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besloten een gemeenschappelijke operationele organisatie op te richten.
Deze operationele stichting, de 'Dienst
Waterbeheer en Riolering' (DWR), verricht
de uitvoerende taken op het gebied van
waterbeheer en riolering in opdracht van
het hoogheemraadschap en de gemeente
Amsterdam. De bijna 900 medewerkers
van de vier fusiepartners zullen voornamelijk in deze gemeenschappelijke operationele organisatie werkzaam zijn.
Op 2 december hebben de heer E.C. Bakker,
wethouder van Amsterdam en ir.J. H. van
der Vliet, voorlopig dijkgraaf/hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de
officiële oprichting van de Dienst Waterbeheer en Riolering bekrachtigd.
De inwoners van het verzorgingsgebied
van het hoogheemraadschap zullen voor
alle uitvoerende taken op het gebied van
waterbeheer en riolering voornamelijk te
maken krijgen met de Dienst Waterbeheer
en Riolering.
(Persbericht Amstel, Gooi en Vecht i.o.)

Bouw waterproductiebedrijf
Heemskerk officieel van start
Drie klappen met een heiblok luidden op
22 november jl. de officiële start in van de
bouw van het nieuwe waterproductiebedrijf
Heemskerk van NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Mevrouw F. G. van
Diepen-Oost, gedeputeerde van de provincie en tevens vice-president-commissaris
van PWN, opende met enig vuurwerk de
bij deze bouw behorende expositie.
Zij werd voorafgegaan door de heren
Heusdens, directeur Hoogovens Staal, en
Hollebrand, wethouder van Heemskerk.
Beide heren waren nauw betrokken bij het
scheppen van de voorwaarden om het
nieuwe bedrijf op het noordwestelijk deel
van het Hoogovensterrein te kunnen
vestigen.
De bouw van het waterproductiebedrijf in
Heemskerk maakt deel uit van het project
'Drinkwatervoorziening Zuid', dat een
hoeksteen is van het tienjarenplan van
PWN. Dat tienjarenplan is gericht op het
zeker stellen van de levering van drinkwater tot ver in de volgende eeuw en het
herstel van de natuurwaarden in de duinen
en het Gooi door het vergaand verminderen van de grondwaterwinning. Tevens
wordt het in de duinen te infilteren oppervlaktewater nog verder voorgezuiverd.
De feestelijke gebeurtenis vond plaats in
het PWN-bezoekerscentrum 'De Hoep',
waar tevens de expositie 'Drinkwatervoorziening Zuid' de komende jaren te
bezichtigen is. Deze expositie laat zien
welke technologieën PWN toepast bij het
produceren van drinkwater, waaronder de

zgn. membraanfiltratie. Ook wordt een
beeld van alle op het project betrekking
hebbende werkzaamheden gegeven.
Het project Drinkwatervoorziening Zuid
bestaat, naast de bouw van het productiebedrijf Heemskerk, uit de uitbreiding en
renovatie van drinkwaterproductiebedrijf
'Wim Mensink' in Wijk aan Zee, het
bouwen van een nieuw distributiepompstation in Hoofddorp en het aanleggen van
een groot aantal nieuwe transportleidingen.
Daaronder vallen ook nieuwe leidingen
van de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland, die o.a. het productiebedrijf Heemskerk van water moeten
voorzien. Het totale project vergt een
investering van ruim f400 miljoen.
Zacht drinkwater
PWN kan, door het toepassen van nieuwe
onthardingstechnieken, eind 1998 in het
zuidelijk deel en rond 2000 in geheel
Noord-Holland zacht water leveren.
Het bedrijfin Heemskerk gaat daarin een
belangrijke rol spelen. Per jaar zal de
installatie in Heemskerk 18 miljard liter
ontzout en onthard water leveren aan de
productiebedrijven in Wijk aan Zee en
Bergen. De combinatie van membraanzuiveringstechnieken die PWN hiervoor
zelf ontwikkelde, is op deze schaal uniek in
de wereld.

zondag van 10.00 tot 17.00 uurgratis
toegankelijk.)(Persbericht PWN)

Waterkwaliteit Friese boezem
1995:algengroei grootste
probleem
Het dagelijks bestuur van Waterschap
Friesland heeft het waterkwaliteitsrapport
1995 vastgesteld. Uit dit rapport blijkt dat
in 1995 algengroei het grootste probleem
voor de waterkwaliteit vormde. Door de
warme zomer waren de concentraties
fosfaat en stikstof in het water hoog en
vormden ze een voedingsbron voor algen.
1995 Is een uitzondering op de afgelopen
tien jaren, waarin een geleidelijke afname
van algengroei is te zien.
Bestrijdingsmiddelen onderschat
probleem
In 1995 is Waterschap Friesland intensiever bestrijdingsmiddelen gaan meten.
Van de 87 onderzochte stoffen werden er
33 in het oppervlaktewater aangetoond.
De normen werden door 12 stoffen overschreden, waardoor nadelige effecten, zoals
het afsterven van zoöplankton, in het
watermilieu optraden.

Nog zuiverder water naar de duinen
Naast zuivering door de grote membraanzuiveringsinstallaties gaat PWN in het
productiebedrijf in Heemskerk vanaf 2004
het voor infiltratie in de duinen bestemde
water nog verder voorzuiveren.
Daarmee wil PWN voorkomen dat welke
omgevingsvreemde stof dan ook in het
duinmilieu terecht kan komen. De start
van de bouw voor deze tweede fase in
Heemskerk zal rond 2002 plaatsvinden.

Loodgehalten in water afgenomen
In de afgelopen tien jaren zijn de loodgehalten in het water afgenomen.
De belangrijkste oorzaak van deze positieve ontwikkeling is de invoering van
loodvrije benzine. In het algemeen geldt
dat de gehalten aan metalen in het Friese
oppervlaktewater laag zijn en - met uitzondering van koper en zink - aan de normen
voldoen. Koper en zink komen onder
andere door het gebruik van koperen
leidingen en zinken dakgoten in het water
terecht.

Gratis kijken in 'De Hoep'
De nieuwe expositie in het PWN-bezoekerscentrum 'De Hoep' in Castricum laat alle
werkzaamheden in het kader van het
project Drinkwatervoorziening Zuid zien.
Daarbij wordt zowel voor leken als technisch geïnteresseerden ook de membraanfiltratie op heldere wijze aanschouwelijk
gemaakt. Een fraaie maquette laat zien hoe
het nieuwe bedrijf bij Hoogovens er uit
komt te zien. Ook kan de bezoeker aan de
hand van een ruim zeven meter lang model
alle door PWN toegepaste zuiveringstechnieken op de voet volgen. Uiteraard
blijft de permanente tentoonstelling over
drinkwater en natuurbeheer in de Noordhollandse duinen eveneens te bezichtigen.
(Het bezoekerscentrum,gelegen inCastricum
aan deZeewegtussenCastricum enEgmond,
ishethelejaar doorvan dinsdagtotenmet

Waterkwaliteit Friese boezem in 1996
bijzonder gunstig
Uit de eerste resultaten van het waterkwaliteitsonderzoek van 1996 blijkt dat
de waterkwaliteit dit jaar bijzonder gunstig
was. Door de zeer strenge en lange winter
werden er minder jonge vissen geboren en
kon de zoöplankton, die door jonge vissen
gegeten wordt, zich uitbreiden. Doordat de
zoöplankton zich met algen voedt, nam de
algengroei af en was het doorzicht op de
Friese meren deze zomer beter als in voorgaande jaren. Daarnaast waren de concentraties fosfaat en stikstof in de Friese
boezem laag, omdat er door het droge
voorjaar weinig polderwater op de boezemwateren uitgemalen is. Hierdoor waren er
minder voedingsstoffen aanwezig voor de
groei van algen. (Persbericht Waterschap
Friesland)
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rol vervult. Ze hadden al de nodige zorg
aan arbeidsomstandigheden besteed en
wilden dat graag eens door een derde
partij objectief laten beoordelen', licht
Touwslager de vlotte samenwerking toe.
Beoordelingsrichtlijn
Het pilot-project begon met het opstellen
van het kader waarin de beoordelingsrichtlijn moest passen. Deze beoordelingsrichtlijn moest in ieder geval voldoen aan de
normen en richtlijnen uit de Arbeidsomstandighedenwet en de regels uit het
Publikatieblad P 190 'Arbo- en verzuimbeleid'. Bovendien moest bij de opstelling
rekening worden gehouden met branchespecifieke richtlijnen en de erkende 'stand
der techniek'.
Aan de hand van de beoordelingsrichtlijn
werden de pilot-bedrijven getoetst op de
aanwezigheid van een geïmplementeerd
arbo-beleid, een risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI &E) en een organisatie
waarin de taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden op het gebied van arbo
zijn vastgelegd. Er moest bovendien
systematisch interne en externe communicatie met betrekking tot arbo plaatsvinden,
terwijl er ook een plan van aanpak moest
zijn opgesteld. Op basis van de wet- en
regelgeving en dit plan van aanpak dienden
effectieve maatregelen te zijn genomen om
een structurele verbetering van arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen.
Tenslotte moesten de pilot-bedrijven
evalueren of die maatregelen daadwerkelijk
worden uitgevoerd, ofde elementen van het
arbo-systeem in samenhang functioneren
en of de voorgenomen beleidsdoelstellingen in het voorgenomen tempo worden
gerealiseerd.
Rompslomp
In eerste instantie werd, in nauwe samenwerking met het NIA, door de bedrijven
een nulmeting verricht en een actieplan
opgesteld. Daarna volgde het audit-traject
door Kiwa, waarin het eerder ontwikkelde
arbosysteem werd geverifieerd aan de hand
van de beoordelingsrichtlijn. Het gehele
traject werd door Kiwa en het NIA geëvalueerd op criteria als praktische uitvoerbaarheid, inspanning, interpretatie, doorlooptijd en het volgen van de regels uit
Den Haag.
Door het pilot-project werden de ogen
bij de WNWB opnieuw geopend, meent
Van Nuland: 'Het is de toegevoegde
waarde van systeemdenken, waarbij taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd. Certificatie en de bijbehorende audits zijn een ontzettend gedoe;
je wordt geconfronteerd met een hoop
papier en rompslomp. Maar uiteindelijk is
het ballast in dezijlijn van een Hoger Doel,

namelijk het gestructureerd nadenken over
een kerntaak in je verantwoordelijkheid.
En dat kun je met een certificaat best uitstralen, vooral ook naar je eigen personeel.'
Overwinningen
Dat certificaat werd op 7 november 1996
feestelijk uitgereikt. 'Maar het is nog niet
officieel erkend', zegt Touwslager. 'Pas wanneer het hele certificatie-schema is ondergebracht bij de Raad voor Accreditatie
kunnen de 'koplopers' hun certificaat
inwisselen tegen een door de RvA erkend
certificaat. Maar op dit moment wordt hard
gewerkt aan de samenstelling van een
College van Deskundigen voor arbosystemen, terwijl onze ervaringen in de
beoordelingsrichtlijn worden verwerkt.'
Het verhinderde niet dat Van Nuland het
certificaat met een welgemeend en hardop
gebruld 'yes!' in ontvangst nam.
'We hebben een aantal belangrijke overwinningen behaald; het systeem is geoptimaliseerd, taken en verantwoordelijkheden
liggen - duidelijk gedefinieerd - op de
plekken waar ze thuishoren en er vindt een
sterk verbeterde terugkoppeling en wisselwerking plaats. Met het certificaat kunnen
we een deel van onze bedrijfspolicy uitstralen. Maar daarmee zijn we er nog niet; het
is onderdeel van een systeem dat zich leent
voor constante verbetering. En ook hier
geldt: Hebben is één, houden is twee!'
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Wijziging FDM-tarieven voor
drinkwater
De aandeelhouders van de NV Flevolandse
Drinkwater Maatschappij hebben op 27
november 1996 besloten het tarief voor
drinkwater voor kleinverbruikers te wijzigen. Het maandelijks vastrecht zal worden
verlaagd van f2,98 naar f 1,49, en de prijs
van een m 3 drinkwater zal stijgen van
f2,08 naar f 2,31 (exclusief BTW).
Net zoals in 1996, wordt met ingang van
1 januari 1997 een gedeelte van het vastrecht overgeheveld naar het tarief per
kubieke meter. Daardoor worden de door
de klant te beïnvloeden kosten van het
drinkwater hoger; het vastrecht daalt, en
de prijs per kubieke meter stijgt.
De FDM wil hierdoor het milieu-bewustzijn van haar klanten stimuleren.
De financiële prikkel om te zorgen voor
waterbesparende voorzieningen wordt
groter doordat het tarief per m 3 hoger
wordt. Door wijs watergebruik kunnen
mensen meer geld besparen dan voorheen,
en zij kunnen hun investeringen in spaardouches en waterbesparende toiletten sneller terugverdienen.

Naast de overheveling van het vastrecht is
het tarief voor kleingebruikers gestegen
met 4%. Deze tariefstijging hangt samen
met de omvangrijke investeringen die de
FDM moet doen om aan de stijgende
vraag naar drinkwater te kunnen blijven
voldoen. Zo is de FDM op dit moment
bezig met de bouw van een derde waterwinstation nabij Zeewolde. Dit pompstation zal medio 1997 in gebruik genomen
worden. De met de bouw gemoeide kosten
bedragen ongeveer 34 miljoen gulden.
Ook zal de FDM in 1997 omvangrijke
investeringen in het leidingnet doen.
(Persbericht FDM)

Meervoudig landgebruik:
economisch en ecologisch
perspectief voor de toekomst
De Stuurgroep Duurzaam Landgebruik is
op 21 november jl. in Winterswijk geïnstalleerd. De Stuurgroep heeft tot taak om
mede verantwoordelijkheid te nemen voor
de inhoud en uitvoering van het project
Duurzaam Landgebruik.
Het project Duurzaam Landgebuik is een
initiatief van het interdepartementale
onderzoekprogramma Duurzame Technologische Ontwikkeling in samenwerking
met diverse partners, waaronder de
provincie Gelderland, Stichting WCL
Winterswijk, NUON, WOG, GLTO ZuidMiddenOost, Natuurmonumenten en de
Rabobank Winterswijk. Het beoogde
projectresultaat is een intentieverklaring
voor realisering van twee multifunctionele
voorbeeldbedrijven. De verklaring zal naar
verwachting door de belangrijkste partners
en de overheid op 1augustus 1997 worden
ondertekend. Geschatte kosten van het
vervolg, namelijk realisering van de
genoemde voorbeeldbedrijven, het verder
vormgeven van een gebiedsperspectief, het
uitvoeren van benodigd technologisch
onderzoek en monitoring van de ingezette
activiteiten bedragen gedurende de
komende vijfjaar ongeveer zes miljoen
gulden per jaar.
Binnen het project Duurzaam Landgebruik
wordt een concreet en kansrijk perspectief
ontwikkeld voor het landelijk gebied.
Kern van het perspectief is het integreren
van 'nieuwe' functies, zoals water- en
energiewinning, afvalverwerking, natuuren cultuurbeheer met de huidige landbouw. Deze integratie kan plaatsvinden
op perceelsniveau maar heeft ook grote
consequenties op bedrijfs- en gebiedsniveau. Het vervullen van meerdere functies op hetzelfde perceel is efficiënt qua
ruimtegebrek en voordelig voor natuur en
milieu. (Persbericht DTO)

