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Jaarverslag 1997VWN
Algemeen
Hetverenigingsjaar 1997kendealsbelangrijkste wapenfeit devaststelling vanhet
Beleidsplan 'DeVWNinhaarvolgendeeeuw:
naareenbrederperspectief.Ookdeaande
tijd aangepaste profilering vandeVWN via
eeneigen Internet-site waseen belangrijk
gebeuren.
Eenander hoogtepunt vormdedeVoorjaarsbijeenkomst op29mei 1997teHoogeveen.
Rond het thema 'SamenWerking'hadgastbedrijfNVWaterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD), terzijdegestaandoordeProgrammacommissieA,eenaantrekkelijk congres-en
aanvullend programma samengesteld,dat
velerbelangstelling trok.Integenstelling tot
voorgaandejaren werddeze bijeenkomst
beperkt totééndag.Deactualiteit vanhet
programma slootgoedaanbijdestetkeveranderingen diezichmomenteel voltrekken
indebedrijfstak. Tijdens hetcongreswerdde
heering.L. Leijssenaar, voormaligdirecteur
vanStichting Drinkwaterleiding 'DeAlblasserwaard endeVijfheerenlanden' benoemd
toterelid voorzijn groteverdiensten voorde
bedrijfstak inhetalgemeen endeCOSWA
(voorloper vanStichting Wateropleidingen)
inhet bijzonder. Inhetverslagjaar werden
doordeprogrammacommissies enspecialistengroepen nogdiverseandere themabijeenkomsten georganiseerd,waarvanelders indit
verslagmeldingwordtgemaakt
Indevoorjaarsvergadering werdeenvoorstel
totstatutenwijziging geaccordeerd,datin
hetbijzonder eropgericht washetonderscheid tussengewoneenbuitengewone leden
wegtenemen.
Ookwerdvoornoemd Beleidsplan inconcept
aandevergadering voorgelegd,waarinde
visievanhetbestuur voordetoekomstvan
deVWNwerdverwoord.
Indenajaarsvergadering werdhetBeleidsplandefinitief vastgesteld.Inhet Beleidsplan
isdedoelstelling vandeVWNbrederdan
voorheengeformuleerd. Zijluidt thans"De
VWNsteltzich tendoelde watervoorziening
inNederland endaarbuiten tedienendoor
haar leden testimuleren enindegelegenheidtestellen hun kennisenervaringuit te
wisselenenaandievananderen tetoetsen.
Devereniging richtzichdaarbij ophetvolledigeveldvanbeleid,bestuur enbeheer".Ook
samenwerking metandere partijen uitde
waterketen(bv.afvalwaterbehandeling) zal
worden bevorderd.DeVWNwildooruitwisselingofsamenwerking haar know-howook
internationaal uitzetten.Onderdeel vanhet
Beleidsplan vormtookhetopenstellen vande
verenigingvoorinbeginselaldiepersonen

dieberoepsmatig bemoeienis metdewatervoorziening hebben,inwelkevormdanook.
Inhetvetslagjaar steeghetaantal ledenvan
1220 tot 1284. Voornieuweleden werd wederomeengeslaagdeintroductiedaggeorganiseerd.BehalvedoordeVWNwerdenpresentatiesverzorgddoorVEWIN, KiwaN.V. en
StichtingWateropleidingen enwerddeaanwezigenieuwe ledendegelegenheid geboden
nader kennismetelkaartemaken.
Infinancieel opzicht haddeverenigingeen
mindergoedjaar;dejaarrekening werd afgesloten meteennegatiefsaldovanƒ11.613,-.
Vooreendeelishetverliesontstaandoor
impulsen totnieuw beleid,meto.a.devoorbereidingenuitwerking vanhet Beleidsplan
endestandaardisatie vanconvocaties binnen
deVWN door middel vanuniforme omslagen.Aangezienvanaf1998ookeenhogere
druk opdekostenwordtgelegddooronder
anderedeverhoogdebijdrage aandenieuwe
vormgevingvanH20(zoalsookvoorde
andere participanten NVA,VEWINenKiwa
N.V.),waseencontributieverhoging vanhet
VWN-lidmaatschaponvermijdelijk geworden.Indenajaarsvergadering werd besloten
decontributie teverhogenvanƒ50,-naar
ƒ57,50voorgewoneledenenvan/37,50naar
ƒ42,-voorgepensioneerde ledenenvutters.
Verwachtwordtdataanenigeverderecontributieverhoging indekomendejaren nietvalt
teontkomen,geziendetoenemendebeleidsinitiatieven endeaandetijd aantepassen
moderne profilering vandeVWN.
Ledenvergaderingen
Jaarlijks worden twee ledenvergaderingen
gehouden,in hetvoor-en najaar.
Devoorjaarsvergadering op29 meivormde
onderdeelvandealgenoemde voorjaarsbijeenkomsrinHoogeveen, inhettekenvan
'SamenWerking'.Denajaarsvergadering werd
gehouden op 1 december inNieuwegein,als
onderdeel vandedoorhet Contactorgaan
Financieel EconomischeAangelegenheden
(CFE),insamenwerkingmetdeprogrammacommissieA,georganiseerde bijeenkomst
rond hetthema 'Benchmarking'.
Dit thema ismet nameactueelopgrondvan
derecentelijk ontplooide initiatieven vande
VEWINomdetransparantie vandewaterbedrijven tevergroten.Ookindezogenaamde
Hoofdlijnennotitie vandeRegeringalsstartnotitievoordeopstapel staandenieuwe
Waterleidingwet,staat maatstafvergelijking
indevormvanbenchmarkingcentraal.
Nieuwebeleidsdoelenen aanscherping
bestaandbeleid
Het Beleidsplan 'DeVWNinhaarvolgende
eeuw:naareenbreder perspectief concreti-

seertdealenigejarengevoeldebehoefte tot
vetbtedingvandedoelstellingen vande
VWNnaar:
hetvolledigeveldvanbeleid,bestuuren
beheer(inclusiefnogontbrekendedisciplines)
relevanteaspectenmet betrekking tot
integraal waterbeheer
samenwerking metandere verenigingen
alsdeNederlandseVerenigingvoor
Waterbeheer (NVA), medeinrelatiemet
hetvorigepunt
- samenwerking metoverheid/adviesbureaus/bedrijfsleven
samenwerking metaanverwanteorganisaties inhet buitenland
Ookwordtdegewensteprofilering vande
VWNgeleidelijk meerzichtbaar via bijvoorbeelddestandaard-omslagen voorconvocaties,defrequente aankondigingen terugmeldingvanVWN-activiteiten inH,0 ende
recentelijk ontwikkeldeeigen Internet-site
(www.vwn.nl).
Metdegroeivanhetaantalledenzijn nieuwe
contactorganen invoorbereiding.Gewerkt
wordtaaneenhandleiding('leidraad')voor
hethouden vanthemabijeenkomsten. De
portefeuilleverdeling binnen hetVWNbestuut isthansduidelijkgemarkeerdeneris
inhetbestuur inbeginselvoorelkecommissieofspecialistengroepeencontactpersoon
vooraansturingenterugkoppeling.
Viaeenspeciaalontworpen budgetformulier
wordtgetracht de themabijeenkomsten
financieel tebewaken.Opkortetermijn zullenledenwerfacties wordengehouden omde
verdereuitbreidingvanhetledenbestand van
deVWNgestaltetegeven.
Buitenlandsecontacten zullen wordenverstevigd.Indeeerstehelft van 1998isereen
ledenexcursienaar waterleidingbedrijven in
Engeland gepland.
Vanrecentedatumzijn ookdeinstellingvan
introductiedagen voornieuweledenvande
VWNendesuccesvollefitterijwedstrijden,
diein 1998 voordetweedekeeronderVWNvlagrijdens deAquatechzullen worden
gehouden.
SamenwerkingVWN enNVA
Inhetjaarlijks overlegtussendebesturen
vanVWN enNVA(Nederlandse Vereniging
voorWaterbeheer) werdgeconstateerd datde
werkterreinen vanbeideverenigingen elkaar
intoenemende mateoverlappen.
Voorbeidebesturen wasditaanleidingom
verdergaandesamenwerking tussendeverenigingen teonderzoeken.Deheering.
H.J.E.Boon(oud-directeur WZHO)enir.
A. vanderVlies(oud-voorzittetNVA)zijn
bereidgevondendemogelijkheden voor
samenwerking indetoekomst teonderzoeHjO
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kenenhieroveropkortetermijn aandebeide
besturen terapporteren.
VoorbereidingopdeManifestatie ïoojaarVWN
DeVWNmaaktzichopvoordevieringvan
deManifestatie ïoojaarVWN,diegehouden
zalwordenop3juni 1999teEgmond aanZee.
Inhetverslagjaar iseenspeciaaldaartoein
hetlevengeroepenjubileumcommissie
begonnen metdeintensieve voorbereiding
vandeze manifestatie
Gekozen isvoorhet thema 'Water overbrugt
wereldwijd'. Debedoelingisdatmet het
gekozen thema tevensdestartwordtgesymboliseerd vanuitbreidingvandekennisen
know-how vandeVWNnaar hetinternationalespeelveld.Demanifestatie zal financieel
wordengedragendoordeVWN,haarleden
endewaterleidingbedrijven. Daarnaastzullenexternesponsors(bedrijven) worden
opgeroepenom,speciaaltergelegenheid van
dezemanifestatie, enkelewaterprojecten in
ontwikkelingslanden testeunen.DeVWN
werktbijdeselectieenuitwerking vandeze
waterprojecten samenmetdaartoegespecialiseerdehulporganisaties.Viademediazal
tegelijkertijd ookdeNederlandse bevolking
bewust wordengemaaktvandeernstige
situatievandewatervoorziening indeontwikkelingslanden.
Bestuursamenstelling
Inhetverslagjaar tradenmr.H.R.Bax(secretaris/penningmeester)enmw.drs.I.J.LCouwenberg-Veraartreglementair af Mw.Couwenbergwasherkiesbaarenwerdvooreen
nieuwezittingsperiodevan4jaar herkozen.
DeheerBaxwasnaeenperiodevan8jaarniet
meerherkiesbaarenwerdopgevolgddoordrs.
B.J.Hoogwout.AandeheerBaxisveeldank
verschuldigdvoordewijzewaarophijals
secretaris/penningmeester medevorm heeft
gegeventotdeaanzetvandebeleidsmatige
veranderingenvandeafgelopenjaren.
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Commissiesenspecialistengroepen
Deverenigingkent4Programmacommissies
en4Specialistengroepen envoortsdeKascommissie,deCommissieManifestatieVWN
ïoojaar endeCommissieFitterijwedstrijden.
Zijkendenultimo 1997devolgendesamenstelling:
ProgrammacommissieA(Algemeen):
drs.ing.L.T. vanBloois
drs.V.E. vanDijk
ir.K.J. Hoogsteen
drs.B.J. Hoogwout(tot31-12-98;contactpersoon)
ProgrammacommissieB(Productie):
ir.B.R. Munneke (contactpersoon)
ir.PAN.M.Nuhn
ir.H.Uneken
ProgrammacommissieC(Distributie):
ir.M.G.M,denBlanken (contactpersoon)
ir.Ch.P.Bruggink
ir.D.van Rijsbergen
ProgrammacommissieD:
ing.J. Bongers
ing.B. vanDriel
ir.A.M.A.T.Maenhout
dhr.L. Veerman (contactpersoon)
CollegevanBedrijfsjuristen(CBJ):
voorzitter:mr.R. Lucas
secretaris:mr.J.B.Abrahamse
leden: 38
ContactorgaanVeiligheidsaangelegenheden(CVA):
voorzitter:ir.L.J.Zwierstra
secretaris:mr.J.B.Abrahamse(inmiddels
opgevolgddoordeheerH.M.J.Molenaar)
leden: 29
ContactorgaanVoorlichtersWaterleidingbedrijven
(CoVW):
voorzitter:drs.N.vanderWoude

secretaris:dhr.G.B.Vinke
leden:48
ContactorgaanFinancieel-Economischeaangelegenheden(CFE):
voorzitter:drs.CA.F.vanVeggel
secretaris:drs.GE.Achttienribbe
leden:63
CommissieManifestatieVWNïoojaar:
mw.drs.M.H.H.Betist
mw.N.J.L.M. vanBezouw(secretaris)
drs.B.J. Hoogwout
drs.GJ.vanNuland (voorzitter)
ing.K.H.Poortema
Kascommissie:
ir.B.R.Munneke
ir.P.H.Schouten
drs.F.M.WillemsenRA
CommissieFttterijwedstrijden:
dhr.M.W.Klootwijk
ing.GA.M.Mesman
ir.M.R.deWit(voorzitter)
dhr.H.Valkenet
dhr.A. vanderVen
dhr.W. Vermeulen
Bijeenkomsten
Inhetverslagjaar werdendoor,mededoorof
namens deVWNintotaal8bijeenkomsten
georganiseerd. Hierbij warenintotaal650
deelnemersaanwezig.
Inonderstaande tabeliseenoverzichtvan
dezebijeenkomsten gegeven.
Activiteitenspecialistengroepen
Naastdemeeralgemenebijeenkomsten van
deprogrammacommissies kennendespecialistengroepenvoortshuneigen bijeenkomsten,waarinactueleonderwerpen ophetvakgebiedwordenbehandeld. Onderstaand
wordt hiervanverslaggedaan.

Nr.

Datum

Plaats

Thema/Onderwerp

Organisatiedoor:

Aantal
deelnemers

1»*

6februarien 13 mei

Ede

Vanopzichter naar projectleider

Progr.cie.D

146

3

29 mei

Hoogeveen

VWN-congres 'SamenWerking'

Progr.cie.AenWMD

230

4

12september

Nieuwegein

IntroductiedagnieuweVWN-leden

VWN

17

5

14november

Castricum

ProjectZuidPWN

Progr.cie.CenPWN

50

6

2december

Nieuwegein

Ledenvergaderingen themabijeenkomst Benchmarking

Progr.cie.CFEenA

105

7,8

3 en 16december

ThemadagenLIS/GIS

Progr.cie. D

12-1998

Ede
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CollegevanBedrijfsjuristen(CBJ)
DitCollege,waarinjuristen vandewaterleidingbedrijven, VEWINenhetministerievan
VROMzijn vertegenwoordigd, heeft in1997
viermaalvergaderd.Indezevergaderingen
werdendiverseactuelevraagstukken van
juridische enbestuurlijke aard besproken.
HetCollegenodigt regelmatiggastsprekers
uitensteltadhoe-werkgroepen indienavoltooiingvanhun taakworden opgeheven.
VooralwerdaandachtbesteedaandeherzieningvandeWaterleidingwet enaanhet
onderwerp 'Mededingingenmonopolie'.De
mededingingsaspecten indewaterleidingbranchewerdendoordriesprekersaande
hand vanstellingen besproken.Daarbijwerd
aandachtgeschonken aandemededingingsaspecten indeWaterleidingwet, het rapport
Cohen,denieuweMededingingswet ende
Wet Energiedistributie.
Daarnaast zijnonder meerdevolgende
onderwerpen behandeld:

-

Europeesaanbesteden;
Gegevensverstrekking aanGemeenten
(werkgroep);
WetBelastingenopMilieugrondslag met
betrekking tot hetcompenseren van

grondwaterbelasting met infiltratie van
oppervlaktewater (werkgroep);
DeEG-drinkwaterrichtlijn;
Nadeelcompensatie bijhetverleggenvan
leidingen;
Leidraad Milieuregelgeving;
Deuitsluiting vandeaansprakelijkheid
vooronderbreking vandelevering inde
model-leveringsvoorwaarden drinkwater
enhetarrestvandeHogeRaadder
Nederlanden indezaakvandeConsumentenbond tegen EnergieNeden
VEWIN(werkgroep);
-

Juridischeaspecten vandeleveringvan
huishoudwater;
Deaardingopdewaterleiding
(werkgroep).

HetCollegeheeft ditjaarvier nieuweLeden
verwelkomd envanvierLedenafscheidgeno-

ContactorçjaanFinancieel-Economische
aangelegenheden(CFE)
Op 18 april 1997organiseerdehet ContactorgaanFinancieel EconomischeAangelegenhedenCFEeenminisymposium 'Marktwerking

endenieuwewaterleidingwet'. Lezingen
werdengehoudendoordrs.A.S.W,deVries
overhetrapportCohen,drs.P.Y.M. Ummels
overmarktwerking indeenergiesector enir.
W. Sprongoverdevoorbereidingen voorde
nieuwewaterleidingwet.Aanhet symposium
namen circa 100belangstellendendeel.
Voortsorganiseerde hetcontactorgaanop
2december 1997eenbijeenkomst overhet
actueleonderwerp benchmarking. Ineen
viertal lezingen werdenverschillende kanten
vanhet benchmarken toegelicht.Ir.dr.N.
VlugtvanObragaszetteuiteen hoedebenchmarkvoorenergiebedrijven inzijn bedrijf
wordt toegepast,terwijl deheerZwetsloot
vanEnergieNed debenchmarkmethodiek
vandeenergiesector besprak.Drs.Hoogwout
ginginophetsysteem van bedrijfsvergelijkingzoalseenaantal waterleidingbedrijven
gedurendeeenreeksvanjaren gebruikt.Tenslotte behandeldedeheerLieftinck van
AndersenConsultingdeideeënoverde
benchmarkzoalsdeVEWINdievoornemens
isteondernemen.Ookdeze bijeenkomst
genootgrote belangstelling.

advertentie

KrohnePersenaireheeft ookvoorueen
betrouwbareenonderhoudsvrije magmeter.
Al 40 jaar zijn dein Nederland
vervaardigde Altoflux magmeters
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ten. Steeds meer industrieën gaan
overopdezemagnetische inductieve
debietmeters. Hetassortimentvan
Krohne Persenaire bestrijkt dan ook
het complete toepassingsgebied.
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Contactorgaan Veiligheidsaangelegenheden
(CVA)
Despecialistengroep vandezenaam bestaat
uitzo'n 30 veiligheidskundigen/ARBO-functionarissen van waterleidingbedrijven.
Inhetverslagjaar kwam het Contactorgaan
2maal bijeen.
Infebruari werddeelgenomen aaneendoor
KiwaenWateropleidingen georganiseerde
workshop'Opwegnaarcertificering vanhet
ARBO-zorgsysteem?'.Dezeworkshopwasin
feiteeen vervolgopdeVEWIN-enquête
'Arbeidsomstandigheden: eengeïntegreerde
zorg?',waarbij debedrijven hebbenaangegevendatdebelangstelling voorarbozorgsystemengroeiende is.Certificering isdaarbijeen
vrijwillige,zijhetdoorSZW gestimuleerde,
weg.Bijhetzoekennaar hetantwoord op
diversedaarmeeverband houdende vragen
kongeprofiteerd worden vaninzichten van
inleiders vanNEHEMConsultingGroup,
vanWNWB - datalervaringheeft opgedaan
meteenzodanigsysteem- envanKiwaals
certificeringsinstituut.
Detweedevergaderinghadinoktober plaats
enhadalsbelangrijkste itemeen inleiding
vandeheerBoer,coördinerend inspecteur
vandeArbeidsinspectie,overde 'speerpunten
vandeArbeidsinspectie 1998'.Deinleider
zettedaarbij uiteen,dat indatjaar vooralde
waterleidingbedrijven voorwerpzullen zijn
vaninspecties.Dieinspectieszullenzich
vooralrichten opfusies, arbeidstijden, beslotenruimten, fysieke belastingenhet bouwproces.
Voortswaren leden vanhet Contactorgaan
nauw betrokken bij het becommentariëren
vandeophanden zijnde 'Arbo-wegwijzer in
Waterland',zijnde eenbeschrijving vanspecifieke arbo-risico's voor waterleidingbedrijven.
TenslottewerdhetContactorgaan opde
hoogtegehouden vandelaatstestandvan
zaken rond deasbestregelgeving,datde
afronding vormtvanhetoverlegmet SZW en
dewerknemersbonden overeenstandaardwerkplan resp.werkwijzer alsmedeeenprogramma vaninstructie envoorlichting (met
behulp vanbrochureenvideo).
Contactorgaan Voorlicht««Waterleidingbedrijven[CoVW)
HetContactorgaan VoorlichtersWaterleidingbedrijven (CoVW)heeft in hetverslagjaarviermaalvergaderd.
Bijna allewaterleidingbedrijven bevinden
zichineenveranderingsproces. Dat heeft
veelconsequenties vootdecommunicatie.
Tijdens debijeenkomsten hebben diverse
communicatiedeskundigen een presentatie
gegevenoverdewijzewaaropde interne
44
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reorganisatie verliepenwatdegevolgen hiervanwarenvoordein-enexternecommunicatie.Tevensisdeinvoeringvaneen nieuwe
huisstijl diversemalenaandeordegeweest
endeinstellingvaneencentraal klantenservice-telefoonnummer.
Eind 1997iseenwerkgroep,gevormd uit het
CoVW,begonnen metde voorbereidingen
vaneentweedaagseCoVW-Workshopmetals
thema 'Marketing indewatersector'.De
workshopvond injanuari 1998 plaats.
Andeteonderwerpen dieaan bodkwamen
warenonder anderedecommunicatie rondomhetadviesvandeGezondheidstaadover
deverlagingvandenorm voorlood,diverse
waterbesparingsacties,een televisiecommercialovervorstgevaar,deontwikkelingvan
eenwebsiteopInternet enhetNIPOImagoonderzoek Waterbedrijven.
Totslot

Hetbestuur dankteen iederdieopenigerlei
wijze heeft bijgedragen tothetsuccesvolverlopenvan VWN-activiteiten.
Drs. B.J. Hoo^wout
Secretaris/penningmeester

kiwa

december 1997 formeel hun nauwesamenwerkingophetgebiedvangemeenschappelijkemassaspectrometrische kennis.Dit
gebeurt doorhetcomputerptogramma Infospecdat innauwesamenwerking metde
laboratoria vanvier waterleidingbedrijven
door Kiwaisontwikkeld in het bedrijfstakonderzoek.
Hetcomputerprogramma Infospec richtzich
ophetopbouwenenuitwisselen van
gemeenschappelijkemassaspecttometrie
kennisbij(drink)watetlaboratoria.Hetgaat
daarbij omgebruik maken vangegevensover
bekendeen(nog)onbekendeorganischestoffen,omdaarmeedekennisoverdewaterkwaliteit tevergroten.Maarmeergaat het
erom hetonderzoek naardewaterkwaliteit
met massaspectrometrie kosteneffectief uitte
kunnen voeren,zonder datsteedshetwiel
opnieuw uitgevonden moetworden. Infospec
isdaareenhulpbij.
IntegratieKiwa-RIZA
Inmiddelszijn stappengezetomookopdit
gebieddesamenwerking metRIZA verder
vormtegeven:vootdeverdereuitbouwen
vernieuwingvanhetptogrammazullende
programma's vanKiwaenRIZAgeïntegreerd
worden.Voordezenieuweversieisinmiddels
belangstellinggetoonddoordiverselaboratoria,zowelvandeNederlandse bedrijfstak als
ookuitBelgië,Duitsland enZwitserland.

SAMENWERKING BEKRACHTIGD:

Massaspectrometriscrie kennis uitwisselen
door Infospec

Informatie
Voorverdereinformatie kunt ucontactopnemen met KiwaOnderzoek enAdvies,dr.ir.
TheoNoij, telefoon (030) 6069642.

Ineenexploitantenbijeenkomst bekrachtigdenKiwa,GWA, PWN,WBE enWRKin

Opdefotovanlinksnaarrechts:mevr. k.J.Willemsen(PWN), ir.R.Westra(WBE),mevr.drs.M.A.F.P. vanRooi;
(Kiwa),dr.P.G.M.Stoks(WRK) endr.ir.J.A.Schellart(GWA).
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