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BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 13 september jl. ten
kantore van de Vereniging FME-CWM te
Zoetermeer
De volgende bestuursvergadering is
gepland op woensdag 23 november 2005
(voorafgaande aan Water Quality Europe
2005), start 12.00 uur, locatie: Slot Zeist.
MARKTTENDENSEN
Binnen de ledenkring bleek behoefte te
bestaan aan informatie over markttendensen. Het eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden en de resultaten zijn
inmiddels verspreid.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
29 SEPTEMBER 2005
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Op 29 september jl. bezocht Aqua
Nederland
de
nieuw
te
bouwen
waterzuivering in de Harnaschpolder.
Dit is het eerste waterzuiveringsproject in
Nederland dat tot stand is gekomen
volgens Publiek Private Samenwerking
(PPS). Het publieke bedrijf is het
Hoogheemraadschap van Delfland en het
private bedrijf is Delfluent.
Delfluent is een consortium van vijf
bedrijven. Het is in 1999 opgericht om in te
schrijven op de Europese aan-besteding
van twee projecten: de bouw van een
nieuwe afvalwaterzuivering in Schipluiden
en de renovatie van de bestaande
afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag,
incl. het beheer van beide installaties voor
een periode van 30 jaar. In 2004 is de
bouw gestart. Het gaat om één van de
grootste afvalwater-zuiveringsinstallaties
in Europa, nl. in de Harnaschpolder. Er is
een investering van bijna 1,5 miljard euro
mee gemoeid.
Een 30-tal personen bezocht deze ‘in
bedrijf’ bijeenkomst. Presentaties zijn
gehouden door Martin Thomasson als
bestuurslid van Aqua Nederland en Olivier
Caumartin,
projectmanager,
namens
Delfluent/Veolia/ Rossmark. Het bezoek
aan de installatie werd gevolgd door een
hapje en een drankje.

'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMSTEN 2006
In 2006 hoopt Aqua Nederland bijeenkomsten te organiseren bij Intergen, Pernis en
Corus.
23 NOVEMBER 2005
INDUSTRIE
CENTRAAL
TIJDENS
WATER QUALITY EUROPE 2005
In de 8ste editie van Water Quality Europe
op 23 november staan industrie en water
centraal in de presentaties en de
discussie.
Onder de titel: “Industrie in de Waterketen:
ruimte voor ondernemen?”, zullen de
sprekers onder voorzitterschap van Jan
Geluk, voormalig woordvoerder water van
de VVD thans dijkgraaf Hollandse Delta,
ingaan op welke innovatieve en kansrijke
mogelijkheden er zeker zijn met water in
de industrie. Het programma wordt
afgesloten met “Food for Thought”: Water
als Productiefactor. Kees Menkhorst,
voorzitter concerndirectie Royal Cosun
(o.a. Suikerunie en Aviko) zal zijn visie
geven op integraal watergebruik binnen
zijn bedrijf.
Aqua Nederland-leden krijgen dit jaar een
extra scherp tarief voor deelname.
Reageer snel.
Meer informatie: voor het volledige
programma
en
inschrijving,
zie
www.waterqualityeurope.com
AQUA NEDERLAND EN WATERFOCUS,
NIEUW MAGAZINE VOOR INDUSTRIE
EN WATER
Tijdens Water Quality Europe op 23
november 2005 zal ook de eerste editie
van WaterFocus ten doop worden
gehouden. Dit nieuwe magazine biedt de
informatie voor en van de industrie over
water, daar waar andere vakmedia
voornamelijk technisch water beschrij-ven
en voor de vele industriesector-bladen
water niet of nauwelijks een onderwerp is.
Met een oplage van 7.500 weet
WaterFocus de industriële en de
watermanagers te bereiken.
WaterFocus
weet
die
onverwachte
verbindingen te leggen die de sectoren
overstijgen.
“Voeding” krijgt in de gaten dat er in
“papier” of “chemie” iets gebeurt, waar
voeding wat aan heeft. Of wetgeving lijkt
alleen van toepassing te zijn op
drinkwater, maar heeft ook gevolgen voor
papier. De insteek van onder-werpen en
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artikelen
zijn
vooral
strategisch/organisatorisch/financieel van
aard.
Aqua Nederland en haar leden krijgen 2
voordelen met WaterFocus.
1. per nummer krijgt Aqua Nederland een
pagina voor haar verenigingsnieuws
2. Aqua Nederland-leden ontvangen een
introductiekorting van 20% op de
advertentietarieven.
Meer
informatie:
zie
www.aquabusinessmedia.net of neem
contact op met Henk van der Brugge, tel.:
078
–
616
21
42,
e-mail:
verkoop@waterfocus.net
ONTVANGST IRAANSE MISSIE
Vanuit de Nederlandse Ambassade in
Iran, zijn NWP en Aqua Nederland
benaderd
met
de
vraag
of
er
mogelijkheden zijn om een tweede
handelsmissie
van
de
Iraanse
(water)brancheorganisatie IAWWE naar
Nederland te ontvangen.
IAWWE heeft aangegeven dat haar
interesse met name ligt op het gebied van
drink- en afvalwater. Het tijdstip van de
missie ligt nog niet vast.
Qua activiteiten wordt vooralsnog gedacht
aan een aantal themadagen, waaronder
”membrane
technology”,
wastewater
treatment en op expliciet verzoek van de
missie “sludge technology”. Ook wordt
gedacht aan bedrijfsbezoeken.
U kunt het secretariaat laten weten of u
geïnteresseerd bent om deel te nemen in
een programma dat voor IAWWE wordt
georganiseerd.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
26 JANUARI 2006
SYMPOSIUM
“DE
ONBEPERKTE
MOGELIJKHEDEN VAN INDUSTRIEEL
WATERHERGEBRUIK”
De Werkgroep Hergebruik Water van
Aqua
Nederland
organiseert
dit
symposium. U krijgt nog nader bericht
hierover.
Zie verder in de Nieuwsbrief onder
‘Werkgroep Hergebruik Water’, blz. 5.
LEDENNIEUWS

LIDMAATSCHAPSAANVRAGEN
WaterCare Nederland BV te Amersfoort
heeft het lidmaatschap van Aqua
Nederland
aangevraagd.
WaterCare
Nederland BV exploiteert watercoolers die
worden aangesloten op de waterleiding.
Deze aanvraag is aan de Aqua Nederlandleden voorgelegd. De be-zwaartermijn
loopt tot uiterlijk 30 september 2005.
Meer informatie: zie www.watercare.nl
AQUA BUSINESS COMMUNICATIONS
WORDT AQUA BUSINESS MEDIA
Zelfde man, zelfde kale kop en vlinderdas,
maar een nieuw bedrijf.
Om de communicatie met en over de
watermarkt in binnen- en buitenland beter
te stroomlijnen, zullen alle activiteiten nu
worden ondergebracht onder Aqua
Business Media.
Voor Aqua Nederland-leden nu nog
eenvoudiger om via één uitgeverij
maximale publiciteit te verkrijgen via
Digitale Vakmedia (o.a. WaterForum
Online), Netwerk Vakmedia (Water Quality
Europe, Industriepodium, Waterdebatten)
en Gedrukte Vakmedia (de nieuwe uitgave
WaterFocus)
Meer
informatie:
www.aquabusinessmedia.net
DOLFINARIUM ZET BERSON UVINSTALLATIES IN TEGEN ALGEN
Het grootste zee(zoog)dierenpark in
Europa, Dolfinarium te Harderwijk, heeft
recentelijk een 10-tal UV-installaties ingezet om algengroei in de verschillende
zeezoogdierenbassins tegen te gaan.
Vier UV-installaties worden gebruikt om
het zoute water in de Odiezee te
behandelen. De Odiezee is een meer
waar dolfijnen, zeeleeuwen, vissen en
andere zeedieren rondzwemmen. Odiezee
heeft een 60 meterlange glaswand waar
bezoekers het onder-waterleven van de
zeedieren kunnen observeren. Algen
kunnen het zicht soms belemmeren. Om
de groei van de algen in de Odiezee tegen
te gaan leverde Berson UV-techniek,
Nuenen
in
het
voorjaar
2005,
geavanceerde UV-installaties die speciaal
op wens van het Dolfinarium zijn
gebouwd. "Door toepassing van de UVinstallaties is het water veel helderder,
vergeleken met voorgaande jaren," zegt
John
Koop,
zeebioloog
van
het
Dolfinarium.
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Vijf andere UV-installaties worden ook
ingezet om algengroei tegen te gaan in het
water voor de nieuwe walrussen- en
bruinvissenverblijven. Ook het nieuwe
walrussenverblijf is voorzien van een
onderwater glaswand, waarbij de inzet van
de UV installaties bijdraagt aan een
verbetering van de observatie van de
walrussen onder water.
De tiende UV-installatie behandelt het
water in het Roggenrif. Omdat kinderen de
roggen mogen aanraken, moet het water
preventief
gedesinfecteerd
worden.
Ongewenste micro-organismen worden
door de UV-installatie continu gedood,
zodat overdracht van micro-organismen uit
het water naar de kinderen vermeden
wordt.
Na een jarenlang researchprogramma
heeft het Dolfinarium gekozen voor de
Berson UV-installaties vanwege de meest
passende oplossing en onder-steuning.
De Berson UV-installaties bevatten
speciale hoge intensiteit UV-lampen in 'op
maat gemaakte' zeewater-bestendige UVkamers. De UV-installa-ties zijn allen
voorzien
van
een
automatisch
reinigingsmechanisme om vervuiling van
de kwartsbuizen en UV-sensor te
voorkomen.
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.: 040- 290 77 77, e-mail:
info@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com
(Bron: persbericht Berson UV-techniek
d.d. 22-08-05)

Nederland-secretariaat, tel.: 079 – 353
12 03, e-mail: aquaned@fme.nl

WERKGROEPEN

Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella

Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnamen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Milieu niet vergaderd.
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Milieu zal plaatsvinden op
donderdag 27 oktober 2005, 10.00 uur,
Hotel Mercure te Dordrecht.
Oproep: heeft u interesse om lid te worden
van de Werkgroep Milieu, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met het Aqua

Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep Milieu
Werkgroep Zwembadwater
De Werkgroep Zwembadwater heeft de
afgelopen periode niet vergaderd.
In het najaar zal er nog een vergadering
worden belegd.
Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
Werkgroep PR
De
Werkgroep
PR
vergadert
op
donderdag 29 september 2005, aanvang
12.00 uur, ten kantore van de Vereniging
FME-CWM te Zoetermeer.
Aan de orde komen de volgende items: de
Aqua
Nederland-standaardpresenta-tie,
Aqua Nederland "in bedrijf bijeenkomsten" en de mogelijkheden van een
eventuele Aqua Nederland-beurs.
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR
Werkgroep Legionella
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Legionella niet vergaderd.

Werkgroep Hergebruik Water
De werkgroep heeft tweemaal vergaderd
sinds het verschijnen van de vorige
nieuwsbrief, te weten op 12 juli jl. bij
Royal Haskoning te Nijmegen en op 1
september bij DHV te Amersfoort. Er is
uitgebreid gesproken over het te
organiseren symposium over hergebruik
water dat staat gepland op 26 januari
2006 te Amersfoort.
De werkgroepleden hebben gegevens
aangeleverd voor het opstellen van een
referentiedossier. Het doel van deze
referentielijst is om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen van wat er op dit
moment
op
het
gebied
van
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waterhergebruik in Nederland mogelijk is.
De 1e opzet van de referentielijst is op de
Aqua Nederland-website terug te vinden:
http://www.aquanederland.nl/aquaned/dow
nload.do?id=201667
Het symposium op 26 januari a.s. krijgt als
titel “De onbeperkte mogelijkheden van
industrieel waterhergebruik”. In oktober zal
de inschrijving starten. Via de bekende
nieuwsmedia zal het programma onder de
aandacht worden gebracht.
Ledenverloop: Hellebrekers is aan de
werkgroep toegevoegd als actief lid.
Tevens hebben 2 partijen belangstelling
getoond om lid te worden van de
werkgroep, nl. Kiwa en Rossmark. Zoals
gebruikelijk zijn Kiwa en Rossmark
uitgenodigd om als papieren lid deel te
nemen aan de werkgroep. Indien één van
de actieve leden stopt, zal een papieren lid
worden gevraagd de “actieve plek” in te
nemen.
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Hergebruik Water vindt plaats
op dinsdag 8 november 2005, start 13.00
uur, met aansluitend om 14.00 uur een
sprekersoverleg ten behoeve van het
symposium, ten kantore van HatenboerWater te Schiedam.
Carel Aeijelts Averink
Werkgroep Hergebruik Water

Werkgroep Normen
In de afgelopen periode is de Werkgroep
Normen niet bijeengekomen.
De werkgroep is voornemens dit najaar
nog een bijeenkomst te plannen
Peter Dencher
Voorzitter Werkgroep Normen
CEN TC-164/CKW
Er zijn op dit moment geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.
Peter Dencher
Bestuurslid
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
•

Werkgroep PR

•

•

•

•

•

•

29 september 2005
Vereniging FME-CWM
'Aqua Nederland in bedrijf'
bijeenkomst
29 september 2005
Harnaschpolder (Schipluiden)
Werkgroep Milieu
27 oktober 2005
Mercure Hotel te Dordrecht
Werkgroep Hergebruik Water
8 november 2005
Hatenboer-Water te Schiedam
Bestuur
23 november 2005
Slot Zeist
Water Quality Europe 2005
23 november 2005
Slot Zeist
Symposium Hergebruik Water
26 januari 2006
Amersfoort

2. ALGEMEEN
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SUBSIDIES
NIEUWE MILIEULIJST 2005 VAMIL EN
MIA
Per 1 januari zijn de vrijwillige af-schrijving
milieu-investeringen (VAMIL) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA) weer aangepast.
Het budget voor VAMIL is gelijk gebleven
(€ 28 mln.). Dat van MIA is verhoogd met €
23 miljoen tot
€ 73 miljoen, onder andere vanwege een
terugsluizing van de verhoging van de
energiebelasting.
De VAMIL en MIA zijn twee afzonderlijke
milieulijsten met een grote overlap. Het
financiële voordeel dat de VAMIL-regeling
biedt, is zodanig klein dat een extra
stimulans in de vorm van de MIA
noodzakelijk
is.
VAMIL
bevat
bedrijfsmiddelen die nog niet gangbaar
zijn.
Zijn ze wel al gangbaar, maar is marktverbreding nog wenselijk, dan komen ze
alleen voor op de MIA. Vrijwel elk be-

drijfsmiddel van VAMIL komt echter ook
voor MIA in aanmerking. De lijsten zijn
ingedeeld in 9 hoofdstukken zoals externe
veiligheid,
klimaatverandering,
grondstoffenbesparing e.d. Op de website
van
het
Ministerie
van
VROM:
www.vrom.nl/miavamil
worden
de
afzonderlijke lijsten gepubliceerd, maar
ook samengevoegd tot milieulijst 2005.
Men kan hierin op verschillende manieren
zoeken,
bijvoorbeeld
op
de
bedrijfstakindex chemie of op stof of op
hoofdstuk. In toenemende mate wordt op
de milieulijsten de te leveren prestatie als
richtinggevend beschouwd. Aanvankelijk
stonden de precieze investeringsmiddelen
beschreven.
Het
aantal
nieuw
toegevoegde bedrijfsmiddelen komt vrijwel
overeen met het aantal afgevoerde,
waardoor
het
aantal
aangewezen
bedrijfsmiddelen
ongeveer
gelijk
is
gebleven.
Investeringen in bedrijfsmiddelen die op
de VAMIL staan, zijn fiscaal aantrekkelijk,
omdat men zelf het tempo kan bepalen
waarin
men
de
investeringskosten
afschrijft. Door sneller af te schrijven, kan
men een rente- en liquiditeitsvoordeel
behalen. Voor bedrijfsmiddelen die op de
MIA staan, mag een percentage van het
investeringsbedrag extra ten laste worden
gebracht van de winst in het kalenderjaar
waarin het middel is aangeschaft. Dit
percentage is 30% of 15%, afhankelijk van
de categorie waarin wordt ingedeeld. Deze
indeling is gebaseerd op de beleidsmatige
wenselijkheid
van
een
snelle
marktintroductie en de meerkosten ten
opzichte van een andere middel.
Om gebruik te maken van de aftrek moet
men de investering binnen drie maanden
na aankoop melden via een formulier. U
kunt echter al afschrijven vanaf aankoop.
Het budget dat dit jaar beschikbaar is,
mag niet worden overschreden. Dreigt dit
te gebeuren, dan wordt de regeling
voortijdig beperkt of buiten werking
gesteld.
Meer informatie: zie de VROM-website
www.vrom.nl/miavamil; de regelingen zijn
gepubliceerd in de Staatscourant nrs. 251
en 252 van 28 en 29 december 2004.
UITLEG OVER DE INTERNETMARKTPLAATS VAN VROM VOOR MIA/VAMIL
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De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de
VAMIL (Willekeurige afschrijving van
milieu-investeringen) zijn twee fiscale
regelingen van VROM ter stimulering van
de
aanschaf
van
milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen door het bedrijfsleven,
die SenterNovem uitvoert.
De bedrijfsmiddelen die in aanmerking
komen voor fiscale stimulering staan op de
zogenaamde Milieulijst. De Milieulijst
omvat circa 400 bedrijfsmiddelen. Om het
bedrijfsleven de helpende hand te bieden
om leveranciers van milieu-vriendelijke
bedrijfsmiddelen te vinden, is VROM een
internetmarktplaats
gestart.
Op die
internetmarktplaats kunnen leveranciers,
fabrikanten en importeurs aangeven welke
milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen
zij
kunnen leveren. Per brief van 13 juni 2005
is
een
aantal
leveranciersen
brancheverenigingen op de hoogte gesteld
van deze internetmarktplaats.
Via deze Nieuwsbrief willen wij u,
voorzover u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen levert, oproepen mee te werken
aan de internetmarktplaats.
Meer
informatie:
Hans
Homan,
Projectadviseur
MIA/Vamil,
e-mail:
H.Homan@senternovem.nl,
website:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=11874
HANDELSCONTACTDAGEN IN BRAZILIË
“AL-INVEST INDUSTRIAL WATER REUSE”
Van 8 tot en met 10 november 2005
vindt in São Paulo in Brazilië de FIMAI
plaats. Dit is een toonaangevende internationale beurs op het gebied van afval(water)verwerking en milieutechnologie.
Tijdens deze beurs organiseert de Kamer
van Koophandel Amsterdam in samenwerking met FIESP, andere organisaties
uit Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië en
Portugal) en Eurocentros uit Latijns
Amerika (Brazilië en Mexico) individuele
matchmaking tussen bedrijven uit Latijns
Amerika en Europa. De nadruk ligt hierbij
op industriële (afval)waterzuivering. Aan
de hand van de bedrijfsprofielen van de
deelnemers zullen potentiële zakenrelaties worden geselecteerd en zal een individueel afsprakenprogramma worden
opgesteld. Voorafgaand aan de individuele gesprekken wordt een seminar georganiseerd waar lokale specialisten en
consulenten de Europese bedrijven zul-len

informeren over de huidige situatie in de
sector.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
SCHEIDINGSTECHNOLOGIE
Volgende fase PPS Scheidingstechnologie
ingezet
Tot de door het Innovatieplatform aangewezen belangrijke gebieden voor de
Nederlandse industrie behoort scheidingstechnologie. Voor de leden van FME
(technologische industrie) is dit met na-me
interessant voor machinebouwers die
toeleveren aan de voedings- en genotmiddelenindustrie en fabrikanten van machines en apparaten voor de chemische
industrie en watersector.
Het project wordt gegoten in de vorm van
een Publiek Private Samenwerking tussen
overheid,
bedrijfsleven
en
kennisinstellingen. Voorwaarde voor het welslagen is dat deze drie groepen alle drie
een financiële inbreng hebben.
Meer hierover vindt u in een uitgebracht
communiqué. Participatie van bedrijven
kan gebundeld vanuit een branche worden
georganiseerd. Indien er voldoende
belangstelling is, wordt op korte termijn
een
voorlichtings-bijeenkomst
georganiseerd. U kunt uw interesse
kenbaar maken aan het Aqua Nederlandsecretariaat.
Meer
informatie:
zie
de
website
www.scheidingstechnologie.nl of u kunt
rechtstreeks contact opnemen met:
• E. Wolff, PA Consulting Group , email: emile.wolff@paconsulting.com
• J.Tj. Kerkhoven, e-mail:
j.kerkhoven@home.nl

3. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

8 - 9 DECEMBER 2005
SYMPOSIUM WATER, ENERGIE EN
DUURZAAMHEID IN ZWEMBADEN
Georganiseerd door de Stichting Postacademisch Onderwijs (Delft)
Locatie: Technische Universiteit te Delft
Kosten: per persoon € 860,-- voor 2
dagen en € 525,-- voor 1 dag
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Meer informatie: Stichting Postacademisch Onderwijs, tel.: 015 – 278 46 18, email:
info@pao.tudelft.nl.
internet:
www.pao.tudelft.nl
DECEMBER 2005
BIJEENKOMST “ANTI-FOULING”
Georganiseerd door het Nederlands Normalisatie-instituut
Datum: 6, 7, 13 of 14 december (nog nader te bepalen)
Locatie: Nederlands Normalisatie-instituut
te Delft
Kosten: deelname is gratis
Meer informatie: NEN, Joyce van Distel,
tel.: 015 – 269 01 17, e-mail: joyce.vandistel@nen.nl

4. BEURZEN

Binnenland
26 - 29 SEPTEMBER 2006
AQUATECH 2006
Internationale vakbeurs voor drinkwater-,
proceswater- en afvalwatertechnologie
Locatie: Amsterdam RAI
Meer informatie: Niels Klarenbeek, e-mail:
aquatech@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/amsterdam/
Buitenland
27 – 29 SEPTEMBER 2005
QWETEX 2005
QWETEX is one of the most important
events of its kind in the Middle East region
and will attract a wide range of visitors and
selected professionals from the water,
electricity and its associated industrial
sector.
Locatie: Qatar International Exhibition
Centre, Doha, Qatar
Meer informatie: tcfm@terra.net.lb
4 - 7 OKTOBER 2005
AQUA UKRAINE 2005
Locatie: Kiev, Ukraine
Meer informatie: www.tech-expo.com.ua
6 – 8 OKTOBER 2005
AQUATECH ASIA

The Southeast Asia trade event for water
technology and wastewater treatment
Locatie: BITEC, Bangkok, Thailand
Meer informatie: Ms Ladda Chaiprasert,
tel.:
+662
9600141,
e-mail:
ladda@bangkokrai.com,
website:
www.aquatechtrade.com/asia
11 – 13 OKTOBER 2005
FILTECH 2005
The international event for filtration and
separation technology featuring a scientific
conference and exhibition
Locatie: Rhein Main Hallen, Wiesbaden,
Duitsland
Meer
informatie:
e-mail
info@FiltechEuropa.com,
website:
www.FiltechEuropa.com
11 – 14 OKTOBER 2005
ÖKOTECH
International Trade Fair for Environmental
Protection and Municipal Technology
Locatie: Hungexpo, Budapest
Meer informatie:
www.okotech.hungexpo.hu/2005
27 - 29 OKTOBER 2005
CHINA INTERNATIONAL WATER EXPO
Locatie:
Shenzhen
International
Convention
&
Exhibition
Center,
Shenzhen, P.R. China
Meer informatie: www.coastal.com.hk
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+49-911-8606-8697,
e-mail:
frank.venjakob@nuernbergglobalfairs.com,
website: www.nuernbergglobalfairs.com
en www.water-middle-east.com
15 – 18 NOVEMBER 2005
POLEKO
Locatie: Poznan, Polen
Meer informatie:
http://www.environmentalexpert.com/events/poleko2005/poleko200
5.htm
19 – 23 NOVEMBER 2005
7th GULF WATER CONFERENCE
Datum: 19 t/m 23 november 2005
Locatie: Koeweit
Meer informatie:
exhibition: www.gwekuwait.com
Gul Water Conference:
http://www.wstagcc.org/asp/wa_waterconf7_en.ht
ml
28 NOVEMBER – 3 DECEMBER 2005
WATER SUSTAINABILITY-RENEWABLE
ENERGY
The 7th International congress and exhibition will be the place for the water and energy industry and all related fields of activity
Locatie: Hart van Holland te Nijkerk
Meer informatie: InterExpo NV, tel.:
+5999-8680196, e-mail: peter@interexpo.biz

8 – 10 NOVEMBER 2005
FIMAI
Internationale beurs op het gebied van
afval(water)verwerking en milieutechnologie
Locatie: São Paulo, Brazilië
Meer informatie:
http://www.fimai.com.br/english/

29 NOVEMBER – 2 DECEMBER 2005
POLLUTEC PARIJS 2005
Thema’s waaraan dit jaar extra aandacht
wordt besteed zijn:
• recycling
• reiniging van kust en bodem
• milieu, risico’s en gezondheid
• duurzame energie.
Locatie: Paris-Nord Villepinte, Parijs
Meer informatie: www.pollutec.com

14 – 16 NOVEMBER 2005
WATER MIDDLE EAST
3rd International Exhibition and Conference
for Water Technology
Locatie: Bahrain International Exhibition
Centre, Manama, Kingdom of Bahrain
Meer informatie: Nürnberg Globals Fairs
GmbH,
Frank
Venjakob,
tel.:

9 – 11 FEBRUARI 2006
EVERYTHINGABOUTWATER EXPO
2006
The 3rd water exhibition and conference
Locatie: New Delhi, India
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Meer informatie: EA Water Pvt. Ltd., email:
pghosh@eawater.com,
internet
http://www.eawater.com/expo2006/
6 – 9 MAART 2006
WATER CHINA/PVP CHINA/AW CHINA
The fair comprises the 7th International
Water, Wastewater & Water Treatment
Trade Show (Water China) and the 6th
International Pump, Valve & Pipe Trade
Show (PVP China) and the 3rd
International Air & Waste Treatment Trade
Show (AW China).
Locatie: Guangzhou (Canton), PR China
Meer informatie:
www.waterchina.merebo.com
28 – 31 MAART 2006
SMAGUA 2006
International water exhibition
Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: www.smagua.com

29 – 31 MAART 2006
WATER & MEMBRANE CHINA
Locatie: Shanghaimart, Shanghai, China
Meer informatie: Elaine Pan/Julius Zhu,
tel.: +86-10-5862-2311/55/77, e-mail:
water@grandexh.com/
grandexh@vip.sina.com,
internet:
http://www.grandexh.com/water2006/
3 – 7 APRIL 2006
WASSER BERLIN 2006
International Trade Show and Conference
for the Water Industry. The conference
features
discussion
forums
with
international experts on a variety of waterrelated topics.
Meer informatie: e-mail: wasser@messeberlin.de, internet: www.wasser-berlin.de
28 - 30 APRIL 2006
THE 7TH CHINA INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
&
CONFERENCE + SUPPLY & DRAINAGE
& WATER TREATMENT EXPO 2006
Locatie: Shanghai
Meer
informatie:
www.goodwillexh.com.hk

30 MEI - 2 JUNI 2006
ECWATECH 2006
International Trade Fair and Congress
Water: Ecology and Technology
Locatie: Crocus Expo, Moskou
Meer informatie: www.ecwatech.com
10 - 14 SEPTEMBER 2006
5th IWA WORLD WATER CONGRESS
AND EXHIBITION
Locatie: Beijing, China
Meer informatie: www.iwa2006beijing.com
of roy.agterbos@iwa-exhibitions.com

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
CTB NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief nummer 47 van augustus
2005 van het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen (CTB).
VNCI
De onderstaande stukken zijn de
afgelopen maanden van de VNCI
ontvangen:
Wet
milieubeheer:
relevante
informa-tie betreffende de IPPC
richtlijn, waar-aan uw inrichting
wellicht per eind oktober 2007 zal
moeten
voldoen;
Kenmerk:
BB-05-0178 d.d. 29-06-2005;
Gebruikersetikettering:
nieuwe
hand-leiding
handelscontroles
voor handel van milieugevaarlijke
stoffen met landen buiten de EU
(PIC
procedure);
handhavingsactiviteiten;
Kenmerk:
BB-05-0179
d.d.
30-06-2005;
Wet milieubeheer: de verplichting
een publieksmilieujaarverslag te
maken, is vervallen en gewijzigd
in de Wet milieubeheer; Kenmerk:
BB-05-0180 d.d. 04-07-2005;
Convenanten:
Besluit
verpakkingen per 1 januari 2006
van kracht en intrede van
producentenverantwoordelijkheid; Kenmerk: BB-05-0181
d.d. 06-07-2005;
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Milieu,
water:
nieuwe
beoordelings-systematiek
warmtelozingen;
BREF
afvalwater; Kenmerk: BB-05-0183
d.d. 15-07-2005;
Energiebeleid: BMP3; financiële
ondersteuning via SenterNovem
voor verbredingsprojecten MJAen
Benchmarkbedrijven;
Kenmerk:
BB-05-0184
d.d.
25-07-2005;
Wet milieubeheer: wijziging van
de procedure voor het nemen van
een
besluit;
Kenmerk:
BB-05-0185 d.d. 19-07-2005;
Handelscontroles:
vanaf
18
augustus gelden er nieuwe
handelscontroles
voor
drugsprecursoren; 7 oktober a.s.
is er voorlichtingsbijeenkomst;
Kenmerk:
BB-05-0186
d.d.
21-07-2005;
Kenmerk:
BB-05-0189 d.d. 28-07-2005;
Kenmerk:
BB-05-0190
d.d.
16-08-2005;
Veiligheid en Gezondheid: MAC.
De Werkgroep Deskundigen van
de Gezondheidsraad heeft het
conceptrapport
ethanol
gepubliceerd; commentaar is
mogelijk
tot
01-11-2005;
Kenmerk:
BB-05-0188
d.d.
26-07-2005;
Veiligheid en gezondheid: arbo.
Vanaf 1 oktober start de
Arbeidsinspectie
het
inspectieproject Chemie 2005,
gericht
op
veiligheid
en
gezondheid op de werkplek. Meer
informatie:
http://www.vnci.nl/_pages/downlo
ad.asp?introlid=7858; Kenmerk:
BB-05-0191 d.d. 14-09-2005.

Meer informatie: van alle bovenvermelde
stukken is een (digitale) kopie verkrijgbaar
op het Aqua Nederland-secretariaat, tel.:
079 – 353 12 03, e-mail: cbo@fme.nl of
aquaned@fme.nl
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