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conceptverslag Algemene Ledenvergadering VIW 5 
november 2021 (ter vaststelling tijdens ALV op @@ 2022) 
 

LOCATIE Tilburg (Van Spaendonck Ondernemingshuis) 
deelnemers Zie bijlage 
  

 

 

1. Opening, mededelingen  
Rond 13.10 uur opent Peter-Paul Huynen de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden.  
Er volgt een kort voorstelrondje. 
 

2. Verenigingszaken (Agenda van de Algemene Ledenvergadering) 

 Vaststelling verslag  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 23 april 2021, en derhalve wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

 Financiën 
o Begroting 2022 

Het voorstel van de begroting 2021 is als vergaderstuk vooraf toegezonden. Door de 
penningmeester, Marthijn Junggeburth, wordt nog een korte toelichting gegeven. Het is 
zorgelijk dat nog niet alle contributie 2021 binnen is. In het begrotingsvoorstel is een 
inflatiecorrectie van 5% op de contributie voor 2022 verwerkt. 
 
De Algemene Ledenvergadering stemt in met een contributieverhoging van 5% en stelt de 
voorgestelde begroting 2022 vast.   
 
o Kascommissie 2021 

De heren Ad van Boxtel (Trobas Gelatine) en Gerwin van Rosmalen (Kwaliflex) zijn bereidt de 
kascommissie, voor de controle van de jaarrekening en boekhouding over 2021, plaats te 
nemen. 
 

 Online spreekuur VIW   
Het afgelopen half jaar zijn er twee online VIW spreekuren geweest, maar daar is door geen 
van de leden gebruik van gemaakt. Mogelijke oorzaak daarvoor is dat het moment van het 
spreekuur niet overeenkomt met het aanwezig zijn van vragen bij de leden.  
 
Voorgesteld wordt om de leden uit te nodigen om eventuele vragen per e-mail te stellen, 
waarop het bestuur vervolgens op reageert. 

  
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  

 
  

http://www.verenigingindustriewater.nl/
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3. Hoe de Brabantse industrie 20 miljoen m3 water gaat besparen…. 
Door bestuurslid Jos Peeters (Coca-Cola European Partners) wordt een presentatie gegeven over 
de grondwatersituatie in Brabant.  
 
Door de provincie is heet Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg opgezet, waarin alle onttrekkers 
zijn vertegenwoordigd. Ook de VIW zit aan tafel, vertegenwoordigd door Jos Peeters.   
In 2023 wil de provincie met alle grondwateronttrekkers bestuurlijke afspraken hebben gemaakt. 
Voor 2027 moet er een alternatief zijn voor het gebruik van grondwater voor alle laagwaardige 
toepassingen. 
 
Daarnaast is er een Adviescommissie Droogte ingesteld, die gaat adviseren over 
droogtebestrijding. Het bedrijfsleven is hierin ook vertegenwoordigd. 
Voorlopig is er alleen een verdringingsreeks voor grondwater, maar men is ook bezig met een 
verdringingsreeks voor oppervlaktewater. 

  
De gevaren/risico’s voor de industrie zijn, naast verdroging van de leefomgeving, de Europese 
wetgeving: de Brabantse natuur en milieu groeperingen proberen namelijk de provincie via de 
rechter te dwingen om strikt de instandhoudingsdoelstellingen na te leven. 
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  
 

4. Wat zijn je rechten en plichten bij bezoek bevoegd gezag? 
Door mr. Thijs Kelder, advocaat bij Sjöcrona van Stigt,  wordt een interessante en leerzame 
presentatie gegeven over hoe te handelen bij (plotseling) bezoek van het bevoegd gezag. 
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  
 

Pauze en ontvangst netwerk 
 

Voorzitter Peter-Paul Huynen opent het tweede deel van de vergadering en verwelkomt de 
gasten.  
 

5. Waterbeleid provincie en waterschappen – wat betekent dat voor de industrie? 
Als eerste wordt door Eric Kessels, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant, een presentatie 
gegevens over het voorgenomen, nog vast te stellen, beleid dat beschreven is in het Regionaal 
Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP). 
De belangrijkste onderwerp uit het RWP dat de industrie raakt is ‘voldoende water’ en ‘schoon 
water’. Er worden 7 principes gevolgd en circulariteit is daarin belangrijk. 
 
De aanpak in het beleid is onder andere: 
- Vermindering grondwateronttrekking drinkwater en industrie 
- Waterbesparing en terugdringen laagwaardig gebruik (= alle gebruik dat niet menselijke 

consumptie betreft) 
- Regels voor gesloten bodemenergiesystemen en hoge temperatuur opslag 
- Grondwaterbescherming, waaruit onder andere de actualisatie van de feitendossiers volgt. 
 

http://www.verenigingindustriewater.nl/
http://www.verenigingindustriewater.nl/
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De drinkwatersector heeft toestemming van het ILT om pilots op te zetten voor industriewater-
project. 
 
Vervolgens geeft Ferdinand Kiestra, werkzaam bij Waterschap Aa en Maas, een presentatie over 
hoe de waterschappen het provinciaal beleid vertaald hebben naar het beleid van de 
waterschappen. 
 
De sheets zijn beschikbaar op de website van de VIW (www.verenigingindustriewater.nl).  
 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Na afsluiting wordt met een drankje nog 
nagepraat. 

  

http://www.verenigingindustriewater.nl/
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