hetwarmekoelwaterophet oppervlaktewater
gingdrijven.Deaanbevelinguitdestudiewas
datdooreenbeteregebruikmaking vande
mengzone,zijndeeendeelvandehaven,Akzo
Nobelveelmeerkoelcapaciteitter beschikking
heeftdantotnu toegedacht.
DemoraalvanJaapsverhaalwasdatwanneer
dooreenglobalestudie koelwaterproblemen
dreigen,hetverstandigisverdergaandonderzoektedoen.Ditkantotverrassende resultatenleiden.
NaastdezepraktijkcasegingVandenAkker
ookinopdegoedesamenwerking tussen
industrieenoverheidinhetCIW-traject en
ooktijdens hetimplementatietraject vande
nieuwebeoordelingsmethodiek. Hijwaarschuwdewelvooreenterigideaanpakzonder
inzicht.Weliswaarisdenieuwe methodiek
toegespitstopdewerkelijkgewensteoppervlaktewaterkwaliteit, demethodiek isveel
gecompliceerdergewordenenvraagtuitwerkingdoordeskundigen.Envanwegedeze
gecompliceerdheid ishetvolgensVanden
Akkernietteverwachtendatdezedeskundigheidbij iederewaterbeheerder indezelfde
mateaanwezigkanzijn.
Ineengeanimeerdediscussiewerdendedeskundigenoverdeconcreteuitwerkingaande
tandgevoeld.Detijd wasereigenlijk tekort
voor.Uitdeevaluatieblijkt echterdatdeaanwezigendebijeenkomst uitermatehebben
gewaardeerd.Ditgeeft decontactgroepemissiebeheerwederomeenimpulsomopdeingeslagenweg(kortebijeenkomsten overactuele
gespecialiseerdeonderwerpen)doortegaan.

KVWN-themadag
° p9maartstaateenKVWN-themadagophet
PtogrammainOrpheusinApeldoorn. De
voormaligeprogrammacommissie Distributie
verzorgtopdevalreepnogeen bijeenkomst
tnetdetitel'Leidingbreuk,rampofongeluk?'
Ukuntdezemiddagluisterennaarpresentatiesvandevoorzitter vandeOnderzoeksraad
voordeVeiligheid,mr.PietervanVollenhoven,
°verhetrapportvanVEWINoverrisicovolle
leidingen,overdebevindingenvande
gemeenteSteinvanoud-burgemeester
^t. E.Meijer entenslotteeensprekervan
Essentdieverteltoverervaringen uitdeenergiebranche.

onderwerpenkennisenideeënoptelaten
doenoverdebenaderingvanrisicomanagement.Vragendieaandeordekomen,zijn
ondermeer:Deonderdelendrinkwater,rioleringenafvalwaterzuivering binnendewaterketenzijn deverantwoordelijkheden vanverschillendepartijen metelkeeneigenfocus.
Hoegevendezepartijen inhoudaanhetbegrip
risicomanagement?Zijn hieringemeenschappelijkenoemersofbeleidsuitgangspunten te
vindenofisdeinvullingvanhet onderwerp
maatwerkensectoraal?Hoeisderisicobenaderingvormgegeven indevoedingsmiddelenindustrieenwatkunnenwelerenuitmogelijkeparallellen tussendewaterketenendekwaliteitsborgingindevoedselketen?
M f Nederlandse Vereniging voor
v* Waterbeheer NVA

Waarhetverstandophoudt,
beginnendenormen
InhetgloednieuweWTC-gebouwbovenhet
stationinArnhemverzorgdedeprogrammagroep'Grondwater enHydrologie'vandeNVA
op18novemberjl.eenbijeenkomst oververschillendenormeringen waarmeederegionale
waterbeheerder tegelijk temakenheeft. Onder
leidingvanwatergraafPeterGlasvan
WaterschapDeDommeldiscussieerden bijna
40waterspecialisten vaninhoofdzaak waterschappenenadviesbureaus(voorditonderwerpbelangrijke partijen alsprovinciesen
Rijkwarenjammer genoegnauwelijks vertegenwoordigd)overnormenvoorregionale
waterkeringen (boezemkaden),de'werknormen'voorregionalewateroverlastenhet
gewenstgrond-en oppervlaktewaterregime
(GGOR).
Vooraftrokkendrieinleiders,AartKeesEvers
(ProvincieUtrecht),HarryBoui-es
(AdviesbureauBoukes)enTitusVisser
(HoogheemraadschapDeStichtse Rijnlanden)

hetkennisniveau vandeaanwezigenoptot
eengelijk niveau.AartKeeslegdeuit waarde
normenvoorprimairewaterkeringen,dievoor
boezemkadenendeNBW-normenvoorregionalewateroverlast vnntoepassingzijn.Ook
ginghij inopdeveilighcidspai.idox.Diekomt
etopneerdatdeburgergeenregelswil,maar
tegelijkertijd 100procentveiligheid veronderstelt.Communicatieisnodigomduidelijk te
makenwatwerkelijk derisico'szijn enhoede
waterbeheerder daarmeeomgaat.
Boukesmemoreerdehoedewateroverlastaan
heteindevande20eeeuwleiddetothetwaterbeleidvoorde21eeeuw(WB21)metalsonderdeeldaarvande'werknormen'voorregionale
wateroverlast.Inhetafgelopen najaar hadden
alle26waterschappenaangegeveninhoeverre
hunwatersysteemvoldeedaandezenormen.
Voor97procentvanNederlandvoldoenzeaan
denormen;80.000hanognier.Ookging
Boukesinopdegroteverschillen in achtereenvolgenderamingenvandekostenomdesystemenoveralopordetekrijgen.Duidelijk isdat
hetommiljarden euro'sgaatendatongeveer
dehelft ervanmoetwordenbesteedinNoordenZuid-Holland.
Visserleiddedeaanwezigendoorhetwoudvan
deGGOR-afkortingenensteldedatdezeingeruildmoetenwordenvooraansprekende
namen.Hijwaarschuwdevoor'aapjes'wanneer
GGORtoegepastwordtop(gewenste) functies
inplaatsvanfeitelijk landgebruik.Tochtoonde
hijzichvoorstandervanhetopstellenvan
GGOR,omdatditdwingttoteenechtintegrale
benaderingentothetmakenvan,voorsommigensomspijnlijke, bestuurlijkekeuzes.
Naeenkortepauzewashetwoordaande
praktijk intweewaterschappen.HilgaSikma
vanhetHoogheemraadschapAmstel,Gooien
Vechtverteldeoverdeintegralewatergebiedsplannen waarindediverse normenstelsels

EenblikophetwatersysteemvanDeDommel.

GemeenschappelijkeKVWN-enNVA- .
Programmacommissiep/ Waterketen
Op28maarthoudtdegemeenschappelijke
KVWN-/NVA-programmacommissie9/
^'aterketeninhetWaterhuisinNieuwegein
ee
n middagsymposium overrisicomanagementindewaterketen.Hetdoelvandemiddagisdedeelnemers inzichttegeveninhet
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Veiligheid

• normklasse
primaire keringen

boezemkaden

ü £,

Waterschappen moetenterdegerekeninghoudenmetdezenormen.Ermoetnietdogmatisch,maarintegraalmeewordenomgegaan.
Alsuitsmijter kregendeaanwezigen teroverdenkingdestellingmeediealstitelbovendit
verslagisgezet.
HeikoPrak
(Dienst Landelijk Gebied)

NBW

ÏWA/NVA-congres'Biojïlmsystems£
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Hetverbandtussenenkelewaterkwanriteiffiiormen.

wordenverwerkt totmaatregelpakketten. Zij
weesophetbelangvaneengoede voorlichting
aandeingelanden envanhethebbenvan
gebiedskennis.Opvallend wasdatdewaterkeringen nognietinhetprocesvandeopstelling
vanwatergebiedsplannen wordenmeegenomen.Sikmaverteldedatdenonnenvoor
waterkeringen voorafalsrandvoorwaarde wordenopgelegd.Zezijn hierbij leidendten
opzichtevandeanderenormen.Ditontlokte
dezaaleenvergelijkingmeteenpassageuit
AnimalFarmvanGeorgeOrwell:'allanimals
areequal,butsomeanimalsaremoreequal
thanothers.'
MarkvanderWouwhaddeavondtevoreneen
forseblessureopgelopenbijhet bedrijfsvolleyballenenvondPeterGlasgelukkigbereidom
inzicht tegevenindevervlechtingvannormenstelsels inhetstroomgebied vanDe
Dommel.Hijlietzienhoeineenwatersysteem
allesmetallessamenhangt enweesopsoms

opduikendestrijdigheden tussen normenvoor
land-enwaternatuur endietussen normen
voorregionaleen rijkswateren.
Debijdragen leverdenveelstofopvooreen
levendigediscussie.Diegingoverhetnutvan
normenbijhettransparantermakenvanhet
waterbeheer. Uitdrukkelijk werddevinger
gelegdbijhetgevaarvaneendogmatischebenaderingvannormen.Gepleitwerdvoorgebiedscontractenwaarinconcretedoelenhorente
staan.Ennatuurlijk washetverleidelijkomin
eendiscussieovernormenzoafentoeeenuitspraakvanpremierBalkenendeaantehalen.De
oplettendetoehoorderkonzichaandehandvan
dereactieszelfseenindrukverschaffen vande
indezaalaanwezigepolitiekevoorkeuren.
Conclusievandemiddagwasdathetwaterbeheernietzondernormen kan;diezijn inieder
gevalooknodigomburgershouvasttegeven.

Van25totenmet27september2006vindt tijdensAquatecheeninternationaal congres
plaatsmetalsdoelwetenschappersenbeheerdersdiemetbiofilmreactors, biofilmprocessen
enbiofouling enbiocorrosion temakenhebben,bijeen tebrengen.Zowelvoordedrinkwater-alsafvalwatertechnologie isditeen
belangrijk congres.Voorafgaand aanhetcongresorganiseertMarkvanLoosdrechteencursusenworkshopopdeTUDelft. Uwordt uitgenodigdeenlezingofpostervoorditcongres
intedienen.Ukunteenfolder aanvragenvia
e-mail(info@moorga.com).

IWA/NVA-congres'Innovationsincoping
withwaterandclimaterelatedrisks'
Ookvan25totenmet27september2006(tijdensAquatech)wordteencongresgehouden
overklimaatveranderingenhaarinvloedop
hetwaterbeheer.TijdensAquatech2004vond t
eeneerstesuccesvolleconferentie vandeIWA
enNVAoverditonderwerpplaats.Hetnieuwe
congresvormteengoedegelegenheidomkennisuit tewisselentussenwetenschappers,
waterbeheerdersenmanagersbijdeoverheid.
Hetcongresheeft vier hoofdonderwerpen:
methodes voorrisicobeheersing,communicatie
overrisico'senmaatregelenomdezetereduceren,hetcreërenvanmeerruimtevoorwaterin
depraktijkéntechnologischeinnovaties.
Uwordtuitgenodigdomookvoorditcongres
eenlezingofeenposterintedienen.Ukunteen
folderaanvragenviae-mail(info@moorga.con.).

IWA/NVA-congres 7th International
SymposiumonWasteManagement
problemsinAgroIndustries'
Van27totenmet29september 2006tenslotte
(ooktijdensAquatech)vindtvoordezevende
keerhetsuccesvollecongresoverafvalwaterproblemen indeagrarischeindustrieplaats.De
milieu-impactvan afvalproblemen uitde
agrarischesectorisnogsteedsgroot.Tijdens
dit congreswordenervaringenuitgewisseld
omdezeproblematiekaantepakken. Uwordt
uitgenodigdvoorditcongreseenlezingofposterintedienen. Deeersteaankondigingstaat
binnenkortopinternet(www.moorga.com).
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