Verslag najaarsvergadering Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA

Verslag van de huishoudelijke najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer gehouden op 26
november 1993 in de Reehorst te Ede.
1. Opening
De voorzitter, Arie van der Vlies, opent
om 9.11 uur de huishoudelijke vergadering. Hij heet de 25 aanwezigen (inclusief
8 bestuursleden) welkom. Hr is bericht
van verhindering ontvangen van de heren
Teeuwen en Van Heijningen wegens
ziekte, de heer Van den Hergen en per fax
van de heer Van Lohuizen.
De voorzitter legt uit dat vanwege
artikel 14 van de statuten, waarin is
bepaald dat wijziging van de statuten
slechts kan geschieden met tweederde der
uitgebrachte geldige stemmen, in een
ledenvergadering waarin tenminste de
helft van het aantal leden aanwezig is, het
noodzakelijk is om vast te stellen of minimaal de helft van het aantal leden van de
vereniging aanwezig is.
2. Vaststelling van het aantal
aanwezige leden
Daar de vereniging op dit moment ca.
3.000 leden telt en er slechts 25 leden
aanwezig zijn, staat vast dat het vereiste
minimum aantal niet aanwezig is.
De voorzitter sluit de vergadering en
maakt de aanwezigen erop attent dat een
halfuur later de tweede huishoudelijke
vergadering zal plaatsvinden, met dezelfde
agenda als voor deze eerste vergadering.
3. Tijd voor koffie
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om
samen een kop koffie te nuttigen.
Verslag van de huishoudelijke najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer gehouden op
26 november 1993 in de Reehorst te Ede.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Arie van der Vlies, opent de
tweede huishoudelijke vergadering van
deze dag om 9.41 uur. Ilij legt de
vergadering uit dat bij de eerste
vergadering deze ochtend het vereiste
minimum aantal leden niet aanwezig was
om over de wijziging van de statuten
onder agendapunt 7 een rechtsgeldig
besluit te kunnen nemen. De eerste vergadering is daarom gesloten en de agenda
is verder integraal meegenomen naar deze
tweede vergadering, zoals aangekondigd
in de uitnodiging. Hij stelt voor om
agendapunt 2, het vaststellen van het
aantal aanwezige leden, te verplaatsen en
te behandelen tussen de agendapunten 6

en 7. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Een bijzonder woord van welkom richt de
voorzitter tot erelid Arie Poot, alsmede tot
de winnaars van de NVA-H 3 0-jaarprijs.
Afmeldingen zijn ontvangen van de
bestuursleden Van Heijningen en
Teeuwen (beiden wegens ziekte) en
Van den Bergen. Daarnaast hebben erelid
Ehrhardt en de heer Van Eohuizen zich
afgemeld.
De voorzitter deelt mee dat per
25 november 1993 de Stichting Wateropleidingen is opgericht, de stichting
waarin de NVA de opleidingen heeft
ondergebracht tezamen met VWN,
VEWIN en KIWA. In de H 2 0 van
25 november 1993 is hierover een persbericht verschenen. De stichting zal per
1 januari 1994 operationeel zijn en bereikbaar via hetzelfde adres als het NVAsecretariaat.
Per 1januari 1994 zal CHO-TNO
ophouden te bestaan. Er is lang en op vele
wijzen geprobeerd de activiteiten van deze
organisatie te laten voortbestaan. Er zijn
daartoe ook gesprekken gevoerd met de
NVA. Onlangs is in overleg en samenwerking met de Stichting RIONED
besloten dat de Commissie Stedelijke
Hydrologie, met de twee daarbinnen
werkzame werkgroepen Grondwater en
Rioleringen zich aan zal sluiten bij de
NVA. De activiteiten van deze commissie
en de werkgroepen zullen door NVA en
RIONED worden overgenomen. In de
komende maanden zal daartoe door de
NVA het initiatief worden genomen om in
overleg met RIONED, de CSH, de
daaronder wirkende werkgroepen en de
NVA-werkverbanden te komen tot een
werkbaar geheel.
Een volgende ontwikkeling waarvan de
voorzitter melding maakt is de samenwerking en het overleg dat is ontstaan
tussen NVA, ATV, RIONED, STOWA,
Unie van Waterschappen en NNI inzake
de internationale normering van afvalwater, zuiveringsinstallaties, rioleringen,
etc. De NVA speelt hierin weliswaar een
iets andere rol dan andere partijen. Het
bestuur tracht hierin met name te stroomlijnen en diverse partijen te informeren
over de lopende zaken.
De voorzitter attendeert de vergadering
op de Beleidsnotitie Ontwikkelingen NVA
van een jaar of zes geleden. Onlangs heeft
het bestuur het initiatief genomen om
deze notitie te evalueren, de indertijd
uitgesproken voornemens te toetsen en
zonodig nieuwe strategische lijnen neer te
leggen in een nieuwe notitie.
De secretaris deelt mee dat de uitgever
van het EWPCA-Tijdschrift 'European
Water Pollution Control' (WATPOL)
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Prof. dr.f'. G. Fohrverzorgde aanhetslot van de
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heeft aangeboden dit tijdschrift tegen een
zeer sterk gereduceerde prijs aan de
NVA-leden te willen aanbieden. De NVA
zal als distributiepunt functioneren. Op
korte termijn zal hierover een mailing
volgen. Geïnteresseerden kunnen zich
vandaag nog bij de balie melden. De
kosten zullen circa f 30,- per jaar
bedragen (tegen normaal f 125,-).
De secretaris deelt verder mee dat de
volgende buitenlandse excursie waarschijnlijk zal plaatsvinden in week 25 van
1994 (19-24 juni) naar Engeland in het
gebied rond Cambridge. In de eerste
maanden van 1994 volgen nadere
berichten. Het zal een excursie zijn vooral
bedoeld voor de dagelijkse praktijk van
het waterbeheer, met voor elk wat wils
(zuiveringsbeheer, oppervlaktewaterbeheer, rioleringen, wet- en regelgeving,
integraal waterbeheer, onderzoek).
2. Vaststelling van het aantal
aanwezige leden
(dit punt werd behandeld na agendapunt
6)
Het aantal aanwezige leden bedraagt 90,
inclusief het bestuur. Er zijn drie gasten
aanwezig.
3. Verslag voorjaarsvergadering d.d.
4 juni 1993
Het verslag van de lustrum-vergadering te
Gorinchem, gepubliceerd in H 2 0 (26)
nr. 22, van 28 oktober 1993, p.~647-650,
en De Klaarmeester 1993 (nr 6), p. 34-37,
wordt ongewijzigd goedgekeurd onder
dankzegging aan de secretaris.
4. Begroting 1994 en voorstel tot
aanpassing van de contributie
De penningmeester geeft aan de hand van
de reeds schriftelijk bij de vergaderstukken verstrekte toelichting een samenvatting van de belangrijkste punten in de
begroting. Deze sluit met een negatief
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saldo, dat echter beperkt blijft wanneer de
voorgestelde contributieverhogingen
plaatsvinden. Hen verdere beperking
wordt verwacht wanneer de activiteiten
die door het bestuur zijn voorzien om
zowel meer begunstigers te werven (een
actie die reeds langer geleden werd
gepland maar die is opgeschort in afwachting van de verbreding van de doelstelling) als meer leden in de breedte van
de doelgroepen. Meer leden houdt de
contributie laag.
Naar aanleiding van deze aangekondigde
actie wordt door een lid uit de vergadering
de dringende suggestie gedaan om als
vereniging meer aandacht te besteden aan
de industriële zuiveringen (o.a. via de
opleidingen). De voorzitter zegt toe hierop
te zullen letten. Na de vergadering zal
hierop bilateraal door bestuurslid Mulder
nader in worden gegaan.
Op de vraag hoeveel geld de Stichting
Wateropleidingen nu precies meekrijgt
antwoordt de penningmeester dat dit
f 100.000,- in contanten is, naast
f 100.000,- als waarde van de cursussen
en f50.000,- cursusmaterialen.
Op de vraag van de voorzitter aan de
vergadering of men kan instemmen met
de begroting wordt positief gereageerd
door de vergadering. De voorzitter wijst er
daarbij nadrukkelijk op dat de vergadering
daarmee eveneens instemt met de voorgestelde contributieverhoging. Hij voegt
hieraan toe dat het bestuur zich tot het
uiterste zal inspannen om de contributieverhogingen in de toekomst te minimaliseren, o.a. door een actief ledenwervend
beleid. Hij roept de leden op hieraan
actief deel te nemen.
5. Bcstuursmutalies
Er zijn in vervolg op de oproep bij de
convocatie geen tegenkandidaten
ingediend.
Hans Aalderink werd in 1992 ten
onrechte niet voorgedragen voor herbenoeming. Hij heeft het afgelopen jaar
desondanks normaal gefunctioneerd. Hij
wordt met algemene instemming en met
terugwerkende kracht alsnog herbenoemd
in zijn bestuursfunctie.
Dick Wouda is aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft zich de afgelopen zes jaar
met name ingezet voor het verbreden van
de verenigingsdoelstelling en het volgende
agendapunt is dan ook te beschouwen als
een waardige afsluiting van zijn bestuurstijd. De vergadering neemt met applaus
afscheid van hem.
Eenstemmig is men over het welkom aan
flenk van der Honing als opvolger van
Dick Wouda binnen het bestuur. Henk
was reeds betrokken bij de werkgroep die
de verbrede doelstelling voorbereidde en

is hiermee al enigszins voorbereid op de
bestuurstaak. De vergadering stemt bij
acclamatie met zijn benoeming in.
6. Verbreding Doelstelling NVA
De voorzitter herinnnert de vergadering
eraan dat in het afgelopen jaar twee NVAleden tot hoogleraar integraal waterbeheer
zijn benoemd, en wel Joost de Jong in
Delft en Jan Leentvaar in Wageningen.
Heide heren zijn werkzaam bij het RIZA
en worden nogmaals van harte geluk en
succes gewenst met deze benoeming.
De voorzitter geeft Dick Wouda de
gelegenheid het bestuursvoorstel nader
toe te lichten. Deze memoreert dat circa
7 jaar geleden de vereniging nog niet rijp
was om de doelstelling te verbreden. De
toen circa 1.900 leden tellende vereniging
was content met de status quo. Sedertdien
kwamen er steeds meer en vaker signalen
van de leden dat de vereniging meer
aandacht zou moeten schenken aan het
integraal waterbeheer. Er is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers
van bestuur en Programmagroep 4 om
een en ander voor te bereiden en uit te
werken, hetgeen heeft geleid tot het voorliggende bestuursvoorstel om de doelstelling van de vereniging te verbreden en
de naam van de vereniging aan te passen
aan deze doelstelling. Uit de vergadering
komt in de daarop volgende gedachtenwisseling instemming met de nieuwe
doelstelling, maar wel enige kritische
kanttekeningen bij de gekozen naamgeving. Ernst Dingemans brengt naar
voren dat de naam twee functies vervult:
een aanduiding van de club en een doelstelling van de club. Voor hem zou de
afkorting NVA kunnen worden gehandhaafd, maar zou in het voluit schrijven van
de naam de verklaring van de A (afvalwaterbehandeling) gemist kunnen
worden. De vereniging zou kunnen heten:
Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer, afgekort NVA zonder puntjes.
Frank Kouwe sluit zich hierbij aan en
herinnert aan de eerder gevoerde
discussies met Programmagroep 4
hierover. Het vasthouden aan de traditionele afkomst van de vereniging is in feite
tegenstrijdig met het vooruitstrevende
karakter van het voorstel om de doelstelling te verbreden. Hij stelt voor om
zelfs het overgaan naar een nieuwe afkorting en dus het loslaten van de
gevestigde afkorting NVA niet uit de weg
te gaan. Dick Koomen stelt voor om eventueel over te gaan tot de afkorting NVWA.
Er worden vergelijkingen getrokken met
andere organisaties die in de afgelopen
periode hun naam of de afkorting daarvan
hebben gewijzigd en er wordt op gewezen
dat dit veelal zonder problemen is ge-

accepteerd (STOWA, NVAE, IAWQ,
WEF). Van belang is er voldoende
bekendheid aan te geven.
De voorzitter memoreert de vele discussies die er aangaande deze kwestie zijn
gevoerd in de voorbereidende werkgroep
en het bestuur. Enerzijds wil men recht
doen aan de tradities binnen de
vereniging, de herkenbaarheid en de ten
grondslag liggende geschiedenis, anderzijds nodigt er een nieuwe taak, een
nieuwe doelgroep. Het bestuursvoorstel
behelst een compromis tussen verleden en
toekomst afgewogen aan de hand van de
signalen die tot op dit moment zijn
ontvangen. De discussie samenvattend en
ter plaatse toetsend aan het bestuur stelt
de voorzitter voor de mening van de
vergadering te peilen op een drietal
onderdelen: het bestuursvoorstel, Nederlandse Vereniging voor Water- en Afvalwaterbeheer; het voorstel van Dingemans/
Kouwe, Nederlandse Vereniging voor
Waterbeheer en het bestuursvoorstel met
een letterlijke afkorting: NVWA. Uit deze
meningspeiling blijkt dat de meerderheid
voelt voor de naam Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer, d.w.z. zonder in
de naam apart aandacht te schenken aan
Afvalwater. Dat hoort in de huidige tijd
thuis onder waterbeheer.
Vervolgens brengt de voorzitter in
stemming het bestuursvoorstel en het
aangepaste voorstel om de vereniging in
het vervolg Nederlandse Vereniging voor
Waterbeheer, afgekort NVA, te noemen.
Hierbij stemt de overgrote meerderheid
van de aanwezigen voor het aangepaste
voorstel, in tegenstelling tot het oorspronkelijke bestuursvoorstel dat slechts
12 stemmen krijgt. Daarmee besluit de
vergadering om in het vervolg de NVA te
betitelen als de Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer.
7. Wijziging statuten
Uit de vergadering komen geen inhoudelijke op- of aanmerkingen ten aanzien van
de concept-statuten. Er zijn enkele typografische fouten ontdekt die zullen
worden verwerkt in de definitieve versie
zoals deze bij de notaris zal worden
gepasseerd, (in art. 7, lid 3 is een stukje
tekst weggevallen: na begunstigerschap
toevoegen: 'tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap of
begunstigerschap'; in artikel 3 van het
Huishoudelijk regelement is gerefereerd
aan art. 2. Dit dient art. 12 te zijn.
Frank Kouwe informeert hoe het staat met
de door Programmagroep 4 aangedragen
suggestie om een cursus voor rivierwerkers/beekonderhouders te starten. De
voorzitter zegt dat de Coördinatie
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Commissie Opleidingen zich hierover
buigt.
Sjoerd Klapwijk vraagt zich af welke acties
het bestuur denkt te ondernemen om
inhoud te geven aan de verbrede doelstelling zoals in de statuten neergelegd.
De voorzitter antwoordt hierop dat het
bestuur in overleg met diverse werkverbanden in de komende maanden wil
proberen hieraan invulling te geven. Er
zijn reeds diverse acties genomen en er
liggen reeds diverse mailings gereed,
waaronder de gemeenten, bedrijven en
kwantiteitsbeheerders. Er is in de statuten
uitdrukkelijk de gelegenheid geschapen
om meerdere secties op te richten of in te
stellen, zoals voor laboratoriummedewerkers of rivierwerkers.
Na consultatie van de vergadering blijkt
dat de vergadering zonder tegenstemmers
of onthoudingen unaniem instemt met de
wijziging van de statuten (met dank aan
Cees van Lohuizen).
8. Systematiek van voor- en najaarsvergaderingen
Wim Faber deelt mee dat uit de eerste
resultaten van de gehouden enquête blijkt
dat een meerderheid (van de ingezonden
reacties) voor het handhaven van een
voor- en een najaarsvergadering is
(keuze C), maar er ontstaat een vrij
gedifferentieerd beeld. Alvorens hierover
nadere voorstellen te doen worden graag
nog meer reacties ingewacht. In de voorjaarsvergadering op 10 juni 1994 zullen
hierover nadere voorstellen volgen.
Gaarne alsnog de enquête invullen en
opsturen.
9. Uitreiking NVA-H 2 0-jaarprijs
De voorzitter deelt mee dat het bestuur
onlangs heeft besloten om voortaan jaarlijks een NVA-H 2 0-jaarprijs uit te reiken,
gezien het grote aanbod aan gekwalificeerde artikelen en tweejaarlijks de NVAKlaarmeester-jaarprijs. Hij benadrukt dat
dit illustreert dat er veel goede artikelen
worden geschreven voor H 2 0 , die immers
tweewekelijks verschijnt, terwijl De Klaarmeester met 6 nummers per jaar daar qua
aantal niet tegenop kan. Daarom wordt de
frequentie voor De Klaarmeesterprijs
gehandhaafd op eens per twee jaargangen.
De voorzitter van de beoordelingscommissie, Piet Stamperius, spreekt
vervolgens de prijswinnaars toe aan de
hand van lichtbeelden (schilderijen en
foto's illustratief voor het gesprokene). Hij
geeft een analyse van het aantal publikaties dat in de jaargangen 1991 en 1992
van 11 2 0 is verschenen op het gebied van
drink- en afvalwater/oppervlaktewaterbeheer, en constateert dat hiertussen een
opmerkelijk evenwicht is. Hij geeft daarbij
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aan dat reeds in deze jaren opmerkelijk
ruime aandacht werd geschonken aan het
integraal waterbeheer.
Het eerste artikel dat voor de prijs werd
geselecteerd is 'Chemisch defosfateren
van communaal afvalwater; een evaluatie'
door P.J. Tessel uit H 2 0 1991,nr. 13,
p. 340-345. Een artikel dat in de praktijk
een belangrijke betekenis heeft. Een
studie naar chemische defosfatering met
een rekenmodel waarmee resultaten voorspeld kunnen worden. Met en passant nog
een aangever in welke mate de verhouding P/CZV in het influent en de
droogrest in het effluent daarbij een rol
spelen.
Het tweede prijswinnende artikel is 'Integrale eutrofiëringsbestrijding in de Nieuwkoopse plassen verloopt succesvol' door
J. van der Does en P. de Jong uit H 2 0
1992, nr. 1, p. 2-10. Dit vrij lange artikel
beschouwt het gebied uit een helicopterview. Enerzijds worden de waterkwaliteitsdoelstellingen beschouwd, anderzijds
de factoren en bronnen die naleving
daarvan onmogelijk maken. Dan worden
maatregelen bedacht en uitgevoerd,
waaronder defosfatering en transport van
ingelaten water van de Oude Rijn en
beperking van in te laten water. Dit artikel
vormt de weerslag van het project zonder
dat er ooit een definitieve eindrapportage
plaatsvond. Het artikel is zeer inzichtelijk,
informatief in prettige stijl geschreven. De
resultaten en aanpak zijn bruikbaar voor
andere situaties.
De prijswinnaars worden namens het
bestuur door de voorzitter gefeliciteerd,

evenals de aanwezige echtgenotes, die in
de bloemetjes worden gezet.
In zijn dankwoord memoreert Joop van
der Does dat er ruim 100 mensen aan het
project hebben gewerkt en dat ondanks de
gewaagde titel (een jaar na actie) inmiddels is gebleken dat het project na vier
jaren inderdaad succesvol is geweest.
Piet Tessel bedankt in zijn reactie diverse
oud-collega's, medewerkers van het
Zuiveringschap Veluwe, alsmede zijn
vrouw en kinderen voor het vele geduld
dat zij op wisten te brengen. Artikelen
worden nog steeds vaak in de avonduren
geschreven. Hij ervaart het toekennen van
de NVA-jaarprijs als een stimulans voor
schrijvers om in H 2 0 te publiceren.
De voorzitter dankt de heer Stamperius
voor het vele verrichte werk en de onderhoudende wijze waarop hij steeds weer de
prijs uitreikt.
10. Rondvraag
Jaap van Selm herinnert de aanwezigen
eraan om in de loop van de dag kennis
te maken met de tentoonstelling van
historische documenten die door de
Historische Commissie is ingericht in de
hal. Aad Overgaag verzoekt om bij de
redactie van H 2 0 aan te dringen op snelle
doorlooptijden. Publikatie van aangeboden artikelen zou niet te lang mogen
duren. De voorzitter reageert hierop met
de constatering dat dit probleem inmiddels bekend is en dat hierover reeds met
H 2 0 overlegd wordt. De doorlooptijd van
artikelen is op dit moment circa 46 maanden.

Devoorzitter van Jebeoordelingscommissie. JeheerStamperius,feliciteert JeprijswinnaarsJ.van der Do
P.JeJong.
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Geattendeerd wordt op de Liernur-dag op
17 december aanstaande.
De tijdens het lustrum geïntroduceerde
NVA-das is inmiddels te koop voor twee
tientjes bij het secretariaat. Deze das met
het logo van de NVA op een ondergrond
van een licht golvend wateroppervlak, is
geproduceerd in drie verschillende
kleuren: modern, donkergroen en blauw,
en zal ook tijdens NVA-bijeenkomsten
door mevrouw Van der Ven, die de
inschrijfbalie verzorgd, worden verkocht.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 11.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de leden
voor hun inbreng en actieve deelname.
De volgende huishoudelijke vergadering
(van de Nederlandse Vereniging voor
Waterbeheer, NVA), zal plaatsvinden op
10 juni 1994.
De secretaris,
Harry H. Tolkamp

De Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer (NVA)
heeft haar doelstelling
verbreed
Tijdens de najaarsvergadering van
26 november 1993 werd unaniem ingestemd met de gewijzigde statuten. Deze
wijziging volgde op het met grote meerderheid genomen besluit van de vergadering om de naam van de NVA te
wijzigen en te bekorten tot Nederlandse
Vereniging voor Waterbeheer (NVA), met
als doelstelling van de Vereniging:
'De NVA stelt zich ten doel de kennis en
kunde van het integraal waterbeheer, de
inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater te bevorderen, onder
meer door haar leden in de gelegenheid te
stellen hun inzicht en ervaring uit te
wisselen en aan die van anderen te
toetsen'.
Deze verbrede doelstelling volgt min of
meer logischerwijze uit de ontwikkelingen
in het waterbeheer en de rol van de NVA
daarin. Daarmee krijgt de vereniging een
basis voor belangstellenden voor het algehele waterbeheer, zowel voor kwaliteit als
voor kwantiteit, afval-, oppervlakte- en
grondwater, met het doel de duurzame
ontwikkeling van de watersystemen mede
vorm en inhoud te geven door onderlinge
kennis- en ervaringsuitwisseling.
Op deze wijze gaat de vereniging mee met
de ontwikkelingen in het waterbeheer in

Nederland. In de 35 jaar van haar bestaan
(in juni 1993 werd het zevende lustrum
gevierd) heeft de vereniging een voortdurende groei meegemaakt. De vereniging begon op het gebied van de afvalwaterzuivering, wat al snel werd uitgebreid met afvalwaterinzameling en
afvalwatertransport. Daar werd allengs het
waterkwaliteitsbeheer aan toegevoegd,
hetgeen in 1981 in de statuten tot uitdrukking werd gebracht.
De ontwikkelingen stonden niet stil en
integraal waterbeheer, de brede kijk op
grond- en oppervlaktewater en het samen
vanuit de verschillende disciplines werken
aan en met water is inmiddels een ingeburgerd begrip. Integraal waterbeheer is
niet slechts het samenvoegen van kwaliteitsbeheer en kwantiteitsbeheer, maar
bijvoorbeeld ook het aansluiten op natuurbeheer en implementatie van milieubeheer. Waterbeheer staat voor de integratie van afval-, oppervlakte- en grondwaterbeheer in afstemming tussen rijk,
provincie, waterschappen, zuiveringschappen, gemeenten, landbouw,
industrie, drinkwaterwinning, natuurbeheerders, burgers, eigenaren en belanghebbenden.
De Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer biedt als personenvereniging hiervoor als voorheen, maar nog breder, een
platvorm waar de leden in de gelegenheid
worden gesteld de kennis en kunde op al
deze terreinen uit te wisselen.
De Vereniging tracht dit doel te bevorderen door:
- het organiseren van congressen,
symposia, workshops en excursies;
- het doen uitgeven van de tijdschriften
H 2 0 en De Klaarmeester;
- korting op European Water Pollution
Control, het tijdschrift van de EWPCA;
- het onderhouden van contacten met
aanverwante organisaties in binnen- en
buitenland;
- het instellen van programmagroepen,
(regionale) vaksecties en (technische)
commissies;
- het organiseren en doen organiseren
van cursussen (via de Stichting Wateropleidingen).
De Vereniging telt momenteel circa
3.100 leden en begunstigers en biedt jaarlijks circa 15-20 één- of meerdaagse
studiebijeenkomsten, symposia en
workshops aan. Dit zal naar verwachting
in de toekomst nog toenemen door het
stijgende aantal disciplines dat binnen de
vereniging actief is.
Het lidmaatschap van de NVA verkrijgt u
door aanmelding bij het secretariaat op
onderstaand adres. Gewone leden betalen
jaarlijks f 8 0 , - contributie, inclusief het

abonnement op het tweewekelijks tijdschrift 11,0. Studentleden en gepensioneerden betalen f 45,-. Sectieleden
ontvangen het tijdschrift De Klaarmeester
en betalen f 25,- per jaar. Begunstigers
van de vereniging (organisaties, instellingen, geen personen) ontvangen IEO en
betalen minimaal f250,- per jaar.
Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door de secretaris,
dr. ir. H. H. Tolkamp, telefoon
' 0 4 7 5 0 - 9 4 2 3 5 en door het secretariaat
van de vereniging, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk, telefoon
070-395 3535, waar u zich ook als lid
kunt melden.

NVA-symposium
Programmagroep 3 van de NVA organiseert een symposium 'Afvalwaterzuivering
en stankhinder, kan het minder?' Het
symposium vindt plaats op 28 april 1994
in het Jaarbeurscongrescentrum in
Utrecht.
Een vijfde van de Nederlanders heeft last
van stank. De belangrijkste geurbronnen
zijn de industrie/bedrijven (inclusief
rwzi's) en verkeer, op enige afstand
gevolgd door de landbouw en huishoudelijke bronnen. Voor velen is de relatie
tussen een afvalwaterzuivering en stank
duidelijk. Het is echter veel minder duidelijk wat stank nu eigenlijk is, en wat er aan
gedaan kan worden. De centrale overheid
heeft zich ten doel gesteld om het gemiddeld aantal gehinderde personen in
Nederland terug te brengen van 2 1 % in
1993 naar 12% in het jaar 2000.
De Nota Stankbeleid en de praktische
ervaringen met de bestrijding van de
geurproblemen bij afvalwaterzuiveringen
zijn aanleiding voor het organiseren van
dit symposium.
Voor wat betreft bedrijven en inrichtingen
leggen gemeenten en provincies beperkingen aan de geur-emissie vast in
vergunningen in het kader van de Wet
Milieubeheer. De Nederlandse EmissieRichtlijnen Eucht (NER) bevat hiertoe
normen. Omdat geur doorgaans is samengesteld uit vele chemische stoffen met
zeer verschillende (geur)eigenschappen,
zijn de normen gebaseerd op geurconcentraties voor de leefomgeving. De zogenaamde olfactometrische concentratiemetingen van de geuruitworp van een
bron vinden plaats met behulp van de
menselijke neus. Een verspreidingsmodel
berekent vervolgens de bijdrage van alle
bronnen aan de geurconcentratie op leefniveau. Deze berekende waarde wordt
getoetst aan de norm. Zowel de 'absolute'
geuruitworp als de effectiviteit van
getroffen maatregelen kan aldus op

