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Project Kwaliteits- en Milieuzorg:

Workshops Handboek Milieuzorg vormen uitstekend medium
kennisuitwisseling
In december zal de eerste versie van het
Handboek Milieuzorg Waterleidingbedrijven het licht doen zien. Het handboek komt tot stand als onderdeel van het
project Kwaliteits- en Milieuzorg, met als
doel het draagvlak voor kwaliteits- en
milieuzorg te verbreden en de
instrumenten voor het invoeren van zorgsystemen te ontwikkelen.
Het handboek Milieuzorg draagt bouwstenen aan voor de opzet en invoering van
milieuzorgsystemen. Gekozen is voor een
opzet waarin de bedrijfstak zelf een
actieve rol vervuld.
Hieraan werd in eerste instantie vorm
gegeven door het organiseren van een
zestal workshops in 1992. Milieucoördinatoren en deskundigen uit de
bedrijfstak bediscussiëren hierin steeds
wisselende thema's. De opbrengsten
daarvan keren terug in het handboek
Milieuzorg. Eind van het jaar zal de eerste
versie van dit handboek verschijnen. In
1993 is een vervolgtraject voorzien, waar
in drie workshops onder andere dieper zal
worden ingegaan op een aantal specifieke
branche-eigen milieuproblemen en
mogelijke oplossingsrichtingen. Deze en
overige aanvullingen zullen worden
verwerkt in de revisie van het handboek
Milieuzorg Waterleidingbedrijven wat in
juni 1993 beschikbaar komt.
De voor 1992 geplande workshops zijn
inmiddels achter de rug en het KIWAprojectteam werkt momenteel aan de
verwerking van de opbrengsten.
Workshop
In de workshops Handboek Milieuzorg
stonden zelfwerkzaamheid en kennisuitwisseling centraal; deelnemers werkten
aan de hand van een voorzet (thema-

vragen, stellingen en/of cases) van het
projectteam in kleine groepjes onderwerpen uit. In een plenaire presentatie
werden deze naar voren gebracht, zodat
de overige deelnemers daarop konden
reageren en conclusies worden getrokken
voor het handboek.
De onderwerpen van de workshops waren
chronologisch gerangschikt van opzet van
een milieuzorgsysteem naar controle en
Verbetermanagement (een verschuiving
van systeemgericht naar technisch
georiënteerd). Omdat de overlapping
tussen de verschillende workshops gering
was, konden deelnemers die voorgaande
bijeenkomsten hadden gemist probleemloos aan een workshop deelnemen,
ongeacht hun kennis van milieuzorg en
het project.
Niet alleen het onderwerp, maar ook de
samenstelling van de workshops
varieerde. Zo werd er onder andere
gewerkt met het behandelen van themavragen, het discussieren naar aanleiding
van groepspresentaties en stellingen, het
uitwerken van cases (bijvoorbeeld het in
kaart brengen van stroomschema's naar
aanleiding van bedrijfsprocessen en het
identificeren van typische milieu-aspecten
daarin) en zelfs het spelen van een
rollenspel (interne controle).
Deelname
Voor elke workshop werd de doelgroep
tevoren aangegeven, afhankelijk van het
karakter (systeem, techniek) van de
desbetreffende workshop. De milieucoördinatoren vormden hierbij de spil om
binnen de afzonderlijke bedrijven collega's
behorend tot de doelgroep te interesseren
en uit te nodigen. Terugkijkend is
opvallend dat een groot aantal bedrijven
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erg actief heeft deelgenomen en medewerkers vanuit diverse disciplines erbij
heeft betrokken. Daarnaast zijn echter ook
bedrijven die om uiteenlopende redenen
niet hebben deelgenomen aan de
workshops.
Nut
Uit gesprekken met deelnemers blijkt dat
van de workshops een stimulerende en
enthousiasmerende werking uitgaat. Ing.
Reulen, kwaliteits- en milieukundige van
WNWB hierover: 'Voor mij zelf zijn de
workshops een nuttige zaak; vooral de
interactie met collega's zet je aan, dieper
te graven dan anders en dat komt de
kwaliteit zeker ten goede. Hetzelfde geldt
voor mijn collega die nog wel wat vraagtekens had bij het nut van een milieuzorgsysteem. Juist vanwege die informatieuitwiseling, was hij er de volgende
workshop weer bij!' Ook drs. Sybrandi,
coördinator milieu- en beleidsplannen van
WMO kan hierover meepraten: 'Door de
workshops wordt de bedrijfstak
systematisch betrokken bij de (komende)
ontwikkelingen op milieuzorggebied. Dat
daar een stimulerende werking vanuit
gaat, wordt onder andere geïllustreerd
door het aantal milieucoördinatoren dat
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gedurende de looptijd van het deelproject
is aangesteld. Bovendien zijn de
workshops uitermate geschikt om de
positie van de milieucoördinator binnen
het eigen bedrijf te versterken vanwege
zijn centrale rol in deze. Tenslotte is het
essentieel dat achterblijvers zich, ook door
de (publiciteit rond de) workshops,
realiseren dat zij milieuzorg niet langer
naast zich neer kunnen leggen.'
Concluderend speelt bij de workshops het
uitwisselen van kennis en ervaringen een
belangrijke rol. Hierdoor wordt het leereffect versterkt en kunnen nieuwe ideeën
worden opgedaan, waardoor het draagvlak
voor de invoering van milieuzorgsystemen
daadwerkelijk kan worden vergroot. Zoals
een groot aantal deelnemers tijdens de
workshops al opmerkten, moet dit ertoe
leiden dat het Handboek Milieuzorg
Waterleidingbedrijven 'geen kastdecoratie
wordt, maar een handzame leidraad bij de
invoering van een milieuzorgsysteem voor
en door de bedrijfstak samengesteld.
Monique van Dorst
KIWA O&A
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Verontreinigingsheffing en
drinkwater samen op één
rekening
Het Hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch zal vanaf 1993 de verontreinigingsheffing van de huishoudens
laten innen via de waterrekening van de
NV Waterleiding Maatschappij 'NoordWest-Brabanf. Deze twee instanties
tekenden hiertoe op 2 november een
overeenkomst.
Tot nu toe ontvingen de inwoners van
Aalburg, Dussen, Werkendam en
Woudrichem jaarlijks een aanslag van het
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch in
verband met de verontreinigingsheffing.
Vanaf januari 1993 zal de verontreinigingsheffing per kwartaal worden
geïnd samen met het driemaandelijkse
voorschot dat de klanten van de waterleidingmaatschappij betalen voor het
drinkwater.
Met de nieuwe werkwijze voldoet het
hoogheemraadschap aan de wens van
velen om de aanslag in termijnen te
kunnen voldoen. Bovendien worden de
kosten voor de inwoners voor deze
samenwerking zo laag mogelijk gehouden.
De overeenkomst tussen het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en de
NV Waterleiding Maatschappij 'NoordWest-Brabant' wordt gesloten voor de
duur van voorlopig vijf jaar.
(Persbericht WNWB)

Tweede Kamer akkoord met
heffing op lozing zware
metalen

Onderzoek:
10%waterbesparing zonder
comfortverlies

Een meerderheid in de Tweede Kamer
(CDA, PvdA, D66 en Groen Links) is het
in hoofdlijnen eens met het voornemen
van minister Maij van V en W om een
heffing in te voeren op het lozen van
zware metalen in het milieu (oppervlaktewateren).
Dit bleek eind oktober tijdens de eerste
dag van de behandeling van de wijziging
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). De minister ziet daarin
tevens af van een heffing op fosfaten.
De VVD zag een groot aantal beren op de
weg en kon zich niet met de wetswijziging
verenigen. Volgens VVD-woordvoerder
Te Veldhuis dweilt de regering met de
kraan open, want de instroom uit het
buitenland van zware metalen is vele
malen groter dan de Nederlandse
bijdrage. Door het milieu als melkkoe te
misbruiken speelt de regering een gevaarlijk spel, aldus Te Veldhuis. Volgens hem
wordt de goede milieumentaliteit van de
Nederlandse bevolking door extra
heffingen geweld aangedaan.
De regeringsfracties bleken overigens
flink van mening te verschillen over de
vraag wat er met de opbrengst van de
heffing moet gebeuren. Voor het CDA
(Reitsma) staat het vast dat het om een
bestemmingsheffing moet gaan, die weer
aan het milieu ten goede moet komen. De
PvdA-er Van der Vaart hield echter voet
bij stuk dat de heffing het karakter van
een algemene belasting moet krijgen, net
zoals bij de brandstofheffing WABM (Wet
Algemene Bepalingen Milieubeheer) het
geval is geweest. (ANP)

De Flevolandse Drinkwater Maatschappij
en woningbouwvereniging Groene Stad
Almere hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar waterbesparing. In
een project in de Muziekwijk van Almere
zijn veertig van de tachtig woningen met
medewerking van de bewoners uitgerust
met een aantal waterbesparende voorzieningen. In de overige veertig woningen
is 'gewone' apparatuur geïnstalleerd. Na
ruim een half jaar bleek dat de bewoners
van de woningen met waterbesparende
voorzieningen 10% minder water
verbruiken dan de controlegroep, zonder
enig comfortverlies.
De F D M en Groene Stad Almere hebben
veertig woningen uitgerust met een waterbesparende douchekop, met een toiletreservoir met spoelonderbreking, en met
zogenaamde doorstroombegrenzers op de
kranen. Er is niet geprobeerd om het
'watergebruik' gedrag van de bewoners te
beïnvloeden: men heeft geen voorlichting
gekregen over het beperken van het
gebruik.
Elke drie maanden heeft de FDM de
stand van de watermeter opgenomen in
alle tachtig woningen van het project om
het watergebruik in de groep woningen
met waterbesparende voorzieningen te
kunnen vergelijken met het verbruik in de
woningen met het 'gewone' materiaal. De
conclusie van het onderzoek is dat door de
waterbesparende apparatuur het verbruik
van water met 10% daalt zonder dat de
verbruikers zich dit bewust zijn.
Een gemiddeld huishouden (bestaande uit
een gezin met twee kinderen) gebruikt
ongeveer vijfhonderd liter water per dag.
Dit is 182.500 liter per jaar. Een besparing
van 10% is 18.250 liter per jaar. In geld
uitgedrukt betekent dit ongeveer
vierentwintig gulden besparing.
Elk huishouden gebruikt ongeveer 30%
van de totale hoeveelheid water als warm
water. Het kost energie om het water te
verwarmen. Een besparing van de
hoeveelheid water leidt dus ook tot een
besparing van de hoeveelheid energie. In
combinatie met de rechtstreekse waterbesparing wordt in geld uitgedrukt een
besparing bereikt van vijfenveertig tot
zestig gulden per jaar. (Persbericht FDM)

Tauw Infra Consult BV neemt
activiteiten Broks Onderzoek
en Ontwerp BV over
Per 1oktober 1992 zijn de activiteiten van
Broks Onderzoek en Ontwerp BV (Bron2)
in Den Bosch overgenomen door Tauw
Infra Consult. De activiteiten van het
bureau worden voortgezet vanuit
Bron2 BV i.o., een volledige dochter van
Tauw Infra Consult BV.
Bron2 is en blijft actief op de volgende
deelterreinen:
- geohydrologische modellering;
- ecohydrologisch onderzoek;
- watervoorziening.
Opdrachten worden op een hoog
professioneel niveau uitgevoerd voor de
waterleidingbedrijven en de industrie.
Meer informatie: Tauw Infra Consult,
Deventer, 05700-9 9540.

