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1. AQUA NEDERLAND

20 - 22 MAART 2007
AQUA NEDERLAND VAKBEURS
De voorbereidingen voor de beurs lopen
goed en veel Aqua Nederland-leden
hebben zich al aangemeld.
Diegenen die zich nog niet hebben
ingeschreven,
kunnen
een
inschrijfformulier bij het Aqua Nederlandsecretariaat opvragen.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland
vergadert op 28 september 2006 tijdens
de Aquatech in de RAI te Amsterdam. Op
de agenda staat onder andere de Aqua
Nederland Vakbeurs.
BENOEMING NIEUW BESTUURSLID
AQUA NEDERLAND
Sinds kort is Water Koch (ProMinent
Verder B.V.) benoemd tot Aqua Nederland bestuurslid voor een periode van 3
jaar. De huidige samenstelling van het
Aqua Nederland-bestuur kunt u bekijken
op de Aqua Nederland-website, zie: http://
www.aquanederland.nl/aquaned/webPage
s.do?pageID=200986
12 OKTOBER 2006
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Aqua Nederland organiseert een "in
bedrijf" bijeenkomst op:
datum: donderdag 12 oktober 2006
aanvang: 15.30 uur (ontvangst vanaf
15.15 uur)
locatie:Rijnmond
Energie/Intergen,
Petroleumweg 46/ Haven 3108,
3196 KD Vondelingenplaat,
Rotterdam.
Het thema is “water voor elektriciteitsproductie”. Voor de productie van elektriciteit is water bijna net zo cruciaal als
brandstof. Het water voor de Rijnmond
Energie centrale wordt gefilterd en gezuiverd uit water afkomstig uit de Nieuwe
Waterweg.
De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit
zandfilters, reverse osmosefilters en
elektrische ionisatie filtratie.
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Deze installatie kan gedemineraliseerd
water leveren van 0.06 micro siemens met
een capaciteit van 160 m3/uur en gefilterd
water van 800 m3/uur.
In de presentatie zal uitleg worden gegeven over deze installatie en de operationele ervaring van de afgelopen 2 jaar.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.15 uur
Ontvangst met koffie
15.30 uur
Presentatie(s)
door Arjan van der Stigchel,
Operations Manager over
Watertreatment
plant
Rijnmond Energie
16.00 uur
Bezoek aan de installatie/
project
17.00 uur
Borrel
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
MARKTTENDENSEN
De Aqua Nederland Branchebarometer
met betrekking tot de 1e helft van 2006,
wordt binnenkort per e-mail aan alle Aqua
Nederland-leden verzonden.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl

LEDENNIEUWS
NIEUWE LEDEN
In de achterliggende periode heeft Aqua
Nederland geen nieuwe leden mogen verwelkomen. Het ledental blijft: 53.
KROHNE
NEDERLAND
WINNAAR
INTERNATIONAL
AQUATECH
INNOVATION AWARD 2006
Tijdens
de
Aquatech
2006
is
traditiegetrouw de International Aquatech
Innovation
Award
(IAIA)
uitgereikt,
bedoeld voor het meest innovatieve
product op de beursvloer.
Joost Timmerman van Krohne Nederland
B.V. heeft de award in ontvangst
genomen.
INNOVATIE LEIDT TOT MILJOENENOPDRACHT NORIT IN TURKIJE
Norit Membrane Technology BV levert
totaalconcept voor wereldwijd probleem

Twee van Europa’s grootste membraaninstallaties voor de behandeling van
percolatiewater zullen in Istanbul, Turkije
gebouwd worden door Norit Membrane
Technology BV. Het is een unieke en
technologisch innovatieve oplossing voor
een steeds groter wordend probleem: het
lekwater uit afvalbergen (percolatiewater).
De installaties krijgen een capaciteit van
5.000 m3 per dag en moeten medio 2007
operationeel zijn.
Het
probleem
met
afvalwater
uit
vuilnisbelten is met name een probleem
voor de landen in Oost en Zuid Europa,
die zich willen aansluiten bij de EU en zich
daarmee ook aan de EU regelgeving
moeten houden. Door de inzameling en
het storten van huishoudelijk afval op,
veelal, nieuwe stortplaatsen komt lekwater
vrij.
Dit
lekwater,
percolatie-water
genoemd, is sterk vervuild met organische
en anorganische componen-ten. De
Membraan Bioreactor (MBR) technologie
van Norit maakt dit water direct loosbaar
op het oppervlakte water, waarmee het
voldoet voor de geldende lozingsnormen,
nu en in de toekomst.
De afvalwaterbehandelinginstallaties in
Istanbul bestaan uit een combinatie van
een aantal verschillende zuiveringsoplossingen binnen de Norit groep: een
biologisch proces in combinatie met
ultrafiltratie, gevolgd door nanofiltratie en
actieve koolfiltratie.
Daarnaast
zal
Norit
Membrane
Technology een soortgelijke installatie
bouwen in Trabzon, een middelgrote stad
in het noordoosten van Turkije. Het betreft
hier de behandeling van 120 m3/dag
percolatiewater
van
een
onlangs
aangelegde stortplaats door middel van
dezelfde technologie. Deze installatie gaat
eind 2006 in bedrijf.
Norit Membrane Technology levert dit
project turn-key samen met een Turkse
civiele partner. Daarnaast is men
verantwoordelijk voor de bediening van de
installatie gedurende de eerste jaren.
Meer informatie: Henk Schonewille, Area
Sales
Manager
Norit
Membrane
Technology, tel.: 053 - 4287 285, e-mail:
h.schonewille@noritmt.nl,
website:
www.norit.com
(Bron: persbericht Norit d.d. 18-07-06)
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BERSON
UV-TECHNIEK
PRESENTEERT
DVGW
GECERTIFICEERDE UV-DESINFECTIE
INSTALLATIES
TIJDENS
DE
AQUATECH
AMSTERDAM
2006
Berson UV-techniek presenteert zijn
DVGW* gecertificeerde UV-desinfectieinstallaties tijdens de Aquatech 2006 in
Amsterdam. Berson’s InLine+ DVGW
gecertificeerde installaties zijn de eerste in
zijn soort die voldoen aan de nieuwste,
strenge (Duitse) DVGW standaard W294
(blad 1, 2 & 3). Een aantal Berson
UVdesinfectie-installaties zijn recentelijk
tevens gecertificeerd volgens NWRI** en
NSF***
standaards.
Berson UV-techniek presenteert een
brede
selectie
aan
UV-desinfectieinstallaties en toebehoren, inclusief UVSensor en Automatische Wisinstallatie.
* DVGW – Duitse Technische Vereniging
voor
Gas
en
Water
** NWRI – Nationaal Water Research
Instituut,
USA
*** NSF International – Onafhankelijk
Gezondheids en Veiligheids Instituut, USA
UV
DESINFECTIE
SPECIALIST
BEHAALT ISO 14001 CERTIFICERING
Berson UV-techniek, fabrikant van en
specialist in UV-desinfectie, heeft ISO
14001 certificering verkregen voor het
Environmental
Management
System
(EMS).
EMS verschaft een raamwerk voor het
omgaan
met
milieuverantwoordelijkheden, zodat deze efficiënter en
geïntegreerd worden toegepast in het
totale bedrijfsproces. ISO 14001 is een
internationale standaard die dit proces
formaliseert.
"We hebben milieubewustheid altijd hoog
op onze prioriteitenlijst geplaatst, evenals
het anticiperen op nieuwe richtlijnen en het
implementeren van procedures die niet
alleen overeen-stemmen met de eisen,
maar deze ook vaak nog overtreffen,"
aldus Berson’s Algemeen Directeur Sjors
van
Gaalen.
"Het behalen van ISO 14001 erkent onze
inspanningen
en
helpt
bij
de
bewustwording van onze partners hier zelf
ook aan bij te dragen. We zullen doorgaan
met
het
beoordelen
van
onze
bedrijfsactiviteiten, en de gevolgen daarvan, om ervoor te zorgen dat we een
milieuverantwoordelijke
onderneming

blijven,"
voegt
hij
eraan
toe.
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.:040 - 290 77 77; e-mail:
info@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com
(Bron: Persberichten BER10-06 en
BER09-06 d.d. 07-08-06)

WERKGROEPEN
Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnemen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu/Wet- & Regelgeving
In de afgelopen maanden heeft de
Werkgroep Milieu niet vergaderd, maar
wel is een bezoek gebracht aan het RIZA
op 23 juni jl. en zijn de knelpunten die
onze leden ervaren met de ABM
besproken met de heren Gerrit Niebeek en
Bas
Wonink.
In
de
komende
werkgroepvergadering wordt de laatste
hand gelegd aan de rapportage en
opvolging. In de volgende nieuwsbrief een
definitief verslag hierover.
De onderstaande punten blijven de nodige
aandacht vragen:
• Biociden
- Opvolging
Europese
wetgeving
(Biocidal Product Directive) en
implementatie in Nederland
- Platform Biociden: aanpak herschrijven nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet
(Q1-Q2 2005)!
• Waterwetgeving
- Opvolging praktisch omgaan van
overheid met ABM-classificatie voor
stoffen
en
preparaten
(ABM=
Algemene BeoordelingsMethodiek)
- Evolutie TEB (Totaal Effluent Beoordeling)
- Kaderrichtlijn Water/BAT Cooling.
• Stoffenwetgeving
- REACH & SOMS
- Globally Harmonised System (GHS).
Nieuwe aandachtsgebieden zijn:
• KIWA-ATA
• Koosjer/halal-certificering
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Milieu/Wet- en regelgeving
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vindt plaats op 28 september 2006,
10.00 uur, Hotel Mercure te Dordrecht.
Oproep: heeft u interesse om lid te worden
van de Werkgroep Milieu, of suggesties
voor interessante onderwerpen, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met
het Aqua Nederland-secretariaat, tel.: 079
– 353 12 03, e-mail: aquaned@fme.nl
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep Milieu
Werkgroep Zwembadwater
In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Zwembadwater niet vergaderd.
Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
Werkgroep PR
In de afgelopen maanden heeft de Werkgroep PR niet vergaderd. De belang-rijkste
activiteiten, waarmee de werk-groep zich
heeft beziggehouden, zijn:
• de Aqua Nederland "in bedrijf"
bijeenkomst op 12 oktober a.s. bij
Intergen/Energy Rijnmond.
• de Aqua Nederland Vakbeurs. De
beurs vindt plaats van 20 tot en met
22 maart 2007 in de Evenementenhal
Gorinchem. Tekent u allen in!! Wij
houden u op de hoogte van de
voortgang. Voor meer informatie
neemt u contact op met de Werkgroep
PR.
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR

Werkgroep Hergebruik Water
De Werkgroep Hergebruik Water heeft in
de
achterliggende
periode
éénmaal
vergaderd, te weten op woensdag 6
september 2006 bij Wedeco B.V. Water
Technology te Helmond.
De werkgroep richt zich op een 3-tal
onderwerpen:
1. Opzetten toegankelijke referentielijst
op de Aqua Nederland-website. De
huidige referentielijst is wat lastig
toegankelijk; gestreefd wordt naar een
betere interface met de site-bezoekers.
Getracht wordt om de komende
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maanden een nieuwe opzet op de
website te plaatsen.
2. Opzetten van een praktijk-/demoinstallatie die waterhergebruik in een
zo breed mogelijk context laat zien en
in een branche waar nog voldoende
mogelijkheden voor waterhergebruik
aanwezig zijn. Doelstelling is om de
realisatie van de demo-installatie in
samenwerking met een brancheorganisatie te organiseren.
3. Organiseren van het 2e Symposium
“De onbeperkte mogelijkheden van
industrieel waterhergebruik” tijdens de
Aqua Nederland-beurs op 20, 21 en 22
maart. Op een van de beursdagen zal
het 2e Symposium van de werkgroep
worden gehouden. Grondgedachte van
het symposium is wederom de
eindgebruiker aan het woord te laten,
waarbij
alle
aspecten
van
waterhergebruik (zowel positief als
setbacks) objectief aan bod komen.

Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella

Personalia: er is van andere leden van
Aqua Nederland wederom de vraag geuit
of actieve deelname aan de werkgroep
mogelijk is. De werkgroep is van mening
dat het huidige aantal actieve leden
maximaal is om een werkbare situatie te
behouden. Papieren leden zijn uiteraard
van harte welkom.
Tenslotte zal Carel Aeijelts Averink de
werkgroep verlaten. De vertegenwoordiging van Hatenboer-Water in de werkgroep zal worden voortgezet door Guy
Heijnen.

•

Werkgroep Hergebruik Water
6 september 2006
Wedeco B.V. Water Technology te
Helmond

•

Aquatech 2006
26 september – 29 september 2006
RAI Amsterdam

•

Werkgroep Milieu
28 september 2006
Mercure Hotel te Dordrecht

•

Bestuur
28 september 2006
Aquatech, Amsterdam RAI

De volgende vergadering is gepland op
woensdag 25 oktober a.s. bij GE Water &
Process Technologies - Zenon B.V. te
Duiven, aanvang 13.00 uur.
Carel Aeijelts Averink
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Legionella
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Legionella niet vergaderd.
Naar aanleiding van de Legionellauitbraak in juli in Amsterdam is de
Werkgroep Legionella door diverse media
(tv, radio en krant) benaderd en heeft
gefungeerd als vraagbaak.
Deze perscontacten hebben geresulteerd
in het opstellen van een persbericht dat is
verstuurd naar diverse vakbladen.

Werkgroep Normen
In de afgelopen periode heeft
Werkgroep Normen niet vergaderd.

de

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

•

'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
12 oktober 2006
Rijnmond Energie/Intergen te Rotterdam
• Werkgroep Hergebruik Water
25 oktober 2006
GE/Zenon B.V. te Duiven
•

Bestuur
9 november 2006
Locatie: nog nader te bepalen

•

Aqua Nederland Vakbeurs
20 – 22 maart 2007
Evenementenhal te Gorinchem
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+

35
MILJOEN
VOOR
TTIWATERTECHNOLOGIE!
Voor het uitvoeren van het ambitieuze en
integrale onderzoeksprogramma door het
Technologisch
Top
Instituut
Watertechnologie (TTIW) is door de
rijksoverheid een bedrag van € 35 miljoen
beschikbaar gesteld, zo bleek uit de
miljoenennota. De helft van het bedrag
wordt pas toegekend als over een jaar
blijkt dat de organisatorische en
inhoudelijke voortgang voldoende zijn.
Het bedrag is afkomstig uit de
zogenaamde
FES-gelden
(Fonds
Economische Structuurversterking) en is
bedoeld voor de periode 2007-2012.
Zoals de afgelopen maanden met u gecommuniceerd wil het TTIW de technologische krachten in de Nederlandse
watersector bundelen met lonende innovaties op waterbehandelingsgebied als
belangrijkste doel. Het TTIW maakt onderdeel uit van het nationale Innovatieprogramma Watertechnologie en heeft
daarin de taak om zorg te dragen voor
pre-competitieve technologieontwikkeling.
Om een snelle start van het TTIW mogelijk
te maken zal verder gebouwd worden op
het fundament dat door (het reeds als TTI
georganiseerde) Wetsus is gelegd. Door
het TTIW-onderzoeks-programma onder
te brengen bij Wetsus, gaat het vrijwel
onmiddellijk van start. Het lopende
onderzoeksprogramma van Wetsus wordt
integraal onderdeel van het TTIWprogramma. In de komende maanden
worden
bij
Wetsus
enige
organisatiewijzigingen doorgevoerd om
een en ander mogelijk te maken.
Het TTIW gaat onder andere werken aan
de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater, aan de bereiding
van veilig drink- en proceswater, aan
interactie met natuurlijke systemen, aan
ontzilting van zeewater, aan het herstellen
van natuurlijke (grondstof)-kringlopen, aan
sensoring en aan technologie om te
kunnen voldoen aan nieuwe eisen van
bijvoorbeeld de Europese Kader Richtlijn
Water. Belangrijk uitgangspunt bij de te
ontwikkelen
technologieën
blijft

duurzaamheid.
De bijdrage van de rijksoverheid is een
verdubbeling van de reeds toegezegde
bijdragen van de betrokken bedrijven en
kennisinstellingen, waardoor een budget
van € 14 miljoen per jaar beschikbaar is
over de periode 2007-2012. Door 60-80
onderzoekers zal gewerkt worden aan
onderwerpen die bepaald zijn door de
watersector. Circa 50 bedrijven en 10
kennisinstellingen hebben zich aan het
TTIW
gecommitteerd.
De
sector
(bedrijfsleven,
drinkwaterbedrijven
en
waterschappen) bepaalt in samenspraak
met de kennisinstellingen de inhoud van
het onderzoek, het TTIW organiseert het
bijeenbrengen van kennis en middelen, en
de relevante kennisinstellingen voeren het
programma
uit.
Aan
het
onderzoeksprogramma worden als eisen
gesteld dat het naast vraaggestuurd ook
excellent,
pre-competitief
en
multidisciplinair
moet
zijn.
Binnen het TTIW is veel aandacht voor
kennistransfer. Zo is er doelgericht beleid
voor het door de sector gebruiken en
vermarkten van de opgedane kennis,
worden technostarters gestimuleerd en
worden
unieke
multidisciplinaire
specialisten opgeleid die de nieuwe kennis
in de praktijk kunnen implementeren.
Het TTIW betekent een enorme uitdaging
voor de sector en wordt door ons gezien
als belangrijke impuls voor een grote stap
voorwaarts. Wetsus bedankt hierbij
iedereen hartelijk die heeft bijgedragen
aan dit succes.
Programmaconferentie
Op 4 en 5 oktober a.s. wordt er een
programmaconferentie voor het TTIW
georganiseerd in Leeuwarden. Tijdens
deze bijeenkomst, waarvoor de bedrijven
en kennisinstellingen die zich hebben
gecommitteerd aan het TTIW reeds zijn
uitgenodigd,
wordt
aan
het
onderzoekprogramma verder vorm en
inhoud gegeven.
Meer
informatie:
over
deze
programmaconferentie kunt u contact
opnemen met Gert-Jan Euverink (058 284 62 00, gertjan.euverink@wetsus.nl
Toelichting Innovatieprogramma Water
tijdens Aquatech
Op donderdag 28 september a.s. wordt

vanaf 16.00 uur op de Aquatech het
Innovatieprogramma
Watertechnologie
worden
gepresenteerd
en
nader
toegelicht. Behalve aan het TTIW zal dan
ook aandacht besteed worden aan de
mogelijkheden voor innovaties op de
thuismarkt en de mogelijkheden van het
exportinstrumentarium.
Wetsus is overigens te vinden op de
Aquatech in het Dutch Water Pavilion,
standno. 07.104. Graag tot ziens!
(Bron: Wetsus Nieuwsbrief nr. 39 d.d.
20-09-06)
WATER TOOLKIS ZOEKT SPONSORS
Het Water Toolkit Project is een initiatief
van JCI The Netherlands (Junior Kamer,
www.jci.nl), die hiermee een concrete
bijdrage
wil
leveren
aan
het
waterbewustzijn onder kinderen op
basisscholen. De Toolkit is een speciaal
ontwikkeld lespakket die scholen kunnen
gebruiken voor een themaweek/ -project
over "water". Op deze wijze wordt het
waterbewustzijn onder de jeugd verder
vergroot. De Water Toolkit is een flexibel
en kant-en-klaar les-pakket, met uitleg
voor leerkrachten en inclusief allerlei spelen leermaterialen. De Toolkit wordt gratis
beschikbaar gesteld door de Junior
Kamer, mogelijk gemaakt door de
vrijwillige inzet van de leden en met
financiële ondersteuning van sponsoren.
Eind vorig jaar hebben we naar volle
tevredenheid de pilotfase afgerond.
Hieraan hebben een 15-tal basisscholen
meegedaan. De pilot is financieel
ondersteund door Heineken en Unilever.
Dit jaar willen wij de Water Toolkit
landelijk gaan uitrollen. We streven dit
schooljaar naar het bereiken van
minimaal 200 basisscholen. Het project
zal zeker een aantal jaren gaan lopen.
Het ultieme doel is dat de Water Toolkit
standaard onderdeel gaat uitmaken van
het lespakket binnen het Nederlandse
basisonderwijs. Mocht het op de lange
termijn allemaal staan en zich bewezen
hebben dan is een internationale uitrol
ook een mogelijkheid. Die landelijke uitrol
wordt geheel vrijblijvend ondersteund
door de lokale Junior Kamers in
Nederland.
Echter, we zijn wel degelijk op zoek naar
een,
of
meerdere,
sponsor(en)/
donateur(s) die met ons dit traject wil(len)
ingaan. De structuur staat, onder meer
middels een stichting en een Comité van
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Aanbeveling. In het Comité van
Aanbeveling hebben zitting de heren
Burgmans (oud topman Unilever), Ruys
(oud topman Heineken), Hermans (oud
minister Onderwijs en Wetenschappen en
thans
voorzitter
MKB
Nederland),
Savenije (Professor TU Delft) en Stikker
(EMF). Betrokkenheid van deze personen
zal leiden tot extra exposure voor een
succesvolle landelijke uitrol. De uitrol zal
op lokaal niveau leiden tot veel (lokale)
publiciteit. Elke kamer heeft zo haar eigen
persingangen en kan dit project
aangrijpen om het project, uw organisatie
en
tevens
haar
eigen
rol
en
werkzaamheden, onder de aandacht te
brengen. Een leuke uitdaging met een
maatschappelijk karakter ligt in het
verschiet!
We zijn derhalve op zoek naar
organisaties die water en/of de doelgroep
kinderen en/of MVO hoog in het vaandel
hebben staan en dit project derhalve
financieel willen ondersteunen. Aanvulling
van de boxen door sponsoren behoort
zeker tot de mogelijkheden.
We zijn op dit moment in gesprek met de
waterleidingbedrijven,
ingenieursbureaus, de waterschapsbank en vele
andere partijen. Indien wenselijk kan ik
meer contacten toelichten (o.a. ZKH
Willem Alexander, maar ook het
Jeugdjournaal). Mijn vraag aan uw
organisatie is concreet of u een financiële
bijdrage wilt doneren of als (hoofd)
sponsor wilt gaan optreden.
Meer
informatie:
Rogier
Bakker,
Projectgroep
Water,
website:
www.jci.nl/water en www.watertoolkit.nl
UITVOERINGSWET
REACH
NAAR
TWEEDE KAMER
Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft
op 21 juli 2006 een wetsvoorstel tot
uitvoering van de Europese stoffenverordening Reach (registratie, evaluatie en
autorisatie van chemische stoffen) aan de
Tweede
Kamer
aangeboden.
Het
wetsvoorstel voorziet onder meer in
uitbreiding en wijziging van de Wet
milieubeheer, intrekking van de Wet
milieugevaarlijke stoffen en de overheveling van de bepalingen van die wet
naar de Wet milieubeheer.
Reach
Op grond van Reach moeten alle chemische stoffen binnen een termijn van elf

jaar worden beoordeeld op gevaar voor
mens en milieu. Voor de zeer gevaarlijke
stoffen moet een vergunning worden
aangevraagd.
Verplichtingen gebruikers
De nieuwe Europese stoffenregelgeving
leidt tot ingrijpende wijzigingen in zowel de
Europese als de nationale regelgeving.
Reach legt producenten, importeurs en
andere beroepsmatige en industriële
gebruikers in de keten de verplichting op
om informatie te verzamelen over de
eigenschappen van een stof, de aan het
gebruik verbonden risico’s te beoordelen
en de nodige maatregelen te nemen om
de eventueel door hen geconstateerde
risico’s te beheersen. Daarnaast zal over
de eigenschappen van een stof in de
keten moeten worden gecommuniceerd
zowel “downstream” (van leverancier naar
gebruiker) als “upstream” (van gebruiker
naar leverancier).
Verplichtingen lidstaten
Reach is een verordening en heeft derhalve rechtstreekse werking. De verordening maakt na haar inwerkingtreding
deel uit van het nationale recht van de
lidstaten. Om Reach in de praktijk goed te
laten werken, zijn de lidstaten verplicht de
daartoe noodzakelijke uitvoeringsregels
vast te stellen. Deze uitvoeringsregels
hebben
vooral
betrekking
op
de
strafbaarstelling van overtredingen van
Reach, de aanwijzing van een nationale
bevoegde instantie, de regeling van het
toezicht op naleving, de mogelijkheid van
bestuursrechtelijke handhaving en het
opnemen van een rechtsgrondslag voor
het stellen van regels die eventueel nodig
zijn voor de uitvoering van Reach.
De lidstaten zijn tevens verplicht om de
met Reach overlappende of strijdige
regels in de nationale wetgeving op
stoffengebied in te trekken of aan te
passen. Dat betreft in Nederland de regels
van de Wet milieugevaarlijke stoffen, die
worden
gebundeld
in
de
Wet
milieubeheer.
Door het gefaseerd invoeren van de verschillende bepalingen in Reach zullen de
met de verordening overlappende en
strijdige bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen in twee fasen worden
ingetrokken dan wel aangepast. Op het
moment van inwerkingtreding van Reach
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zijn dat de bepalingen rond het
veiligheidsinformatieblad en een jaar later
de bepalingen over de kennisgeving van
nieuwe stoffen. Gelijktijdig met de
laatstgenoemde aanpassing worden de
resterende bepalingen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen overgeheveld
naar (voornamelijk hoofdstuk 9 van) de
Wet milieubeheer en wordt de Wet
milieugevaarlijke stoffen ingetrokken.
Wetsvoorstel
De volledige tekst van het wetsvoorstel
(TK, nummer 30 600) is te vinden op:
www.overheid.nl
(Bron: Infobulletin FME-CWM, nr. 11 van
augustus 2006)

3.

BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

4 EN 5 OKTOBER 2006
PROGRAMMACONFERENTIE TTIW
Wetsus organiseert op 4 en 5 oktober a.s.
een programmaconferentie voor het TTIW
in Leeuwarden. Tijdens deze bijeenkomst,
waarvoor
de
bedrijven
en
kennisinstellingen
die
zich
hebben
gecommitteerd aan het TTIW reeds zijn
uitgenodigd,
wordt
aan
het
onderzoekprogramma verder vorm en
inhoud gegeven.
Meer informatie: Gert-Jan Euverink, tel.:
058
284
62
00,
e-mail:
gertjan.euverink@wetsus.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 moge-
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lijkheid 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.
Meer informatie: VNCI, Marjolein Schlarmann, tel.: 070 – 337 87 35, e-mail: dagvandechemie@vnci.nl, website: www.dagvandechemie.nl

10 OKTOBER 2006
REACH
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd door de VNCI en is bedoeld
voor iedereen die te maken krijgt met de
invoering van REACH.
Locatie: Euretco Expo Center te Houten
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
Meer informatie: VNCI, tel.: 070 – 337 87
40, e-mail: vanwell@vnci.nl

9 NOVEMBER 2006
OP WEG NAAR HUIS BIJEENKOMST
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
dor de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW), met als
thema ‘Biofouling …. Beestjes gooien roet
in het eten’.
Locatie: het Waterhuis in Nieuwegein
Tijdstip: 16.00 uur
Deelname: Є 95,00 (excl. BTW)
Meer informatie: secretariaat SKIW, tel.:
030
–
606
95
70,
e-mail:
secretariaat@skiw.nl, website: www.skiw.nl
24 NOVEMBER 2006
WATERSYMPOSIUM/NAJAARSVERGADERING
Het najaarscongres getiteld “blauw regeert
Nederland – ruimte voor innovatie wordt
gezamenlijk door KVWN en NVA georganiseerd.
Locatie: Planetarium Gaasperplas te Amsterdam
Meer informatie: Bureau KVWN/NVA, tel.:
070
–
414
47
78,
e-mail:
info@waterfederatie.nl,
website:
www.waterfederatie.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/
3 – 6 OKTOBER 2006
INDUSTRIAL PROCESSING
De vakbeurs voor de totale natte en
droge procestechniek.
De beurs Industrial Processing maakt deel
uit van de Industriële Week (gezamenlijk
met
de
beurzen
Macropak,
Aandrijftechiek, Factory Automation en
Processing & ICT).
Er zijn vier hoofdsegmenten:
- water & afval
- (petro)chemie & pharmacie
- food & beverage
- (huis)diervoeding & bio
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer
informatie:
www.industrialprocessing.nl
en
www.industrieleweek.nl
25 - 27 OKTOBER 2006
VAKBEURS
RIOLERING
AFVALWATER
Locatie: Brabanthal, Leuven
Meer informatie: www.riolering.net

EN

16 - 19 JANUARI 2007
INFRATECH 2007
Nationale vakbeurs voor grond-, water- en
wegenbouw
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: tel.: 010 – 293 32 04,
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 01, email: info-ssr@ahoy.nl, website: www.ssrahoy.nl
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Meer
informatie:
enteco.com
20 – 22 MAART 2007
AQUA NEDERLAND VAKBEURS
De nationale vakbeurs voor waterbehandeling, watermanagement & watertechnologie
Locatie: Evenementenhal te Gorinchem
Meer informatie: Aqua Nederland, tel.: 079
– 353 12 03, e-mail: aquaned@fme.nl,
website:
www.evenementenhal.net/evenement.php
?id=312 en
www.evenementenhalgorinchem.nl

5 – 7 JUNI 2007
INDUSTRIAL MAINTENANCE
Technologievakbeurs voor onderhoud
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: tel.: 010 – 293 32 34,
www.industrialmaintenance.nl
Buitenland
3 - 6 OKTOBER 2006
AQUA UKRAINE 2006
International Water Forum
Locatie: Kiev, Oekraïne
Meer informatie: www.iec-expo.com.ua

www.entsorga-

28 NOVEMBER - 1 DECEMBER 2006
POLLUTEC PARIJS 2006
 GEZAMENLIJK INITIATIEF
HOLLAND PAVILJOEN!!
Internationale vakbeurs voor milieutechnologie. De beurs in ingedeeld in diverse
sectoren. De belangrijkste sectoren zijn:
water, afval en lucht.
Locatie: Lyon, Frankrijk
Meer informatie: George van der Hilst,
Promosalons Nederland, tel.: 070 – 462 00
20,
e-mail:
g.vanderhilst@promosalonsa.nl, website:
www.pollutec.com
22 – 24 JANUARI 2007
WATER MIDDLE EAST
4th International Exhibition and
Conference for Water Technology
Locatie: Bahrain International Exhibition
Centre, Manama, Kingdom of Bahrain
Meer informatie: Nürnberg Globals Fairs
GmbH,
e-mail:
frank.venjakob@nuernbergglobalfairs.com,
website: www.water-middle-east.com

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

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

22 - 25 OKTOBER 2006
WEFTEC DALLAS 2006
The water quality event for water and
wastewater professionals
Locatie: Dallas, Texas
Meer informatie: www.weftec.org

7 - 10 MAART 2007
WATER CHINA 2007
8th International Water, Wastewater &
Water Treatment Trade Show
Locatie: Guangzhou (Canton)
Meer informatie: www.waterchina.merebo.com

24 – 27 OKTOBER 2006
ENTSORGA-ENTECO 2006
De grootste milieubeurs in
Locatie: Keulen

15 – 17 MAART 2007
EVERYTHINGABOUTWATER EXPO
Locatie: Chennai, India
Meer informatie:
www.eawater.com/expo2007/

Duitsland

28 – 31 MAART 2007
WQA AQUATECH USA 2007
International Exhibition and Conference on
Water Technology
Locatie: Orange County Convention
Center Orlando, Florida USA
Meer informatie: Niels Klarenbeek, RAI
Amsterdam, tel.: 020 – 549 22 99, e-mail:
n.klarenbeek@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/usa
3 – 5 APRIL 2007
WATER & MEMBRANE CHINA 2007
Locatie: Shanghai Mart
Meer informatie: www.sino-expo.net
11 - 14 MAART 2008
SMAGUA 2008
International water and environment
exhibition
Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: www.smagua.com
14 – 18 APRIL 2008
FILTECH 2008
International Conference and Exhibition for
filtration and separation technology and
services
Locatie: Leipzig, Duitsland
Meer informatie: www.wfc10.org

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
KVWN/NVA
Jaarverslag
2005
Gezamenlijke jaarverslag van KVWN
(Koninklijke
vereniging
voor
waterleidingbelangen in Nederland) en
NVA (Nederlandse Vereniging voor
Waterbeheer) over 2005.
NWP-brochure “The Dutch Expertise
for drinking water”
VNCI
Een selectie van de VNCI-circulaires, die in
de afgelopen maanden zijn ontvangen,
staat hieronder.
- Jaarverslag 2005
Wet Milieubeheer: Wetsvoorstel
ter
uitvoering van REACH
ingediend bij de Tweede Kamer;
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Kenmerk: BB-06-0234 d.d.
29-06-2006;
Opleidingen: belastingen. Vanaf 1
december geen BTW-heffing meer
over opleidingen. Overgangsrecht
geeft
opleiders
nog
de
mogelijkheid tot 1 december 2007
BTW
te
heffen;
Kenmerk:
BB-06-0235 d.d. 06-07-2006;
Stoffenbeleid; de VNCI en VHCP
houden gezamenlijk op 10 oktober
a.s. een voorlichtingsbijeenkomst
over
REACH;
Kenmerk:
BB-06-0239 d.d. 11-07-2006;
Veiligheid en Milieu: voorstel
nieuwe
Europese
richtlijn
Afvalstoffen
waarin
definitie
afvalstof grote rol speelt en
toelichting op derde wijziging LAP;
Kenmerk:
BB-06-0241
d.d.
12-07-2006;
Exportzaken: wijziging in PESP
2006;
zie
http://www.evd.nl/info/programmas
/programma_psp.asp?
land=psp&showresults=true;
Kenmerk:
BB-06-0246
d.d.
24-08-2006;
Uitnodiging
netwerkbijeenkomst
op 8 november 2006; e-mail d.d.
01-09-2006;
Stoffenbeleid:
REACH.
Voorbereiding
op
REACH:
Industry Preparation Letter #4;
Kenmerk:
BB-06-0247
d.d.
30-08-2006;
Subsidies:
overzicht
van
openstaande
subsidiemogelijkheden,
o.a.
WBSO, EIA, VAMIL/MIA, FARBO;
Kenmerk:
BB-06-0248
d.d.
30-08-2006;
Overzicht REACH verplichtingen
op
korte
termijn;
Kenmerk:
BB-06-0250 d.d. 14-09-2006;
Exportzaken:
cursussen
op
managementniveau
ter
bevordering van de industriële
samenwerking tussen Europese
en Japanse bedrijven; Kenmerk:
BB-06-0252 d.d. 21-09-2006.
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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