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Symposium 'Waterbeheer in
de volgende eeuw'
Het KIvI, afdeling waterbeheer,
organiseert een symposium 'Waterbeheer
in de volgende eeuw'. Het symposium
vindt plaats op 4 maart 1993 in hotel
't Speulderbos in Garderen.
Centraal op deze bijeenkomst staat het
schema van de SOTA-reeks 'Water
management in the next century'. Onder
dit thema wordt gediscussieerd over
spelende en gewenste ontwikkelingen in
het waterbeheer, zowel in Nederland
als daarbuiten, in de komende decennia.
In het 2e SOTA-seminar is een visie
ontwikkeld op de toekomst voor het
waterbeheer in Nederland. Op dit 3e
symposium komt eerst het waterbeheer in
Nederland aan de orde, waarin onder
andere de invoering van integraal water-
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beheer centraal staat. Vervolgens wordt er
naar gestreeld om te komen tot de formulering van sleutelfactoren, die voor de
toekomst van het waterbeheer in het
buitenland van belang kunnen zijn. In de
forumdiscussie 's middags wordt gepoogd
te komen tot een verbreding en verdieping van de geboekte gespreksresultaten.
De dag zal worden afgesloten met het
aannemen van een aantal SOTA-statements aan de hand waarvan mr. S. Patijn
op het 15e ICID-congres, begin
september in Den Haag, een Nederlandse
paper zal presenteren.
Nadere inlichtingen: RWS,
Dir. Flevoland, ir. H. A. Wolters,
Postbus 600, 8200 AP Lelystad,
telefoon 03200-9 7442 of
STOWA, ir. L. R. Wentholt, Postbus 8090,
3503 RH Utrecht, telefoon 030-32 1199.

Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (CHO-TNO)

Verslag van de zestiende bijeenkomst van de
Contactgroep Stedelijke Hydrologie (CSH-TNO)
Op 17 november 1992 werd de zestiende
bijeenkomst gehouden van de Contactgroep Stedelijke Hydrologie op het
provinciekantoor te Utrecht. Voor deze
bijeenkomst met als thema 'Sturing in het
stedelijk waterbeheer' was grote belangstelling.
1. Mededelingen
Bijeenkomsten
- Onder de titel Proceskennis en statistiekin
bodem en -waterorganiseerde CHO een
lezingendag op 21 januari 1993 in
De Reehorst te Ede.
- HYDROPOLIS; the roleofwater in urban
planning, deze internationale workshop
wordt gehouden van 29 maart t/m 2 april
1993. De workshop is een vervolg op het
symposium 'Urban Water 88',dat in
Duisburg werd gehouden met een Study
'lour naar Nederland. Nu zal de workshop
plaatsvinden in het IAC te Wageningen
met een Study Tour naar het Ruhrgebied
in Duitsland, met name naar het Emschergebied, waar een door de mijnen
verpauperd gebied wordt verbeterd en
waarbij water een belangrijke rol speelt.
De secretaris deelt een kopie uit van een
artikel in Intermediair over dit Emschergebied. De opzet is dat er een nauwe
samenspraak komt tussen hydrologen,
ecologen, planologen en stedebouwkundigen. Deze workshop wordt mede
voorbereid door de CSH; zowel V. d. Ven
als de secretaris zijn lid van de

organisatiecommissie. Pr zijn 37 abstracts
ingediend, 21 daarvan worden gevraagd
om een paper te leveren, 15 een poster en
1 is afgewezen. Totaal zijn er 82 voorlopige aanmeldingen voor deelname. De
leden worden opgeroepen aan de
workshop deel te nemen.
- Van 12 t/m 17 september 1993 wordt in
Niagara Falls, Canada, de Sixth Interntional
Conferenceon Urban Storm Drainage
gehouden. Hierbij wordt nu ook voor het
eerst aandacht besteed aan het stedelijk
grondwater. Nederland is goed vertegenwoordigd. Informatie in Canada: Harry C.
Torno,"tcl.: 09-1.604/477-7998.
Pubükaties
- Op 5 oktober jl. is er een symposium
gehouden met als thema 'Hydro-Logisch;
wetenschap en toepassing' voor het
afscheid (VUT) van ir. H.J. Colenbrander
als hoofd van het Bureau CHO. Per
1 oktober jl. is de secretaris interim hoofd.
De lezingen van het afscheid zijn
gebundeld in Rapporten en Nota's no. 29
van de CHO en gratis aan te vragen.
Daarin is ook een overzicht opgenomen
van internationale onderzoekprogramma's
op het gebied van water en klimaat.
Inlichtingen bij het Hureau CHO.
- Verschenen is bij de CHO de publikatie
'Richtlijnen voor ontwikkeling van computerprogrammatuur in dehydrologic\ als no. 27
in de serie Rapporten en Nota's van de

CHO. De checklist (is samenvatting van
het rapport wordt uitgedeeld). Rapport is
verkrijgbaar bij de CHO à f25,-.
Mededelingen vanuit RIONED
- Op 27 januari 1993 zal in de Jaarbeurs
te Utrecht de 6e RIONED dag worden
gehouden. Aan de orde komen de
Leidraad Riolering en de module 'Inhoud
en opzet Gemeentelijk Rioleringsplan'.
- Rond half december wordt één
exemplaar van de module 'Inhoud enopzet
GemeentelijkRioleringsplan' gestuurd naar
de begunstigers van RIONED.
- Het wetsvoorstel over de plannen van
de Wet Milieubeheer zal op 1mei 1993 in
werking treden. Elke gemeentemoet in 1993
eengemeentelijk rioleringsplanhebben vastgesteld!
- Binnen de RIONED-structuur zullen
taakgroepen worden ingesteld die zich
bezig zullen houden met bepaalde hoofdactiviteiten.
Voorgesteld worden nu een taakgroep
Leidraad, een taakgroep Opleidingen,
mogelijk een taakgroep Normalisatie
(zowel nationaal als internationaal) en een
taakgroep 'fundamenteel onderzoek'. De
voorzitters van die taakgroepen komen uit
gemeenten.
In maart 1993 moet het werkplan
RIONED gereed zijn.
- Het standaard uitwisselingsformat rioolschade catalogus is verkrijgbaar bij De
Boer, Bureau RIONED.
- Op 8 december 1992 vond er een
workshop plaats met als thema
'Mechanische riolering'. Er blijken per
gemeente grote verschillen voor te komen
wat betreft levensduur, onderhoud e.d.
van pompen enzovoort. Inlichtingen bij
Beenen, Bureau RIONED.
- Een onderzoek wordt opgezet binnen
RIONED-kader om te komen tot een
pakket standaard metingen,die door de
gemeenten gebruikt kunnen worden om
onder meer vuiluitworp te meten.
- In diverse gemeenten wordt nog
gebruik gemaakt van rioolbuizen van
asbestcement. Vanaf 1juli 1993 maggeen
asbestmeerworden gebruikt. Op opslagterreinen liggen nog veel van deze buizen.
Voor drinkwaterleidingen is er een
ontheffing. Samen met de VEWIN zal
worden onderzocht of er problemen zijn
bij het gebruik van asbestcement. Hierbij
speelt onder meer een rol dat drinkwater
en/of persleidingen volledig gevuld zijn,
maar dat rioolbuizen, vooral als ze boven
het grondwater liggen, gedeeltelijk droog
zijn en dan eventueel asbestdeeltjes af
kunnen geven.
2. Verslag 15e bijeenkomst CSH
Het verslag van deze bijeenkomst wordt
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goedgekeurd. De secretaris wordt hiervoor bedankt.
3. Werkgroep riolering van de CSH
De werkgroep Riolering is het afgelopen
halfjaar twee keer bijeengekomen.
Behandeld is onder meer:
- bergingsbassins (o.a. vergelijking van
diverse constructies door Enschede);
- gemeentelijk rioleringsplan Tilburg;
- het rioolrecht.
De volgende bespreking wordt gehouden
op 2 februari 1993, aanvang 13.30 uur bij
TNO te Delft.
4. Werkgroep grondwater van de CSH
De werkgroep is het afgelopen halfjaar 3
keer bijeengekomen. Afscheid werd
genomen van de voorzitter E. Boere. De
nieuwe voorzitter is de heer E.Jacobs, van
de gemeente Amsterdam. Behandeld
werden onder andere de volgende onderwerpen:
- normering stedelijk grondwater;
- vernatting van Enschede;
- relatie grondwater en bouwfysica.
Veel aandacht werd besteed aan het
project Roosendaal. Sneller van Heidemij
Adviesbureau b.v. lichtte dit toe:
Doel van het project was klaarheid te
verschaffen over:
- opzet grondwaterbeheersplan;
- opzet maatregelenplan (opwijkniveau);
- technische normen;
- bestuurlijke-juridische studie;
- financiering.
Er verschijnen 5 rapporten, waarvan de
laatste met landelijke aanbevelingen.
Rapport 1t/m 4 zijn vastgesteld door de
Stuurgroep. Rapport 5 wordt in december
definitief vastgesteld door de Stuurgroep.
Hierover heeft de Werkgroep Grondwater
CSH zich gebogen en haar opmerkingen
schriftelijk aangeboden. De reactie van de
werkgroep zal worden behandeld in de
Stuurgroep. Nadat de stuurgroep het
rapport in december heeft behandeld,
zullen de landelijke aanbevelingen worden
gedrukt en verstuurd aan alle gemeenten,
waterschappen, provincies en woningbouwverenigingen.
Wat in essentie bereikt is ten aanzien van
de verantwoordelijkheden wordt in de
tabel samengevat.
Op 18 maart 1993 zal door de VNG een
studiemiddag over dit onderwerp worden
georganiseerd.
5. Evaluatie CSH en werkgroepen
De evaluatienotitie van de CSH en de
werkgroepen is voorgelegd aan het
bestuur van de CHO, namelijk het Klein
Comité. Het Klein Comité onderschreef,
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overigens met enige kanttekeningen, de
notitie en de daarin gestelde aanbevelingen.
De aanbevelingen waren:
ContactgroepStedelijkeHydrologie
- De vraag naar onderzoek is niet erg
duidelijk. Wellicht kan hieraan vooral in
de werkgroep Riolering extra aandacht
worden besteed en de vraag naar onderzoek vanuit de gemeenten worden
nagegaan.
- Het aantal deelnemers vanuit de
gemeenten aan de CSH-bijeenkomsten is
gering. Voorgesteld wordt meer
gemeenten voor de activiteiten van de
groep te interesseren.
- Voorgesteld wordt om periodiek te
overleggen met vertegenwoordigers van
RIONED en STOWA, bijvoorbeeld in de
vorm van een halfjaarlijks overleg tussen
de directeuren RIONED en STOWA en
de voorzitter van de CSH.
Werkgroep Riolering
- De inbreng vanuit de waterschappen is
sterk wisselend. Een meer regelmatige
inbreng vanuit de waterschapshoek wordt
op prijs gesteld. Hierover zal contact
worden opgenomen.
- De laatste jaren bestaat wat te veel de
neiging bij de adviesbureaus op de
acquisitie de nadruk te leggen meer dan
op een 'open' informatie-uitwisseling,
zoals toch het doel is van hun deelname.
Zodra de nieuwe vertegenwoordigers van
de adviesbureaus zitting nemen in de
werkgroep zal dit punt aan de orde
komen. Over circa een jaar zal worden
nagegaan of de situatie zich in gunstige zin
heeft ontwikkeld.
- De adviesbureaus moeten duidelijker
aangeven wat er leeft in de kleinere
gemeenten.
- Uitbreiding van de werkgroep met een
enkele vertegenwoordiger van middelgrote gemeenten is gewenst.
- Een meer thematische behandeling van
de onderwerpen tijdens de besprekingen.
Werkgroep Grondwater
- Het lidmaatschap wat betreft de adviesbureaus om de twee jaar laten rouleren.

Ditzelfde vindt plaats bij de werkgroep
Riolering.
- Toewerken naar meer concrete resultaten, zoals rapportages en dagen, dan
enkel informatie-uitwisseling.
- Het weer oppakken van de thematische
indeling van de te behandelen onderwerpen.
- Werven van leden uit de hoek van de
bouwfysica en de juridische hoek.
Opgemerkt kan worden dat het merendeel
van de aanbevelingen al is overgenomen
en verwerkt.
6. Geoptimaliseerde sturing stedelijke
afvoersystemen
Op dit onderwerp is dr. ir. A.J. M. Nelen,
COW/TUD op 3 november jl. gepromoveerd. Zijn proefschrift 'Optimized
control of urban drainage systems' kan bij
de TU-Delft besteld worden. Hij geeft in
de CSH een korte uiteenzetting van wat
hij in zijn proefschrift heeft behandeld.
Eunctie van een (gemengd) rioleringssysteem is het inzamelen en transporteren
van afvalwater en (overtollige) neerslag.
Ontwerpeisen zijn het zoveel mogelijk
voorkomen van wateroverlast en het
handhaven van een goede oppervlaktewaterkwaliteit.
Deze eisen worden in de huidige situatie
getoetst aan de hand van een maatgevende ontwerpbelasting (ontwerpintensiteit) en de overstortfrequentie. Er
wordt hierbij meer gekeken naar de
aanwezige bergings- en transportcapaciteit
(een statisch gegeven) dan naar het
werkelijke systeemgedrag (een dynamisch
gegeven).
Bij het analyseren van het systeemgedrag
speelt een aantal aspecten een rol:
- De invoer van het systeem (neerslagafvoer, DWA) is variabel in tijd en plaats.
- Het afvalwatersysteem ligt er in de
praktijk nooit bij zoals het is ontworpen
(o.m. door aannamen in het ontwerp,
verzakkingen, werkzaamheden, achterstallig onderhoud etc).
- De aanwezige afvoercapaciteit en
berging zal nooit homogeen verdeeld zijn
over het systeem, maar voor ieder district
verschillen.
- De effecten van overstortingen op de
oppervlaktewaterkwaliteit hangen af van
de functie en 'kwetsbaarheid' van het
ontvangend water.
Door sturing kan op de bovenstaande
punten beter worden ingespeeld en kan
het systeemgedrag worden verbeterd.
Door sturing wordt beoogd 'water-opstraat' en overstortingen te minimaliseren
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en tegelijkertijd de afvoer naar de rwzi af
te stemmen op de actuele condities op de
rwzi. Verder /uilen overstortingen,
wanneer onvermijdelijk, zoveel mogelijk
moeten worden gedirigeerd naar de minst
kwetsbare wateren.
Ken kernprobleem bij sturing is de
formulering van de operationele strategie,
die het gewenste systeemgedrag beschrijft
als een functie van tijd en plaats, ofwel de
setpoints van alle regelkunstwerken in het
systeem. De bepaling van de (optimale)
operationele strategie betekent dat de
operationele kosten (incl. schade) moeten
worden geminimaliseerd, gegeven een
bepaalde verstoring van het systeem
onder de randvoorwaarde dat de strategie
uitvoerbaar is. Om dit probleem op te
kunnen lossen is daarom informatie nodig
over de operationele doelen (de 'kosten'),
de actuele systeemtoestand (de verstoring) en de fysica van het systeem (de
randvoorwaarden van het probleem).
Voor dit optimalisatieprobleem is een
modellenpakket ontwikkeld, genaamd
LOCUS, Local versus Optimal Control of
Urban drainage Systems. Zoals de naam
aangeeft kan LOCUS zowel een lokaal
geregeld systeem (zoals nu veelal het
geval is) als een 'optimaal' gestuurd
systeem simuleren. Door vergelijking van
de modeluitkomsten kunnen de mogelijkheden van sturing worden
gekwantificeerd.
Met het model zijn verschillende casestudies uitgevoerd:
- Hen eenvoudig fictief systeem: voor een
driebakssysteem zijn onder meer de voordelen van sturing uitgedrukt in de
hoeveelheid berging, die met een lokaal
geregeld systeem nodig zou zijn om
dezelfde reductie van jaarlijkse overstorthoeveelheden te bereiken. In dit geval
bleek het effect van sturing vergelijkbaar
te zijn met 1,5 mm extra berging.
Daarnaast is het nut van neerslagvoorspelling bekeken. Gesteld kan
worden dat als het doel beperkt is tot
minimalisatie van de totale overstorthoeveelheid, een geschikte strategie kan
worden afgeleid op basis van slechts de
actuele neerslag. Echter, des te nauwkeuriger de doelen worden gespecificeerd
(bijvoorbeeld voor de lokatie van overstortingen), des te belangrijker wordt
neerslagvoorspelling.
- Rotterdam: dit systeem is uitgerust met
zeer geavanceerde apparatuur en leent
zich uitermate goed voor sturing, niet in
de laatste plaats door de aanwezigheid van
bemalen overstorten. Met LOCUS zijn de
mogelijkheden van sturing gekwantificeerd. Daarnaast is aandacht besteed aan
het nut van neerslagvoorspelling en de
invloed van over- en onderschattingen

van deze voorspelling;
- Kopenhagen:voor een district, genaamd
Damhus, zijn de mogelijkheden van
sturing bekeken. Hierbij lag de nadruk op
het effect van de neerslagspreiding.
Hoewel dit fenomeen grote invloed kan
hebben bij de analyse van een individuele
gebeurtenis, blijkt de ruimtelijke spreiding
van neerslag statistisch gezien van minder
belang.
- Westfriesland: door sturing kan het
maximale aanvoerdebiet (ofwel de
benodigde capaciteit) van de rwzi
Wervershoof worden gereduceerd. De
resultaten van het sturingssysteem
Wervershoof, dat in 1986 door de auteur
is geëvalueerd, zijn vergeleken met de
resultaten van geoptimaliseerde sturing.
LOCUS is in de eerste plaats ontworpen
voor systeemanalyses en voor de ontwikkeling van een geschikt sturingsconcept voor afvalwatersystemen. Voor
een praktische toepassing als on-line
beslissingsmodel is het model nog niet
geschikt. Hiertoe is in het najaar van 1991
bij de TU Delft een vervolgstudie gestart,
die wordt uitgevoerd door Elgard van
Leeuwen. Belangrijke aspecten bij het
ontwerp van een geschikt beslissingsmodel zijn:
- een goede diagnose van de actuele
systeemtoestand (interpretatie van
metingen)
- het formuleren van de actuele doelen
(bijvoorbeeld dwa of rwa situatie,
condities op de rwzi, etc.)
- het 'vertalen' van de strategie naar
concrete acties voor de regelkunstwerken.
Concluderend kan worden gesteld dat
door 'real time' sturing het functioneren
van afvalwatersystemen is te verbeteren.
Naast de voordelen van een verbeterd
waterkwaliteitsbeheer en een reductie van
de operationele kosten (bijvoorbeeld
energie) zou dit ook kunnen betekenen
dat besparingen mogelijk zijn op de
benodigde systeemcapaciteiten. Om dit
laatste mogelijk te maken zal echter de
heersende gedachte dat een minimale
hoeveelheid berging (+ x mm randvoorziening) en afvoercapaciteit in alle
gevallen noodzakelijk zijn, losgelaten
moeten worden. Aanbevolen wordt om,
voordat besloten wordt tot systeemuitbreidingen, de mogelijkheden van
sturing te onderzoeken. De besparingen
die hiermee kunnen worden bewerkstelligd, zullen veelal veel groter zijn dan
de kosten van een sturingssysteem.
7. Besturing rioolstelsel gemeente
Utrecht
Ing.J. C. van Oosten van gemeente
Utrecht geeft een inleiding over het riool-

systeem en de centrale 'onbemande'
sturing in de gemeente Utrecht.
Hen groot deel van het rioolstelsel is
aangelegd in de jaren 1950-1960, waarbij
centraal in het gebied de zuivering ligt.
Het rioolstelsel en de zuivering was één
geheel en in beheer bij de gemeente. In
1973 is de zuivering overgegaan in
handen van de waterkwaliteitsbeheerder,
provincie Utrecht. Het rioolstelsel bestond
uit diverse delen. Grootste deel is
gemengd stelsel, in wijken zoals de Uithof
is een gescheiden stelsel en in wijken
vanaf ongeveer 1970 zijn verbeterde
gescheiden stelsels aangelegd, zoals in
Lunetten.
De belangrijkste eisen bij het ontwerp van
het geautomatiseerde besturingssysteem
zijn:
- een volledig onbemand systeem ter
vervanging van de controlekamer van de
rwzi;
- een sober systeem zonder grote
investeringen c.q. ingrepen in de
bestaande rioolgemalen;
- een zodanige besturing, dat de overstortfrequentie wordt beperkt door een
optimale benutting van de beschikbare
berging in het rioolstelsel.
IIet totale rioolstelsel is geschematiseerd
en ingedeeld in 5 afvoertakken waarin 11
rioolgemalen voorkomen die in de
besturing zijn opgenomen. Het bemalingsgebied van het hoofdrioolgemaal op de
rwzi bestaat uit 4 kleinere bemalingsgebieden. Daarvan zijn wel de peilmetingen in de besturing opgenomen! Het
hoofdrioolgemaal zelf wordt niet aangestuurd omdat dit deel uitmaakt van de
geautomatiseerde besturing van de rwzi.
In het besturingsprogramma wordt onderscheid gemaakt in twee bedrijfstoestanden; de 'droogweer'-situatie
(dwa-bedrijf) en de 'regen'-situatie
(rwa-bedrijO.
In dwa-bedrijf wordt elk gemaal lokaal
geregeld met behulp van een PLC. De
keuze en het aantal van de in te schakelen
pompen is afhankelijk van het waterpeil in
de zuigmondenkelder. In rwa-bedrijf
worden de rioolgemalen opgenomen in
een centraal besturingssysteem. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van geheel andere
parameters. Lr wordt gestreefd naar het
optimaal benutten van de nog beschikbare
berging in het rioolstelsel. Deze berging
wordt uitgedrukt in mm regen op het
verhard oppervlak dat afvoert naar de
riolering. Lr wordt gestreefd naar een
gelijke restberging (uitgedrukt in mm
regen) voor de afzonderlijke gebieden in
een bepaalde afvoertak, waardoor het
moment van overstorten zo lang mogelijk
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wordt uitgesteld. Het besturingsproces
wordt continu gevoed met actuele
waarden die door de impuls-echometers
worden gemeten. Elke 12 seconden
worden alle meetwaarden geactualiseerd
en alle besturingsvariabelen herberekend.

8. Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van de Contactgroep Stedelijke Hydrologie (CSH) zal
plaatsvinden op 13 mei 1993, aanvang
14.00 uur, Gemeentewerken Rotterdam,
Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Buiten de hiervoor genoemde dwa- en
rwa-regelingen worden ook nog de
volgende regelingen toegepast:
- centrale niveau-regeling
- centrale handbediening
- lokale handbediening
waarbij elke regeling steeds overheersend
is over de eerdergenoemde regelingen.
Met behulp van de centrale niveauregeling kan op afstand, voor elk willekeurig bemalingsgebied, een bepaald
gewenst waterpeil worden ingesteld. Het
programma kiest de benodigde pompcapaciteit om dit waterpeil zo goed
mogelijk te benaderen. De gewenste
waarden kunnen vanaf een operator
terminal via een toetsenbord of met
'muis'-bediening en beeldschermen
worden ingesteld.

Informatie
Inlichtingen over de CSH en de werkgroepen zijn verkrijgbaar bij:
ing.J. C. Hooghart, CHO-TNO,
Postbus 6067, 2600 JA Delft,
telefoon: 0 1 5 - 6 9 7 2 6 1 .

Bij centrale handbediening kan vanaf een
operator-terminal elke willekeurige pomp
worden in- of uitgeschakeld. De
commandosignalen kunnen worden
ingegeven door via pijlaanwijzing op een
beeldscherm bepaalde velden te activeren.
Het allesoverheersende bedieningscommando is de lokale handbediening
waarbij in een bepaald rioolgemaal op het
schakelpaneel één of meer pompen
kunnen worden in- of uitgeschakeld
bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden. Aan het centrale systeem is een
alarmeringsmogelijkheid gekoppeld dat
door de dienstdoende beambte
opgeroepen wordt.
Ervaringen:
- Het blijkt dat de stad te klein is om bij
de sturing met neerslagspreiding naar
plaats rekening te houden. Utrecht is
ongeveer 7 x 8 km.
- De ledigingstijd van het stelsel is
10-12 uur.
- Bij grote buien kan slechts marginaal
gestuurd worden. Bij kleinere buien
kunnen overstortingen worden voorkomen.
- De grote van de berging in Utrecht
wordt ook bepaald door de buitenwaterstand. De overstortingen bestaan namelijk
uit kleppen, bij een buitenwaterstand
hoger dan de waterstand in het rioolstelsel
gaan ze niet open.
- De totale investeringen bedroegen
ongeveer 1,8 miljoen gulden.
- I.h.a. kan gesteld worden dat de
besturing goed bevalt.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
Verslag najaarsvergadering
NVA
Verslag van de najaarsvergadering van
de NVA gehouden op 27 november 1992
in het Congrescentrum Euroase Hotel
Amersfoort te Amersfoort
1. Opening
De voorzitter opent om 9.35 uur de
vergadering met een woord van welkom
voor de heer en mevrouw Rutten i.v.m. de
uitreiking van de Klaarmeesterprijs,
alsmede de ereleden Ehrhardt en Poot.
Mededelingen
- Er is bericht van verhindering
ontvangen van de bestuursleden Van
Heijningen en Wouda. De heer Van
lleijningen is in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoek en hem wordt
beterschap gewenst. Het kandidaat
bestuurslid Van den Bergen is eveneens
verhinderd. De secretaris heeft bericht
van verhindering ontvangen van de leden
De Koning en Webers.
De voorzitter memoreert het feit dat in de
afgelopen periode het bestuur zich heeft
beziggehouden met het realiseren van de
Stichting Wateropleidingen, maar dat dit
pas in 1993 zal worden verwezenlijkt. Hij
herinnert aan een zeer succesvol congres
'Sewage into 2000' tijdens de Aquatech.
Hij bedankt nogmaals de leden die de
NVA-stand tijdens de Aquatech hebben
bemand, en in het bijzonder de KRS.
Op 4 juni 1993 zal de vereniging het
zevende lustrum vieren, samen met het
zesde lustrum van de regionale Secties.
Dit feest zal plaatsvinden in combinatie
met de voorjaarsvergadering in Gorkum.
Om eenieder hierop te attenderen zal

steeds op de komende convocaties hieraan
worden herinnerd.
De voorzitter maakt melding van de actie
van het bestuur om actief meer
begunstigers te werven.
De secretaris deelt mee dat op 15 januari
1993 door Programmagroep 5 een
themadag wordt georganiseerd over de
Financiering van het Waterbeheer. Op
deze dag was eerst een symposium over
Grensoverschrijdende wateren gepland
(Programmagroep 4), die verplaatst is
naar 12 februari 1993.
2. Verslag voorjaarsvergadering van 18
en 19 juni 1991 ( H 2 0 nr. 24, nov. 1992;
De Klaarmeester nr. 6, nov. 1992).
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
onder dankzegging aan de secretaris.
Benoeming lid kascommissie
Tijdens de voorjaarsvergadering nam mw.
Schmidt-van Riel afscheid van de kascommissie, maar werd de opvolging uitgesteld tot de najaarsvergadering. De
voorzitter stelt voor dr. ir. Eokke Dijkstra
te benoemen tot lid van de kascontrolecommissie. De vergadering stemt hiermee
in met applaus. De heer Dijkstra aanvaart
deze functie.
3. Begroting 1993.
De begroting 1993 is al bij de vergaderstukken toegelicht zodat de penningmeester zich beperkt tot nadere uitleg van
enkele hoofdpunten. Hij wijst vooral op
de in de voorjaarsvergadering
geconstateerde noodzaak om in verband
met de afsplitsing van de opleidingen
mogelijk de contributie te moeten
aanpassen. Omdat de opleidingen 1992
nog tot het boekjaar 1993 behoren en de
Stichting Wateropleidingen nog niet is
opgericht is het mogelijk om de
contributie voor 1993 op het huidige
niveau te handhaven.
Juist na het sluiten van de begroting werd
bekend dat de bijdrage aan H 2 0 per lid
dient te worden verhoogd van f35,- tot
f36,50. Dit leidt vooralsnog ook niet tot
een contributiestijging.
De penningmeester presenteert ter
verklaring van de stijgende contributieinkomsten een overzicht van het aantal
leden dat de 3100 al is gepasseerd. De
begroting wordt vervolgens met algemene
instemming vastgesteld. De voorzitter
bedankt de penningmeester en het
secretariaat voor het uitstekende werk.
4. Bestuursmutaties
Volgens rooster zijn aftredend en niet
herkiesbaar: ir. Roelof Kruize en de voorzitter, ir. Peter Hoogweg.
Het bestuur stelt voor om het bestuur met

