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UITREIKING
AQUA
NEDERLAND
AWARD
De Aqua Nederland-nieuwjaarsborrel op
18 januari 2006 in de Witte Os te Zeist, is
bezocht door zo’n 60 leden, potentiële
leden en relaties. De heer J. Ernes heeft
een presentatie gegeven over Aqua for All.
Verder heeft, zoals gebruikelijk, de Aqua
Nederland-voorzitter Bert Welkers, tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst de Aqua
Nederland-award uitgereikt aan die
persoon of werkgroep, die zich op
uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de
vereniging in het afgelopen jaar.
Saskia
Baars,
voorzitter
van
de
Werkgroep Milieu van Aqua Nederland,
heeft de award in ontvangst genomen.
De werkgroep is na het vertrek van
Herman Brinkhoff weer op volle sterkte en
is vol enthousiasme aan de slag gegaan
(zie verder blz. 6 van de Nieuwsbrief).
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 18 januari 2006 in
Carberry’s Restaurant te Zeist.
Gesproken is over het symposium
hergebruik water van 26-01-2006 en de
voorgenomen Aqua Nederland-beurs.
De volgende vergadering vindt plaats op
donderdag 13 april 2006 ten kantore van
Nalco Europe in Leiden.
BESTUUR
&
WERKGROEPVOORZITTERS
Aansluitend op de bestuursvergadering
vond
de
jaarlijkse
gezamenlijke
vergadering
plaats
met
de
werkgroepvoorzitters op 18 januari 2006
in Carberry’s Restaurant te Zeist.
MARKTTENDENSEN
Op 16 februari jl. is voor de 2e keer het
formulier
"Branchebarometer
Aqua
Nederland" betreffende de 2e helft van
2005, per e-mail rondgestuurd aan de
leden.
Aan diegenen die hun formulier nog niet
hebben ingestuurd, het vriendelijke
verzoek dit per omgaande naar het Aqua
Nederland-secretariaat te versturen!!
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl

26 JANUARI 2006
SYMPOSIUM
“DE
ONBEPERKTE
MOGE-LIJKHEDEN VAN INDUSTRIEEL
WATER-HERGEBRUIK”
De
Aqua
Nederland
Werkgroep
Hergebruik Water heeft op 26 januari
2006 een symposium georganiseerd over
waterhergebruik bij de industrie, bij DHV
B.V.
te
Amersfoort.
Mede
door
ondersteuning van SenterNovem werd
een lage toegangsprijs mogelijk gemaakt.
Het doel van het symposium was de
industrie te helpen praktische en bruikbare
informatie te vergaren over de technische,
economische en wettelijke mogelijkheden
en voordelen van water-hergebruik in de
industrie. De doelgroep hierbij was de
eindgebruiker van water in de industrie en
het MKB.
Vanuit
de
praktijk
werden
de
mogelijkheden van waterhergebruik belicht
door sprekers die met beide benen in de
dagelijkse praktijk van toon-aangevende
bedrijven staan of een prima beeld van de
wet- en regelgeving hebben. Naast veel
praktijkvoorbeelden, werd ingegaan op de
te omzeilen val-kuilen en de kansen die
waterhergebruik de industrie kan bieden.
Het symposium heeft veel positieve
reacties ontvangen en is zeer goed
bezocht door zo’n 125 deelnemers. Met
name het kwaliteitsniveau van de
voordrachten werd als hoog ervaren. In de
recente uitgave van WaterFocus (nr. 2) is
het symposium uitgebreid toege-licht.
Diegenen die het symposium niet hebben
kunnen bijwonen, kunnen in deze speciale
uitgave van WaterFocus een goed beeld
krijgen van hetgeen is gepresenteerd
tijdens het symposium.
14 MAART 2006
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Op 14 maart jl. is de gezamenlijk Aqua
Nederland/SKIW (Stichting Kennisuit-wisseling Industriële Watertechnologie) "in
bedrijf" bijeenkomst georganiseerd bij GE
Advanced Materials te Bergen op Zoom.
Tijdens deze bijeenkomst stond het lobbywerk in het Brusselse centraal. GE heeft
de nodige ervaring op dit gebied opgedaan.
Een 45-tal personen heeft deze bijeenkomst bijgewoond.
Presentaties zijn gehouden door John van
Osch (General Manager van GE Water

EMEA) en John Vassallo (National Executive Benelux).
Na de discussie werd de bijeenkomst afgesloten met een hapje en een drankje.
16 MEI 2006
WATERSYMPOSIUM 2006
De Stichting Kennisuitwisseling Industriële
Watertechnologie (SKIW) organiseert, met
medewerking van Aqua Nederland, op
dinsdag 16 mei 2006 het Watersymposium 2006: Water innovatie werkt!, “Techniek en beleid in beweging”
Als u dit symposium wilt sponsoren, kunt u
dit laten weten aan het Aqua Nederlandsecretariaat (e-mail: aquaned@fme.nl).
Tijdstip: 09.50 (opening) – 17.00 uur
Locatie: DHV B.V. te Amersfoort
Kosten: € 375,-- excl. BTW p/p
Meer informatie: secretariaat SKIW, Beryl
Smit, tel.: 030 – 606 95 70, e-mail:
secretariaat@stkiw.nl,
website:
www.skiw.nl
8 JUNI 2006
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
AQUA NEDERLAND
De algemene ledenvergadering van Aqua
Nederland is vooralsnog gepland op 8 juni
2006.
Voorafgaand
aan
de
algemene
ledenvergadering vergadert het bestuur
van Aqua Nederland.
Het is de bedoeling deze vergadering te
koppelen aan een bezoek aan het
Zwembad
van
de
Toekomst
in
Amsterdam.
Zodra er meer bekend is over de exacte
locatie, zullen wij u hierover informeren.
8 JUNI 2006
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Aansluitend op de algemene ledenvergadering van Aqua Nederland is vooralsnog
de Aqua Nederland ‘in bedrijf’ bijeenkomst gepland.
Zodra er meer bekend is over de exacte
locatie, zullen wij u hierover informeren.
20 APRIL 2006
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AQUA NEDERLAND BIJEENKOMST
ABM, ALGEMENE BEOORDELINGSMETHODIEK
De Werkgroep Milieu van Aqua Nederland
nodigt u uit voor een bijeen-komst met
betrekking
tot
de
Algemene
BeoordelingsMethodiek op:
datum: donderdag 20 april a.s.
tijdstip: 14.30 tot 17.00 uur
locatie: Mercure Hotel, Rijksstraatweg
30, 3316 EH Dordrecht
Een aantal aangesloten lidbedrijven heeft
correspondentie gevoerd met RIZA over
de werking van de ABM (hoe worden
preparaten ingedeeld).
De reactie vanuit het steunpunt emissies
is de directe aanleiding tot het organiseren van deze bijeenkomst. Het steunpunt emissies is van mening dat bij de
beoordeling van preparaten de oplosmiddelen buiten beschouwing dienen te
worden gelaten. Deze mogen dus niet
worden meegenomen bij de indeling van
het preparaat. Deze benadering zou een
gehele omschakeling in de manier van
indelen geven, met als gevolg een veel
slechtere indeling voor vele (waterbehandelings)producten.
De werkgroep is van mening is dat de
stofintrinsieke toets voor preparaten van
de ABM is gebaseerd op de conventionele methode van de preparatenrichtlijn
(88/379/EEG) en uitgaat van de actuele
gewichtspercentages in een preparaat.
Na genoemde correspondentie werd niets
meer vernomen van RIZA. Nu heeft RIZA
deze zienswijze gepubliceerd in de
Nieuwsbrief Emissies nr. 29 van oktober
2005. Binnen de Werkgroep Milieu van
Aqua Nederland is een en ander besproken en de werkgroep zou hierop graag
officieel reageren met een sterk standpunt vanuit de industrie. Het doorvoeren
van een dergelijke indelingsmethodiek kan
een behoorlijke inslag hebben op onze
bedrijven. De werkgroep is van mening dat
het in ieders belang is dat een dergelijke
zienswijze door iedereen gevolgd en/of
niet gevolgd moet worden.
De Werkgroep Milieu zou graag met u van
gedachten wisselen over dit onderwerp
om te komen tot een gezamenlijk
standpunt.
Indien wij u op uw aanwezigheid mogen
rekenen, verzoeken wij u dit te bevestigen
aan de Werkgroep Milieu van Aqua

Nederland,
mw.
S.
Baars-Hesse
(s.baars@hollandnovochem.com).
Namens de Aqua Nederland Werkgroep
Milieu,
Lian van Baal en Saskia Baars (voorzitter
Werkgroep Milieu)

12 OKTOBER 2006
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Op donderdag 12 oktober a.s. is er een
Aqua Nederland "in bedrijf" bijeenkomst
gepland bij Intergen te Rotterdam.
Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging
voor deze bijeenkomst.
OPROEP TOT PRIKKELS
WATER QUALITY EUROPE 2006
”Industrie (en) water prikkelt!?”
Industriewater prikkelt tot nieuw denken
over watergebruik. Industriewater prikkelt
tot ander beleid. Industriewater prikkelt tot
innovatieve technieken.
Industriewater prikkelt tot etc., etc.
Vanuit deze werktitel wordt momenteel
nagedacht over de invulling van de 9de
editie van Water Quality Europe, die begin
november gepland staat.
Heeft u suggesties voor uw prikkels met
betrekking tot specifieke lezingen, dan
houden wij ons van harte aanbevolen.
Graag uw reactie voor 15 april a.s. via
rinus@aqua-bmg.net
Water Quality Europe is ook een uitgave
van Aqua Business Media
Meer informatie: Rinus Onland, Aqua
Business Media, tel.: 015 – 361 02 60,
info@aqua-bmg.net,
www.aquabusinessmedia.net
N.B.: zie www.waterqualityeurope.com
voor de lezingen uit voorgaande Water
Quality Europe edities.
Via WaterFocus, het nieuwe magazine
voor en over industrie en water, kunt u de
interviews met de sprekers van Water
Quality Europe 2005 nog eens nalezen.
Een gratis exemplaar van WaterFocus nr.
1 is verkrijgbaar via het Aqua Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
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WATERFOCUS
BIEDT
AQUA
NEDERLAND EXTRA KORTING
De eerste twee WaterFocus edities, het
nieuwe watermagazine voor en over
industrie en water, hebben vele positieve
reacties uit de markt opgeleverd.
Vanuit de industrie en de watersector is er
op
beslisserniveau
grote
interesse
getoond in de volgende edities van
WaterFocus.
Met een oplage van 7.500 exemplaren
gaat WaterFocus binnen de industrie- en
watersector zeker de gewenste autoriteit,
betrouwbaarheid en succes uitstralen en u
kunt daarbij zijn!
WaterFocus 3 verschijnt op 5 mei a.s. en
staat in het teken van ”Innovatief water
denken en doen”.
Adverteren
Reserveringen voor de WaterFocus edities
in 2006 worden al volop gemaakt. Zorg dat
u erbij bent.
Aqua Nederland-leden krijgen in 2006
10% extra korting op de advertentieprijs!
Neem vandaag nog contact op met Henk
van der Brugge van AcquiMedia op
078-616
21
42
of
verkoop@waterfocus.net.
WaterFocus is ook een uitgave van Aqua
Business Media
Meer informatie: Rinus Onland, Aqua
Business Media, tel.: 015 – 361 02 60,
info@aqua-bmg.net,
www.aquabusinessmedia.net
LEDENNIEUWS
NIEUWE LEDEN
Onlangs heeft Aqua Nederland Coram International B.V. te Geldrop als nieuw Aqua
Nederland-lid mogen verwelkomen. Met dit
nieuwe lid erbij, komt het totale ledental op
54.
Coram International B.V. is de holdingmaatschappij voor diverse merken, zoals
Tiger, Geesa, Sealskin en ook Dinotec.
Dinotec is een waterbehandelingsbedrijf
voor openbare en privé-zwembaden.
Meer informatie: zie www.coram.nl
DHV B.V.
Met ingang van 1 januari 2006 fuseren de
bedrijfsonderelen DHV Water, DVH
Ruimte en Mobiliteit, DHV Bouw en
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Industrie en DHV Services tot één bedrijf:
DHV B.V
De adresgegevens zijn: Laan 1914 nr. 35,
Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort, tel.:
033 - 468 20 00, e-mail: infowater@dhv.nl, website: www.dhv.nl/water/
BERSON UV, ALS EERSTE GECERTIFICEERD VOLGENS DE NIEUWE DUITSE
DVGW-NORM VOOR UV-INSTALLATIES
De InLine+ ultraviolet (UV) installaties van
Berson UV zijn de eerste UV-installaties,
voorzien van middendruk UV-lampen, die
officieel gecertificeerd zijn volgens de
nieuwe Duitse norm DVGW W294 (deel 1,
2 & 3).
De DVGW (Duitse Vereniging voor Gas en
Water) stelt zelf de normen op die van
toepassing zijn in de gas- en waterleverende markt. De strenge normen die
aan apparatuur gesteld worden, worden
niet alleen in Duitsland maar ook in andere
landen toegepast.
Het DVGW-instituut test en certificeert
apparatuur, waaronder UV-installaties, op
basis van de lokaal en international
geldende richtlijnen, standaarden en
certificeringprogramma’s.
“Wij zijn erg blij deze certificering te
hebben behaald,” zegt Berson UV’s
algemeen directeur Sjors van Gaalen. “Het
feit dat wij de eerste UV-leverancier zijn,
die UV-installaties pro-duceert volgens de
nieuwe norm W294 (deel 1, 2 & 3),
bevestigt dat onze UV-installaties zich
continu aanpassen aan de strenger
wordende eisen die de watermarkt vraagt.
Wij lopen hiermee zeker voorop op onze
concurrenten.”
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.: 040 - 290 77 77, e-mail:
info@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com
(Bron: Persinformatie BER01-06 d.d.
27-01-2006)
WERKGROEPEN
Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnamen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu
De Werkgroep Milieu heeft in de
achterliggende periode niet vergaderd.

De komende vergadering vindt plaats op
donderdag 20 april a.s., aanvang 10.00
uur, in het Mercure Hotel, Rijksstraatweg
30, 3316 EH Dordrecht.
Aansluitend op de reguliere werkgroepvergadering wordt er op 20 april a.s. van
14.30 tot 17.00 uur een speciale
bijeenkomst georganiseerd betrekking tot
de Algemene BeoordelingsMethodiek
(ABM).
De Werkgroep Milieu zou graag met u van
gedachten wisselen over dit onderwerp
om te komen tot een gezamenlijk
standpunt. Voor meer informatie: zie
pagina 3 van de Nieuwsbrief, bijeenkomst
ABM.
U kunt zich aanmelden bij mw S. BaarsHesse (s.baars@hollandnovochem.com).
Belangstelling voor de Werkgroep Milieu?
Neem contact op met het Aqua
Nederland-secretariaat, tel.: 079 – 353 12
03.
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep Milieu
Werkgroep Zwembadwater
In de afgelopen maanden heeft de
Werkgroep Zwembadwater niet vergaderd.
De volgende vergadering van de
Werkgroep Zwembadwater is gepland op
woensdag 26 april 2006, aanvang 14.00
uur, bij Akzo Nobel Base Chemicals te
Amersfoort.
Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
Werkgroep PR
In de afgelopen maanden is de Werkgroep PR bezig geweest met de voorbereidingen van een Aqua Nederland-beurs.
Ook heeft de werkgroep ervoor gezorgd
dat er weer Aqua Nederland "in bedrijf"
bijeenkomsten op de agenda staan.
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR
Werkgroep Legionella
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Legionella niet vergaderd.

•

Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella
Werkgroep Hergebruik Water
Op 7 maart jl. heeft de werkgroep
vergaderd bij DHV B.V. te Amersfoort.
Daarbij is het symposium “De onbe-perkte
mogelijkheden
van
industrieel
waterhergebruik”, gehouden op 26 januari
2006,
geëvalueerd.
Belangrijkste
conclusie is dat de werkgroep zal
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om het symposium in de toekomst weer te
organiseren.
Tenslotte personalia: Harry van Dalfsen
heeft afscheid van de van werkgroep.
Henk Schonewille heeft het stokje van
Harry overgenomen als vertegenwoordiger van Norit in de werkgroep. De werkgroep hoopt Harry binnenkort te kunnen
verwelkomen als papieren werkgroeplid
namens CEPAration (mits deze natuur-lijk
Aqua Nederland lid wordt!).
De volgende vergadering is gepland op
woensdag 7 juni 2006, aanvang 13.00
uur. Gastheer is dan TNO Industrie en
Techniek te Apeldoorn.

•
•
•
•
•
•

de

CEN TC-164/CKW
Er zijn op dit moment geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.
Peter Dencher
Bestuurslid
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
Werkgroep Milieu
20 april 2006
Hotel Mercure te Dordrecht

•

•

Peter Dencher
Voorzitter Werkgroep Normen

•

•

•

Carel Aeijelts Averink
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Normen
In de afgelopen periode heeft
Werkgroep Normen niet vergaderd.

•
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Bijeenkomst Algemene BeoordelingsMethodiek
20 april 2006
Hotel Mercure te Dordrecht
Werkgroep Zwembadwater
26 april 2006
Akzo Nobel te Amersfoort
Watersymposium 2006
16 mei 2006
DHV B.V. in Amersfoort
Werkgroep Hergebruik Water
7 juni 2006
TNO Industrie en Techniek te Apeldoorn
Bestuur
8 juni 2006
Zwembad van de toekomst
Algemene ledenvergadering
8 juni 2006
Zwembad van de toekomst
'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
8 juni 2006
Zwembad van de toekomst
Aquatech 2006
26 september – 29 september 2006
RAI Amsterdam
Bestuur
28 september 2006
Aquatech, Amsterdam RAI
'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
12 oktober 2006
Intergen te Rotterdam
Water Quality Europe 2006
begin november 2006
Bestuur
9 november 2006

2. ALGEMEEN
SUBSIDIES

+

COLLECTIEF
SYSTEEM
VOOR
BEDRIJFS-VERPAKKINGEN
Per 1 januari moeten Nederlandse
bedrijven die verpakte producten op de
Nederlandse markt zetten, voor wat betreft
de verpakkingen, voldoen aan bepaalde
wettelijke verplichtingen. Als uw bedrijf
verpakte producten op de Nederlandse
markt zet, is de inhoud van deze brief van
groot belang voor u. De Stichting
Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL)
biedt u dé oplossing om te voldoen aan
deze wettelijke verplichtingen voor de
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bedrijven die hoofdzakelijk leveren aan
andere bedrijven (business-to-business).

nadrukkelijk uitgenodigd zich bij
collectieve systeem aan te sluiten.

Wettelijke verplichting
Het Convenant Verpakkingen III is op 31
december 2005 beëindigd. Per 1 januari
2006 is daarvoor in de plaats gekomen het
‘Besluit beheer verpakkingen en papier en
karton’. Dit houdt in dat in 2006 ook voor
de
verpakkingen
de
producentenverantwoordelijkheid
gaat
gelden. De bedrijven, producenten en
importeurs, die verpakte producten op de
Nederlandse markt zetten, moeten vóór 1
april 2006 een zogenoemde ‘mededeling’
doen naar het ministerie van VROM. Een
bedrijf dat hieraan niet voldoet, is in
overtreding. Op deze overtreding is de
Wet economische delicten van toepassing.

(Voor)aanmelden
De Stichting BVNL heeft een website
geopend
(www.bedrijfsverpakkingen.nl)
waarop u zich kunt aanmelden als uw
bedrijf verpakte producten op de
Nederlandse markt zet die hoofdzakelijk
bestemd zijn voor andere bedrijven. Indien
u naast bedrijfsverpakkingen ook een deel
consumentenverpakkingen op de markt
brengt, zal BVNL hiervoor een oplossing
bieden. Hieraan zijn per materiaalsoort wel
kosten verbonden.

De wetgever maakt wat betreft financiering
onderscheid in verpakte pro-ducten voor
consumenten en “business to business”
(bedrijfsverpakkingen).
Consumentenverpakkingen zijn verpakkingen van
producten die primair zijn bedoeld voor
particuliere huishoudens. Na gebruik
worden deze met het huishoudelijk afval
door gemeenten ingezameld en afgevoerd.
De
burger
betaalt
hiervoor
een
afvalstoffenheffing. Het “Besluit beheer
verpakkingen en papier en karton” regelt dat
producenten en importeurs gaan betalen
voor de inzameling en verwerking van
consumentenverpakkingen.
Bedrijfsverpakkingen zijn verpakkingen van
producten die worden toegepast door
bedrijven in hun “business to business”
relatie. Deze verpakkingen worden door de
ontvangende bedrijven ingezameld en als
bedrijfsafval afgevoerd. De kosten hiervan
worden door deze bedrijven betaald aan de
afvalinzamelaar.
Collectief systeem BVNL
Om voor bedrijfsverpakkingen aan het
“Besluit beheer verpakkingen en papier en
karton” te voldoen, hebben de drie grote
bedrijfstakorganisaties in de metalektro,
bouw en chemie het initiatief genomen om
een collectief systeem op te zetten.
Hiervoor
is
de
Stichting
Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL)
opgericht. BVNL zal uiterlijk 1 april 2006
bij het ministerie van VROM een
zogenaamde ‘mededeling’ indienen voor
de bij BVNL aangemelde bedrijven. Ook
bedrijven uit andere bedrijfstakken worden

dit

Door u aan te melden op deze website,
voldoet u aan de wettelijke verplichting om
vóór 1 april een mededeling te doen. Aan
deze
(voor)aanmelding,
die
wordt
beschouwd als een intentieverklaring om
aan de eisen en doelstellingen van de wet
te voldoen, zijn geen kosten verbonden.
Pas als het ministerie van VROM de
mededeling heeft goedgekeurd, wordt u
uitgenodigd uw bedrijf definitief aan te
melden.
Als u de website bezoekt, krijgt u na het
invoeren van uw bedrijfsnaam en nummer
van de Kamer van Koophandel eerst vier
vragen voorgelegd. Door beantwoording
hiervan, kunt u gemakkelijk vaststellen of
de wet voor uw bedrijf van toepassing is.
Als dat het geval is, kunt u vervolgens uw
bedrijf (voor)aanmelden bij het collectief
bedrijfsverpakkingen van BVNL.
Advies
Wij
adviseren
u
de
website
www.bedrijfsverpakkingen.nl te bezoeken
en indien van toepassing, uw bedrijf aan te
melden. Aangezien ‘het Besluit beheer
verpakkingen en papier en karton’ geldt
voor alle bedrijven die verpakte producten
op de Nederlandse markt zetten,
verzoeken wij u dit bericht door te sturen
naar uw leveranciers en afnemers in
Nederland. U bewijst daarmee uw bedrijf
en de bedrijven waarmee u een relatie
heeft een dienst.
Meer informatie: Stichting BVNL i.o., email:
info@bedrijfsverpakkingen.nl,
website: www.bedrijfsverpakkingen.nl
REACH (NIEUW EU-STOFFENBELEID)
Wat
moet
de
technologische
industriële sector hiermee?

Op Europees niveau wordt gewerkt aan
een grondige herziening van het Europese stoffenbeleid, REACH (Registratie,
Evaluatie en Autorisatie van CHemische
stoffen). REACH zal ruim 40 bestaande
verordeningen en richtlijnen vervangen.
Op 17 november 2005 heeft het Europees Parlement in een eerste lezing haar
mening gegeven over het nieuwe Europees stoffenbeleid.
Het Parlement stemde over de circa
1.000 amendementen die op het voorstel
waren ingediend. Verwacht wordt dat de
Raad van Ministers van de lidstaten eind
dit jaar hun politieke reactie zullen geven
over het voorstel van de Europese
Commissie. De procedure zal in 2006
worden vervolgd. Volgens de huidige
planning zal de nieuwe Europese
stoffenverordening REACH in april 2007
in werking treden. Dit houdt in dat de
lidstaten deze verordening in dan hun
nationale wetgeving zullen moeten
opnemen.
Meer informatie: zie de visie van FME
over Reach en het document Resultaat
stemming in Parlement
(Bron: FME-Update Milieu & Energie nr. 1,
februari 2006)
INNOVATIE PROGRAMMA WATERTECHNOLOGIE
Voor het Innovatie Programma Watertechnologie (drinkwater, proceswater en
afvalwaterzuivering) is een stuurgroep
onder leiding van de heer Kraaijeveld
(voorzitter van het NWP) ingesteld. Drie
werkgroepen werken de volgende onderdelen uit:
- onderzoek en ontwikkeling op lange
termijn (trekker: de heer Mes, Paques)
- toepassing van innovaties op de
thuismarkt (trekker: de heer Van der
Kluit, Unie van Waterschappen)
- export (trekker: de heer Vogelesang,
Evides)
De drie werkgroepen zijn samengesteld uit
bedrijfsleven,
kennisen
onderzoeksinstellingen en de overheid. In
nauwe samenwerking coördineren het
NWP en het ministerie van Economische
Zaken de voortgang van de drie groepen.
Begin april worden de contouren van het
Innovatie Programma Watertechnologie
aan minister Brinkhorst gepresenteerd. Via
de NWP nieuwsbrief (www.nwp.nl) en de
publicaties 'Innovatie in Dialoog' van het
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ministerie
van
EZ
(zie
http://www.ez.nl/content.jsp?
objectid=36732) blijft u op de hoogte van
de vorderingen.
Meer informatie: NWP, Ivo Demmers, tel.:
015
215
18
92,
e-mail:
i.demmers@nwp.nl
(Bron: NWP-nieuwsbrief 04, 1 maart 2006)

3. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

20 APRIL 2006
KENNISCONFERENTIE WATER
Deze conferentie is georganiseerd door
het onderzoeksprogramma Leven met
Water, het kennisplatform NBW en
STOWA.
Locatie:
PTA
(Passenger
Terminal
Amsterdam)
Tijdstip: 09.30 uur – 17.00 uur
Deelname: gratis
Meer informatie: Sandra Broekhof, tel.:
0182
–
54
06
50,
e-mail:
mail@levenmetwater.nl,
website:
www.kennisconferentiewater.nl
25 APRIL 2006
MIDDAGSYMPOSIUM DIENSTVERLENING
IN DE WATERKETEN
Georganiseerd door de Programmagroep
Waterketen van KVWN (Koninklijke
vereniging voor waterleidingbelangen in
Nederland)
en
NVA
(Nederlandse
Vereniging voor Waterbeheer).
Locatie: Kiwa Water Research te
Nieuwegein
Tijdstip: 13.30 uur – 16.00 uur
Kosten: Є 125,-- voor leden NVA en
KVWN; Є 200,-- voor niet-leden
Meer informatie: Bureau KVWN/NVA, tel.:
070
–
414
47
78,
e-mail:
info@waterfederatie.nl,
website:
www.waterfederatie.nl
26 APRIL 2006
SYMPOSIUM: KRW EN RWZI, EERSTE
OPZET EN UITWERKING
Werktitel:
Perspectieven
van
de
waterketen
voor
de
Europese
Kaderrichtlijn Water

Dit symposium wordt georganiseerd door
de
Nederlandse
Vereniging
voor
Waterbeheer (NVA).
Locatie: Regardz Meeting Locatie WTC te
Arnhem
Tijdtip: 10.00 uur – 15.45 uur
Kosten: Є 200,-- voor leden NVA en
KVWN; Є 300,-- voor niet-leden
Meer informatie: Fred Wagemaker, tel:
0320 – 29 84 11, Paul Roeleveld, tel.: 030
– 220 79 22, website: www.nva.net
26 APRIL 2006
KANSRIJK
KansRijk 2006 verbindt bedrijfsleven met
overheden
Op woensdag 26 april a.s. organiseert
SenterNovem voor de 2e maal KansRijk,
hét evenement voor duurzaamheid en
innovatie. Ondernemers en overheden
kunnen hier inspiratie opdoen, advies
krijgen, deelnemen aan workshops en
contacten leggen.
Op
de
beursvloer
presenteert
SenterNovem de laatste ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid en innovatie
in de volle breedte. Met demonstraties,
praktijkvoorbeelden
en
uitleg
van
programma-adviseurs.
Het
workshopprogramma spitst zich toe op
vier specifieke thema's: Krachtige Stad,
Nederland Innoveert, EnergieKans en
MilieuRijk. Creatieve werkvormen zorgen
voor optimale informatieoverdracht en
interactiviteit. Ook adviseurs van EGLiaison zijn op KansRijk aanwezig om u te
woord te staan.
Locatie: NBC te Nieuwegein
Tijdstip: 09.30 uur– 16.15 uur
Kosten: toegangsprijs bedraagt Є 50,-Meer informatie en aanmelden via:
www.senternovem.nl/SenterNovem
%5FKansRijk/
16 MEI 2006
WATERSYMPOSIUM 2006
De Stichting Kennisuitwisseling Industriële
Watertechnologie (SKIW) organiseert, met
medewerking van Aqua Nederland, op
dinsdag 16 mei 2006 het Watersymposium 2006: Water innovatie werkt!, “Techniek en beleid in beweging”
Als u dit symposium wilt sponsoren, kunt u
dit laten weten aan het Aqua Nederlandsecretariaat (e-mail: aquaned@fme.nl).
Tijdstip: 09.50 (opening) – 17.00 uur
Locatie: DHV B.V. te Amersfoort
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Kosten: € 375,-- excl. BTW p/p
Meer informatie: secretariaat SKIW, Beryl
Smit, tel.: 030 – 606 95 70, e-mail: secretariaat@stkiw.nl, website: www.skiw.nl
16 MEI 2006
TWA
THEMACONFERENTIE
“INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
WATER SECTOR”
Het
Technisch-Wetenschappelijke
Attachés Netwerk van het Ministerie van
Economische Zaken organiseert de
themaconferentie “What can we do with
nano-, ICT-, Life Sciences, separation
technologies in the watersector?”
Locatie: WTC, Rotterdam
Tijdstip: 10.00 uur -16.30 uur
Voertaal is Engels.
Deelname is gratis, incl. uitgebreide lunch
Meer
informatie
en
aanmelden:
www.twanetwerk.nl, Lies Timorason, tel.:
070 – 379 75 11 of Fieke Raaijmakers,
tel.: 070 – 379 74 17
24 MEI 2006
CONGRES IMPLEMENTATIE KADERRICHTLIJN WATER
Locatie: Dorint Sofitel Cocagne te Eindhoven
Tijdstip: 10.00 uur – 15.45 uur
Meer informatie: SBO, tel.: 040 – 297 49
80, website: www.sbo.nl
7 OKTOBER 2006
DE DAG VAN DE CHEMIE
Het thema is “Chemie: natuurlijk!”
De Dag van de Chemie is de opvolger van
de bekende Open Dag Chemie, die inmiddels al 14 keer met succes in gehouden.
De nieuwe opzet is breder van aard. De
VNCI zal samen met haar partners, samenkomend in de Stuurgroep Dag van de Chemie, op 7 oktober a.s. en de week daaraan voorafgaand talrijke (landelijke) activiteiten organiseren. De deelnemende bedrijven beperken zich ditmaal niet alleen tot
Open Huis maar hebben ook de mogelijkheid om met een alternatief, zoals excursie,
lezing of debat, deel te nemen aan de dag.
Zo krijgen ook ondernemingen die geen
grote groepen kunnen ontvangen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren. Immers,
hoe meer bedrijven en instellingen participeren, hoe groter het effect, hoe beter het
beeld dat we van de sector kunnen neerzetten.
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Meer informatie: VNCI, Marjolein Schlarmann, tel.: 070 – 337 87 35, e-mail:
schlarmann@vnci.nl, website: www.dagvandechemie.nl

4.

BEURZEN

Nederland/België
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/
11 - 13 OKTOBER 2006
VAKBEURS
RIOLERING
AFVALWATER
Locatie: Brabanthal, Leuven
Meer informatie: www.riolering.net

EN

16 - 19 JANUARI 2007
INFRATECH 2007
Vakbeurs voor grond-, water- en wegenbouw
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: www.infratechahoy.nl
6 – 8 FEBRUARI 2007
SPLASHURE, SPORT & RECREATECH
Totaalvakbeurs voor sport, recreatie en
vrije tijd
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: tel.: 010 – 293 32 32, email: info-ssr@ahoy.nl, website: www.ssrahoy.nl

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,
website:
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, website: 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
8 – 11 MEI 2006
THE 3RD INTERNATIONAL REBUILD
IRAQ EXHIBITION
Locatie: Amman
Meer
informatie:
www.rebuild-iraqexpo.com
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

Buitenland
28 – 31 MAART 2006
SMAGUA 2006
International water and environment
exhibition
Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: www.smagua.com

7 -10 JUNI 2006
AQUATECH SYRIA 2006
International
exhibition
for
water
technology and accessories
Locatie: Damascus, Syrië
Meer informatie: www.atassiex.com
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4 – 7 JULI 2006
PSA 2006
The 8th edition of Asia’s largest
international
exhibition
on
rotating
equipment, fluid, air & gas handling
systems, incorporating fluid power and
control systems & instrumentation
Locatie: Singapore Expo
Meer informatie: HQ Link Pte Ltd., Ms
Sharon Lim, tel.: +65 6534 3588, e-mail:
sharonlim@hqlink.com,
website:
www.psa2006.com
27 - 30 JULI 2006
TAIWANWATER 2006
Locatie: World Trade Center, Taipei
Meer informatie: www.taiwanwater.com.tw
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
13 – 15 SEPTEMBER 2006
PSC 2006
7th International Exhibition on Fluid, Gas &
Air Handling Systems
Locatie: China International Exhibition
Center Beijing, China
Meer informatie: HQ Link Pte Ltd., Ms
Sharon Lim, tel.: +65 6534 3588, e-mail:
sharonlim@hqlink.com,
website:
www.psc2006.com

3 - 6 OKTOBER 2006
AQUA UKRAINE 2006
International Water Forum
Locatie: Kiev, Oekraïne
Meer informatie: www.iec-expo.com.ua
5 – 7 OKTOBER 2006
ECONOMIZA 2006
3rd edition of the international fair on
Renewable
Energies
and
Water
Technologies/Sustainability
Locatie: Exhibition and Conference Centre
Roquetas de Mar, Almeria, Spanje
Meer informatie:
www.almeriaferiasycongresos.com

22 - 25 OKTOBER 2006
WEFTEC DALLAS 2006
The water quality event for water and
wastewater professionals
Locatie: Dallas, Texas
Meer informatie: www.weftec.org
27 FEBRUARI – 1 MAART 2007
FILTECH 2007
International Conference and Exhibition for
filtration and separation technology and
services
Locatie: Wiesbaden, Duitsland
Meer informatie: www.filtech.de

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
CTB Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 49 van februari 2006
van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB).

VNCI
De onderstaande stukken zijn de afgelopen
maanden van de VNCI ontvangen:
Milieu,
verpakking:
Stichting
Packchem
onderzoekt
mogelijkheden nieuw collectief
systeem
voor
bedrijfsverpakkingen;
Kenmerk:
BB-05-0206 d.d. 20-12-2005;
Milieu, subsidies: nieuw milieulijst
2006 voor vrijwillige afschrijving
milieu-investeringen (VAMIL) en
voor
milieu-investeringsaftrek
(MIA); Kenmerk: BB-05-0207 d.d.
27-12-2005;
- Responsible Care-rapport over 2004 is
verschenen; Kenmerk: B-06-00058-JC
d.d. 19-01-2006; het volledige rapport
kunt
u
downloaden
op:
http://www.vnci.nl/_pages/default.asp?
m=thema&c=ResponsibleCare#rcdownl
oad;
Handel en industrie: subsidie voor
het bevorderen van betrekkingen
met China; Kenmerk: BB-06-0209
d.d. 13-01-2006;
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Energiebeleid: subsidies. Ten
behoeve van energieonderzoek en
experimenten die vallen binnen
het transitiebeleid voor energie
kan via een tenderprocedure
subsidie worden gevraagd (EOS
en UKR); Kenmerk: BB-06-0210
d.d. 16-01-2006;
Energie: contouren van het CO2allocatieplan voor de periode
2008-2012; Kenmerk: BB-06-0212
d.d. 25-01-2006;
Stoffenbeleid:
de
Europese
Commissie
bereidt
een
verordening
voor
ter
implementatie van het Globally
Harmonised
System
of
Classification and Labelling of
Chemicals; Kenmerk: BB-06-0213
d.d. 08-02-2006;
Subsidies: uitsluitend voor MKB
bedrijven
is
er
een
subsidie-/kredietmogelijkheid voor
excellente
innovatieprojecten;
Kenmerk:
BB-06-0214
d.d.
16-02-2006;
Douanewetgeving: overzichten EU
Drug Precursoren regels voor
interne- en externe handel; ;
Kenmerk:
BB-06-0215
d.d.
09-03-2006;
Wet milieubeheer: uiterlijk op 31
maart 2006 moeten bedrijven die
vallen
onder
emmissiehandel
(Nox, CO2) en daarvoor een
vergunning
hebben
een
geverifieerd
emissieverslag
inleveren bij de NEa; Kenmerk:
BB-06-0216 d.d. 09-03-2006.
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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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
Normen

Hergebruik
Water

Bestuur

Waterkwaliteisen

X

PR

X

Legionella

Akzo
Alldos
Altena Cleaning
Aquacare Europe
Aquador
Aqua Nederland
Ashland Nederland
Berson UV-techniek
Bruine de Bruin
Christ (Wg coörd.)
DHV
DP Pompen
GE Water & Process
TeTecTechn.
Tech.
Great
Lakes Manufacturing
Hatenboer-Water
Hellebrekers
Holland Novochem
Kalsbeek
Kiwa
Krohne Nederland
Lubron Waterbehandeling
Melspring International
Messer
Nalco
Norit Water Solutions
Omegam-Water
ProMinent Verder
Pro Water
Van Remmen
Rohm & Haas
Rossmark Waterbeh
Royal Haskoning
TNO Industrie en Techniek
TWMS
Uvidis
Wedeco
A.H.J. Welkers
Van Wijk & Boerma
Zenon

Zwembadwater

Bedrijven ⇓

Biociden )*

Milieu

Werkgroepen ⇒

X
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X
X
X
X
X

X

(X)
(X)

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
(X)
X
X
X

(X)

(X)

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X (X)
X

X
X
X

X (X)

X

X
X

X
X
X

X

X

(X)

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

)* Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het Platform Biociden van VNO-NCW

