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Normen als referentiekader

1. Inleiding
In het vorige artikel in de reeks
Kwaliteitszorg en Milieuzorg Water is
het onderhoud van het zorgsysteem
besproken. Op zich zou dit een logische
afsluiting zijn geweest van de artikelenreeks omdat naast de instandhouding van
het zorgsysteem ook de vraag 'hoe nu
verder?' aan bod kwam. Toch is besloten
nog twee artikelen aan de reeks toe te
voegen. Gezien de ontwikkelingen die
zich in 'normenland' voordoen is dit
artikel gewijd aan de voor waterleidingbedrijven relevante normen voor zorg-
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systemen en de te verwachten ontwikkelingen. In een afsluitend artikel zal
over de ervaringen van de pilotbedrijven
DZH en TWM gesproken worden en een
terugblik op het project gegeven worden.
Normen zijn belangrijk bij de opzet van
een zorgsysteem om drie redenen. Ze
dienen voor het waterleidingbedrijf als
referentiekader bij de opzet van het
systeem ('niet zelf het wiel uitvinden').
IIet gebruik van een norm als toetsingskader biedt het voordeel dat naar de
markt, de samenleving en de eigen werknemers toe het vertrouwen in het zorgsysteem groter zal zijn door nationale en
internationale acceptatie. Tot slot zal een
waterleidingbedrijf zowel voor kwaliteit
als milieu en Arbo moeten voldoen aan
bepaalde wetten en richtlijnen wat via
genormeerde zorgsystemen aangetoond
moet worden. Er is nog een discussie
gaande binnen de bedrijfstak in hoeverre
zorgsystemen consequenties hebben voor
het toezicht door de Inspectie Milieuhygiëne.
2. Normen voor zorgsystemen
Kwaliteitssystemen
Voor een waterleidingbedrijf is de
volgende norm relevant: de NEN-ENISO 9001 waarin een model wordt
gegeven voor de kwaliteitsborging bij het
ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren en de nazorg. Daarnaast is in opdracht van de VEWIN een
toelichting geschreven op de NENEN-ISO 9001 speciaal voor waterleidingbedrijven; opgenomen als bijlage in het
'Handboek Kwaliteitszorg'.
In het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening van VROM is gesteld

Samenvatting
Voor de opzet, invoering en certificatie van zorgsystemen zijn op dit moment voor
kwaliteit (ISO 9001) en Milieu (BS 7750) normen beschikbaar die goed te
hanteren zijn door de waterleidingbedrijven. Voor kwaliteitssystemen bestaat er
naast de ISO 9001 nog een in opdracht van de VEWIN opgestelde toelichting
toegesneden op de bedrijfstak. Bij gebrek aan een norm voor Arbozorgsystemen
wordt voorlopig vaak P-blad 190 gehanteerd. Certificatie van Arbozorgsystemen is
echter (nog) niet mogelijk. Integratie van de drie zorgelementen kwaliteit, milieu
en arbo binnen één zorgsysteem is te prefereren boven het hanteren van drie
aparte zorgsystemen door de grote overeenkomsten tussen de zorgsystemen en
het beheersaspect.
Waterleidingbedrijven die verder willen gaan dan het ISO 9001 kwaliteitsborgingsmodel kunnen zich spiegelen aan de richtlijnen in de ISO 9004-2 norm of
nog een stap verder aan de systematiek zoals die binnen kwaliteitsprijzen,
bijvoorbeeld de Nederlandse Kwaliteitsprijs, wordt gehanteerd.

dat de waterleidingbedrijven in het jaar
2000 over een functionerend milieuzorgen bij voorkeur ook een kwaliteitszorgsysteem dienen te beschikken.
Milieuzorgsystemen
Voor milieuzorgsystemen wordt op dit
moment algemeen de BS 7750 'SpecificaOverzicht artikelenreeks
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tions for environmental systems' gehanteerd. Waterleidingbedrijven die over een
milieuzorgsysteem volgens BS 7750
beschikken voldoen daarmee ruimschoots
aan de eisen van de Notitie Bedrijfsinterne
Milieuzorg van de Tweede Kamer van

augustus 1989 (20 633, nr. 3). Hierin
wordt verlangd dat de 10.000-12.000
bedrijven met een (middel-) grote milieubelasting of bijzondere milieu-risico's in
1995 beschikken over een integraal
milieuzorgsysteem. Met een milieuzorgsysteem volgens BS 7750 wordt ook
voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn
binnen het VEWIN-Milieuplan (VMP)
aangezien dit een vertaling is van het
nationaal milieubeleid naar de bedrijfstak
toe.
In ISO-verband werkt men momenteel
aan de nog te publiceren norm ISO 14001
'Environmental management systems' die
op termijn de BS 7750 moet vervangen.
Waterleidingbedrijven die dat willen
kunnen vrijwillig deelnemen aan de zogenaamde 'EMAS' (Eco Management Audit
Scheme) verordening (EG nr. 1836/93).
Voldoet het milieubeleid van een bedrijf
aan de eisen die EMAS stelt dan wordt
het bedrijf opgenomen in een register en
mag het een verklaring van deelname
voeren. EMAS sluit naadloos aan op BS
7750. Bedrijven met een BS 7750 certificaat kunnen via een verkorte procedure
deelnemen aan EMAS en hoeven alleen
nog een openbare milieuverklaring af te
geven. Deze milieuverklaring moet zijn
goedgekeurd door een milieuverificatieinstelling.
Arbozorgsystemen
Voor Arbozorgsystemen is er nog geen
norm voorhanden, wel werkt men in
Nederland binnen NNI commissie 302014
'Arbozorg' aan een Nationale Praktijk
Richtlijn (NPR) voor Arbozorgsystemen.
Vaak hanteert men voor de opzet van een
arbozorgsysteem op dit moment ook wel P
blad 190 'Arbo- en verzuimbeleid', dit is
een uitwerking van de Arbowet. Daarnaast
bestaat er een ontwerp-BS norm (Management Systems for Health and Safety at
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Toelichting op het deelproject
Kwaliteitszorg en Milieuzorg Water
Voor dit deelproject zijn de volgende projectopbrengsten geformuleerd:
- een op de bedrijfstak toegesneden richtlijn
als toelichting op de NEN-ISO 9001 ;
- een stappenplan met toelichting om tot een
kwaliteitssysteem te komen, waarin het
milieu-element, ARBO en het veiligheidsaspect een duidelijke plaats hebben;
- een Handboek Kwaliteitszorg, waarin het
milieu-element inpasbaar is;
- de kwaliteitszorgsystematiek in de
bedrijfstak is geïntroduceerd.
Voor de coördinatie van de werkzaamheden
ter realisatie van de projectopbrengsten is

Work) op dit gebied. Certificatie van
Arbozorgsystemen is op dit moment
nog niet mogelijk omdat er nog geen
certiiïcatie-instellingen voor erkend zijn
door de Raad voor Accreditatie.
In juni 1994 is in opdracht van de
Coördinatiecommissie Zorgsystemen
van het NNI een rapport verschenen
getiteld: 'Afstemming van eisen aan zorgsystemen voor kwaliteit, milieu en
arbeidsomstandigheden'. Doel van het
rapport was het onderzoeken van de
mogelijkheden om te komen tot een
optimale afstemming van te stellen eisen
aan arbo-, milieu- en kwaliteitszorgsystemen in Nederland. Het onderzoek
heeft een generiek model opgeleverd voor
zorgsystemen. Belangrijke constatering in
het rapport is dat de eisen voor kwaliteit,
milieu en arbo onderling nauwelijks

de projectgroep 'Kwaliteitssystemen' ingesteld.
Hieraan nemen de twee projectleiders van de
pilotbedrijven NV Duinwaterbedrijf ZuidHolland en NV Tilburgsche WaterleidingMaatschappij deel. De belangrijkste opbrengst
voor de pilotbedrijven zelf is een volledig
geïmplementeerd zorgsysteem waarvan
Kwaliteitszorg en Milieuzorg deel uit maken.
Er is uiteraard een relatie tussen het
Handboek Milieuzorg en het Handboek
Kwaliteitszorg, daarom neemt een aantal
projectgroepleden van 'Kwaliteitssystemen'
deel aan het deelproject 'Handboek Milieuzorg'. Beide deelprojecten maken deel uit van
het project 'Kwaliteitszorg en Milieuzorg'. De
organisatiestructuur van het geheel is weergegeven in afbeelding 1.

hoeven te verschillen. Op hoofdlijnen
kunnen de normen voor deze gebieden
zelfs identiek zijn.
3. Geschiedenis en ontwikkeling van
de ISO 9000 serie
De vastlegging van eisen en aanbevelingen voor kwaliteitssystemen
vindt zijn oorsprong in de Amerikaanse
defensie-industrie tijdens de Tweede
Wereldoorlog toen het Amerikaanse leger
in korte tijd grote hoeveelheden goederen
moest afnemen van toeleveranciers die
niet gewend waren om met een kwaliteitssysteem te werken. Uit deze tijd stamt de
bekende norm MIL-Q-9858. Na de
Tweede Wereldoorlog zijn kwaliteitssysteemeisen op een stelselmatige wijze
ter hand genomen door de NATO en wel
in de AQAP's (Allied Ouality Assurance
Publications). Deze NATO-standaards

hebben model gestaan voor kwaliteitssysteemnormen die vele geïndustrialiseerde landen in het begin van de jaren
tachtig ontwikkelden en publiceerden.
In Nederland verscheen in 1980 de nog
bij velen bekende reeks: NPR 2645,
NEN 2646, NEN 2647 en NEN 2648. De
diverse stelsels van nationale kwaliteitsnormen waren weliswaar afgeleid van de
NATO standaarden, maar ieder land had
daarbij eigen varianten en toevoegingen
bedacht. Met het toenemen van de internationale handel gingen deze verschillen
steeds meer een belemmering vormen
voor een vlotte gang van het grensoverschrijdend zakenverkeer. Om te kunnen
voorzien in de groeiende behoefte aan
mondiaal geharmoniseerde normen op het
gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging heeft ISO in 1979 de Technische
Commissie ISO/TC 176 ingesteld. In
maart 1987 heeft ISO/TC fó7 de eerste
serie van vijf kwaliteitssysteemnormen
gepubliceerd: ISO 9000 tot en met
ISO 9004. Van meet af aan is deze reeks
een groot succes gebleken. Omdat ISO de
algemene regel heeft dat normen elke vijf
jaar worden herzien zijn de vijf genoemde
normen in juli 1994 als tweede editie
gepubliceerd naast een aantal nieuwe
normen. Het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) in Delft vertegenwoordigt
Nederland binnen ISO en heeft alle
genoemde ISO-normen in het Nederlands
vertaald als NEN-ISO 9000 serie. Aangezien alle normen van de ISO 9000 serie
ook als Europese norm ('EN'-norm) zijn
aanvaard door CEN (Comité Européen de
Normalisation) spreekt men in Nederland
nu van de NEN-EN-ISO 9000 serie als
het om de Nederlandse uitgave gaat.
4. De structuur van de ISO 9000 serie
De normen die betrekking hebben op
kwaliteitszorgsystemen zijn voor het
grootste deel ondergebracht in de ISO
9000 serie en zitten in een bepaalde
structuur. In afbeelding 2 zijn alleen die
normen in hun onderlinge samenhang
zichtbaar gemaakt die relevant zijn voor
waterleidingbedrijven.
De normen ISO 9001,9002 en 9003 geven
modellen voor de kwaliteitsèor£7M# binnen
een bedrijf en zijn de enige ISO-normen
waarop een kwaliteitssysteem gecertificeerd kan worden, waarbij voor waterleidingbedrijven alleen ISO 9001 relevant
is aangezien deze norm ook het
ontwerpen en ontwikkelen omvat. ISO
9000-1 geeft uitleg over een aantal
kwaliteitsopvattingen en biedt hulp bij de
keuze van de juiste kwaliteitsnorm in een
bepaalde situatie.
ISO 9000-2 geeft uitleg over de wijze van
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L

systeem' te verkiezen is boven het
hanteren van drie aparte zorgsystemen.
Kwaliteits-, milieu- en arbozorgsystemen
verschillen in die zin van elkaar dat
milieu- en arbozorg rechtstreeks te maken
hebben met wettelijke eisen en dat ze alle
drie ook een andere klant hebben. Bij
kwaliteitsborging volgens ISO 9001 is de
afnemer de klant, bij milieu is dat de
samenleving en bij arbo de eigen werknemers. Dit stelt uiteraard eisen aan de
inrichting van het zorgssysteem.

Afb. 2 -Structuur
ISO normen.

Keuzeen
toepassing
ISO9000-1
ISO9000-2

^^•^^^^fl

toepassing van de normen ISO 9001, 9002
en 9003 en verklaart de inhoud van deze
normen.
ISO 9004-1 geeft richtlijnen voor kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen en is niet
eisenstellend. De norm is meer uitgebreid
dan de ISO 9001 die alleen over borging
praat en behandelt ook een aantal zaken
die niet in de ISO 9001,9002 en 9003
voorkomen zoals onder andere: kwaliteitsverbetering, financiën, kwaliteit bij
marketing, motivatie en produktveiligheid. ISO 9004-2 heeft hetzelfde doel als
ISO 9004-1 maar is specifiek voor dienstverlenende organisaties geschreven.
Naast bovengenoemde normen is er nog
een aantal normen waar waterleidingbedrijven niet of slechts zijdelings mee te
maken hebben. Een volledig overzicht is
te vinden in de NEN-EN-ISO 9000-1 norm.
In opzet zijn de normen:
ISO 9004-5 - Richtlijnen voor kwaliteitsplannen
ISO 9004-7 - Richtlijnen voor configuratiemanagement
5. De toelichting nader bekeken
In april 1994 is het document Toelichting
op NEN-ISO 9001 voor gebruik door
waterleidingbedrijven' door de VEWIN
aan de bedrijfstak ter beschikking gesteld.
De toelichting is opgesteld door Kiwa
Management Consultants in samenwerking met de twee pilot-bedrijven
TWM en DZH binnen het deelproject
Kwaliteits- en Milieuzorg Water. De
toelichting was nodig omdat de ISO 9001
een norm is die universeel toepasbaar
moet zijn voor ieder type onderneming
en daardoor vrij vaag blijft in de concrete
uitwerking van de vermelde eisen. Veel
branche-organisaties maken dan ook hun
eigen toelichting/vertaling op de ISO 9000
normen.
Naast een concretisering van de
normeisen heeft de toelichting als voordeel dat alle waterleidingbedrijven de
normeisen op dezelfde manier interpreteren. De toelichting kan ook gebruikt
worden door klanten, toeleveranciers en
certificatie-instellingen. Wat dit laatste
betreft moet overigens opgemerkt worden
dat de ISO normtekst bindend is.

Inmiddels is de laatste hand gelegd aan
een revisie van de toelichting die is gebaseerd op de versie oktober 1994 van de
NEN-EN-ISO 9001 norm. Deze revisie is
inmiddels bij de VEWIN beschikbaar.
De toelichting is zodanig van opzet dat de
normtekst integraal wordt weergegeven
per paragraaf, waarna een toelichting volgt
die specifiek is toegesneden op waterleidingbedrijven. De NEN-EN-ISO 9001
zelf bevat geen specifieke eisen voor
(volks)gezondheid, veiligheid, milieuaspecten, leveringsbetrouwbaarheid, voorlichting, calamiteiten, opslag en aflevering
van drinkwater zodat vooral deze aspecten
nader zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt in
de nieuwe versie van de toelichting ook
gekeken naar de activiteit 'milieubeheer'
die steeds belangrijker wordt voor waterleidingbedrijven. Ook is een hoofdstuk
gewijd aan 'verbetermanagement'.
6. Relatie tussen kwaliteit, milieu en
Arbo
Kwaliteitszorg-, milieuzorg-, en Arbozorgsystemen zijn alle drie managementsystemen dat wil zeggen zij beheersen een
aspect van de bedrijfsvoering. Als zodanig
zijn ze analoog aan elkaar. Dit betekent
dat men de drie zorgsystemen ook zou
kunnen integreren tot één zorgsysteem
waarbij beleid en bestuur nog duidelijk
aparte gebieden zijn, maar op de werkvloer de integratie van de drie systemen,
in bijvoorbeeld werkinstructies, volledig
is. Op dit moment bestaat algemeen
consensus dat een integratie van de drie
zorgelementen binnen één 'combizorg-

7. Ontwikkelingen in
kwaliteitszorgnormen
In 1990 is in opdracht van TC 176 een
'visie 2000' op papier gezet waarin werd
beschreven hoe de ISO 9000 serie normen
die op dat moment van kracht was tot het
jaar 2000 in 2 stappen ('Phase One' en
'Phase Two') verder zou worden ontwikkeld.
Inmiddels is 'Phase One' afgesloten met
de uitgifte van de hernieuwde ISO 9000
serie in juli 1994.
Visie 2000 is inmiddels herzien in een
'visie 2005'. De komende wijzigingen van
de kwaliteitsborgingsnormen 9001,9002 en
9003 zullen het volgende omvatten:
- vervanging van de drie normen door
één norm;
- een logische structuur voor de indeling
van de bedrijfsprocessen en hun onderlinge relaties;
- betere afstemming van de eisen op
kleine en grote bedrijven;
- betere afstemming van de eisen op de
diverse branches;
- uitbreiding in de norm van het aantal
beschreven organisatorische functies die
invloed uitoefenen op de produktkwaliteit;
- grotere nadruk op het voldoen aan
produktspecificaties en kwaliteitsdoelstellingen;
- gewijzigde structuur om een betere
afstemming te verkrijgen met andere
zorgelementen zoals bijv. milieu.
De kwaliteitszor^normen ISO 9004
tenslotte zullen meer en meer opschuiven
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Toelichting op afkortingen en
begrippen
ARBO:
BS:
Combizorgsysteem:
EMAS:
ISO:
TQM:

VROM:

Arbeidsomstandigheden
British Standard
Zorgsysteem dattweeof
meerderezorgelementen
omvat.
Eco Management Audit
Scheme
International Organizationfor
Standardization
'TotalQuality Management':
Managementaanpakvaneen
organisatie toegespitst op
kwaliteit,gebaseerd op de
deelname vanalhaar medewerkers enstrevend naar
succes op langetermijn door
hettevredenstellen vande
klanten naarvoordelenvoor
alle medewerkers vande
organisatie envoor de
samenleving.
Ministerie vanVolkshuisvesting,Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

richting 'Total Quality Management' en
dus de totale organisatie omvatten. Een
goed voorbeeld hiervan is het door de
Stichting Nederlandse Kwaliteitsprijs
ontwikkelde evaluatiemodel dat
9 aandachtsgebieden omvat (afb. 3).
Via een zelfevaluatie kan ieder bedrijf zijn
positie bepalen op een schaal die tot
maximaal 1000 punten gaat. Het maximale
aantal te behalen punten is gelijk verdeeld
over de resultaten en de organisatie. Ter
vergelijking: als een bedrijf voldoet aan
alle richtlijnen van de ISO 9004-1, een
norm dus die verder gaat dan de norm
voor kwaliteitsborging ISO 9001, dan
behaalt dit bedrijf nog maar slechts
375 punten van de 1000!
•

•

•

Twijfels over modellen
Reactie op 'Duurzame technologische ontwikkeling voor destedelijke waterkringloop',
doorj. H. J. M. van der Graaf et al,
H,0 (28) 1995, nr. 25, pag. 754 e.v.
Het artikel duurzame ontwikkeling in de
stedelijke waterkringloop heb ik vanwege
de raakvlakken met mijn werk voor de
gemeente Amsterdam met grote belangstelling gelezen. Op zich sta ik altijd een
beetje huiverig tegenover modelmatige
benaderingen omdat dikwijls de uitkomsten triviaal zijn. En als dat niet het
geval is ontstaan onmiddellijk twijfels over
de juistheid van de modelbeschrijving.
Toch kan een model bij keuze afweging
nuttige diensten bewijzen. Of dat bij de

beschouwing van de beschreven keuzevarianten ook het geval is betwijfel ik
echter.
Veel hangt af wat de input van het model
is. Er is begrijpelijkerwijs voor gekozen
regionale factoren buiten beschouwing te
laten. Maar daardoor is een groot deel van
de natuurlijke factoren ook buiten
beschouwing gebleven. Het belang van
het meewegen van de natuurlijke factoren
kan met het volgende voorbeeld worden
geïllustreerd:
De emissie uit het rioleringsysteem naar
het oppervlaktewater wordt voor een niet
onbelangrijk deel veroorzaakt door droge
en natte depositie. Door verregaande
zuivering en terugdringing van emissie
naar het oppervlaktewater wordt dit
depositie-aandeel, tezamen met de door
de stedelijke omgeving toegevoegde
emissie, uit het afvalwater verwijderd. Dit
levert op zich natuurlijk wel weer reststoffen op die ergens op verantwoorde
manier moeten worden verwerkt of
opgeslagen. Dus in een stedelijke
omgeving zijn we bezig om neerslag met
depositie, die in het landelijk gebied
gewoon in de grond of het oppervlaktewater verdwijnt, op te vangen en te
verwijderen zodat we schoon water
kunnen lozen op oppervlaktewater, dat
echter voor het leeuwedeel weer door
datzelfde landelijke gebied gevoed wordt.
De niet verwerkbare reststoffen bewaren
we vervolgens voor de toekomst omdat we
er nu niets mee kunnen. En naarmate we
dat meer doen, zijn we althans volgens het
model, duurzamer bezig!
Begrijpt u mijn twijfels over modellen?
Naar mijn gevoel zou een afweging over
duurzame stedelijke systemen moeten
gaan over wat de stad verandert aan de
natuurlijke situatie. En hoe ernstig deze
veranderingen zijn uit oogpunt van duurzame ontwikkeling. Ik denk dat zo'n afweging niet mogelijk is zonder dat je tegelijkertijd de regionale factoren meeweegt.
Want wat in de ene regio onduurzaam is,
kan in de andere regio wel eens veel
duurzamer blijken te zijn (bijvoorbeeld het
verschil tussen hoge zandgronden waar
regenwater voor het grondwaterregime
een heel andere rol speelt dan in het lage
westen).
Ik waardeer het dat de auteurs met hun
artikel een schot voor de boeg geven om
de discussie over duurzame ontwikkeling
in een stedelijke omgeving op gang te
brengen. Mijn reactie is wat mij betreft het
tweede schot om een valste start te voorkomen.
Eilard Jacobs
Riolering en Waterhuishouding
Amsterdam

Naschrift van de auteurs
In de discussie rondom de problematiek
van de stedelijke waterkringloop hebben
de door Eilard Jacobs gemaakte kanttekeningen zeker hun betekenis. In het
kader van de onderhavige DTO-studie
hebben ook wij ons de vraag gesteld in
hoeverre omgevingsfactoren, zoals atmosferische deposities en invloeden vanuit de
landbouw meegenomen moeten worden
om een duurzaam stedelijk watersysteem
te kunnen bereiken. Naast de zeer noodzakelijke veranderingen buiten de
stedelijke waterketen richtte de vraagstelling in onze studie zich op het
stedelijke watersysteem als zodanig. De te
beantwoorden vragen waren: 'Wat is de
toekomstige onduurzaamheid?', 'Is
reductie van de onduurzaamheid met een
factor 20 mogelijk?' en 'Welke technologieën moeten daarvoor nog ontwikkeld
worden?'
Met deze aanpak kunnen alle drie vragen
worden beantwoord. Dat hiervoor modelmatige benaderingen zijn gehanteerd is
slechts een kwestie van 'de dingen
bespreekbaar en vergelijkbaar proberen te
maken'. Het is zeker niet de bedoeling om
via deze gekozen werkwijze een ideaal- of
voorkeursscenario te ontwikkelen dat een
helder beeld geeft hoe in Nederland de
stedelijke waterketen er exact uit moet
zien. Een mix van goede ideeën,
scenario's en verbeteringen lijkt de meest
aantrekkelijke en gewenste ontwikkelingsrichting.
De hamvraag, die ook in het gewaardeerde commentaar van de heer
Jacobs, echter blijft bestaan komt neer op:
'Wat heeft het voor zin de stedelijke
waterkringloop te verduurzamen als er
niets gedaan wordt aan de resterende
omgevingsinvloeden zoals atmosferische
depositie?' Helaas is dit een vraagstuk dat
niet door de 'waterwereld' kan worden
opgelost. DTO pakt in zijn verdere
programma deze kwesties wel aan met
thema's als verkeer en voedselproduktie.
Natuurlijk leidt een compilatie van een
studie in een artikel altijd tot enige
vereenvoudiging en het weglaten van
interessante overwegingen; zo ook hier.
Het eindrapport is onlangs als
DTO-uitgave gepubliceerd en te verkrijgen door overmaking van f40,- op
giro 55305 of bankrekening 5116120 79
ten name van 'Nederlandse organisatie
TNO, Delft' onder vermelding van 'DTO:
verkennende studie DTO-water' en
vermelding van naam en adres voor
toezending.
J. H. J. M. van der Graaf etal.

