EUROPE
Water and Wastewater Europe is the
exhibition
and
conference
totally
dedicated to European water issues,
announces a date change and joint
partnership with Power-Gen Europe
Locatie: Fira de Barcelona, Barcelona,
Spanje
Meer informatie: Christine Chapman, tel.
+44 – 1992 656 665, e-mail:
cchapman@pennwell.com, website:
www.wweurope.com
6 – 9 JULI 2004
PSA 2004
Asia’s largest international exhibition on
rotating equipment; fluid, air & gas
handling systems; water & environmental management technology; control
systems & instrumentation,
fluid power and power transmission
technology.
Locatie: Singapore Expo, Singapore
Meer informatie: HQLink Pte Ltd., tel.
+65–65343588, e-mail:
hqlink@singnet.com.sg, website:
www.hqlink.com

6. BESCHIKBAAR OP
HET
SECRETARIAAT
CEN-VOORTGANGSRAPPORTAGE
OP HET GEBIED VAN AFSLUITERS
EN
KLEPPEN
Zoals wellicht bekend, komt er Euro-pese
regelgeving op het gebied van afsluiters
en kleppen. Op dit moment wordt in
CEN-verband gesproken over afsluiters
en kleppen in de watersector.
Het secretariaat beschikt over een CENvoortgangsrapportage met betrek-king tot
deze materie.

CTB-TOELICHTING
Informatiebulletin van het College voor
de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
(CTB) ‘Toelichting’ nr. 38 van april 2003.
BROCHURE
‘DAADKRACHT
IN
HANDHAVING’ – VROM-INSPECTIE
De corporate brochure ‘Daadkracht in
handhaving’ van de VROM-Inspectie is in
april verschenen. De brochure gaat over
de manier waarop de VROM Inspectie
werkt aan een veilig, gezond en
duurzaam Nederland.
VNCI
De onderstaande stukken zijn de
afgelopen maanden van de VNCI
ontvangen:
- Brochure “Product Stewardship voor
marketeers”, Kenmerk: B-03-00700SL d.d. 03-06-2003;
- Exportzaken. Wekelijks wordt de
VNCI geïnformeerd door de Centrale
Dienst voor de in- en uitvoer van
wetgeving
(Ministerie
EZ)
die
mogelijk handelsbeperkend kunnen
werken. Op basis van deze
aankondigingen kan er bezwaar
tegen de voorgenomen maatregel
worden
aangetekend.
Deze
aankondigingen staan op de VNCIwebsite
www.vnci.nl/beleid/indexdouane.html
- Brief van VNCI aan Greenpeace
betreffende concrete informatie over
de productie, toepassing en vervanging/uitfasering van ‘giftige stoffen’ d.d. 10-04-2003;
- Nieuwe organisatie VNCI: vanaf 31
maart 2003 heeft de VNCI een
matrixorganisatie binnen het bureau
doorgevoerd; Kenmerk: BB-03-0024
d.d. 09-04-2003;
- Subsidieregeling voor onderzoek
naar/ ontwikkeling van duurzame
bedrijven-terreinen;
Kenmerk:
BB-03-0026 d.d. 01-05-2003;
- Per 1 mei 2003 treedt het Besluit
financiële zekerheid in werking; Kenmerk: BB-03-0027 d.d. 01-05-2003;
- De belangrijkste wijzigingen in de
geactualiseerde
Nederlandse
Emissie-richtlijn (NeR) en de daaruit
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voort-vloeiende
minimalisatieverplichting; Kenmerk:
BB-03-0028 d.d. 01-05-2003;
Douanewetgeving:
nieuwe
aanvragen voor tariefschorsingen per
1
januari
2004;
Kenmerk:
BB-03-0031 d.d. 07-05-2003;
Stoffenbeleid: De Europese Commissie heeft haar voorstel voor nieuwe
stoffenregelgeving (REACH) gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gedurende
8
weken
reageren;
Kenmerk:
BB-03-0032
d.d.
08-05-2003;
Douanewetgeving:
Regeluitvoering
verordening in- en uitvoer gevaarlijke
chemische
stoffen;
Kenmerk:
BB-03-0033 d.d. 15-05-2003;
Veiligheid en gezondheid: De Werkgroep van Deskundigen heeft 16
MAC-waarden
geëvalueerd;
Kenmerk:
BB-03-0034
d.d.
27-05-2003;
Wet Milieubeheer: (Milieu)informatie
zal gemakkelijker openbaar worden.
Een wetsvoorstel hiervoor is in behandeling
bij
het
Parlement;
Kenmerk:
BB-03-0035
d.d.
02-06-2003;
Subsidies: Sluitingsdatum voor het
indienen van voorstellen voor Europese subsidie LIFE is 31 oktober
2003; Kenmerk: BB-03-0036 d.d.
03-06-2003;
Veiligheid: Europese week voor
Veiligheid en Gezondheid op het
werk in oktober 2003; Kenmerk:
BB-03-0037 d.d. 04-06-2003;
Douanewetgeving: Exporten naar
Egypte tegen een hoger tarief dan
toegestaan; Kenmerk: BB-03-0038
d.d. 11-06-2003.

Meer informatie: van alle bovenvermelde stukken is een kopie verkrijgbaar op het secretariaat van Aqua
Nederland, tel.: 079 – 353 12 03, fax:
079 – 353 13 65, e-mail: cbo@fme.nl
of aquaned@fme.nl
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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
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Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het Platform
Biociden van VNO-NCW
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