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Verslag 
15 september 2022 
Postiljon hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik 
10.00 – 12.00 u 
 
AANWEZIG: 
'Leon Kanters' <Leon.Kanters@kanters.eu>;  
'Peter Kwakernaak (p.kwakernaak@kwakernaak.nl)';  
'Jeffrey Schotvanger - Facta' <Jeffrey.Schotvanger@facta.nl>;  
'bjorn.wolters@remondis.nl';  
'paul.zwaans@aszwaans.nl' 
 
AFWEZIG: 
Jos van der Linden (j.vanderlinden@lindenpomptechniek.nl)';  
'h.kriele@mouswaterbeheer.nl';  
 
 
1. Welkom 

Jos van der Linden, Hidde Kriele hebben zich afgemeld. 
 

2. Vaststellen agenda 
Tijdens de vergadering van 20 juli hebben we voornamelijk stil gestaan bij het profiel van de 
werkgroep. Op basis van de input is een voorstel opgesteld voor dit profiel. Zie agendapunt 4. 
Andere punten dit in de power point stonden van 20 juli zijn we niet aan toegekomen. Daarmee 
stelt de vergadering de agenda vast. 
 

3. Vaststellen van het werkgroep profiel (zie voorstel) 
Na enige discussie stelt de werkgroep het ledenprofiel vast. 
 

4. Go – no go lidmaatschap ASTRIN en start werkgroep (sheet 9) 
Aan de werkgroep leden is het een definitieve beslissing te nemen al dan niet lid te worden van 
ASTRIN en het initiatief als sectorgroep voort te zetten. 
De aanwezigen geven ieder individueel aan zich aan te sluiten bij ASTRIN. Afspraak wordt 
gemaakt deze aanmelding formeel af te handelen met een brief waarin de aanmelding bevestigd 
wordt en alle formaliteiten te regelen. 
Het voorstel is in 2022 nog 50% van de contributie te betalen. Dit zal in de brief opgenomen 
worden. 
 

5. Vaststellen agenda werkgroep (sheet 6) 
De vergadering besluit de volgende agendapunten voor de werkgroep te agenderen: 

 
- Co2 reductie, vermindering CO2 door middel van gestuurde data. 

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en 
overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in 
projecten én in de keten. Het advies naar overheden uitdragen om de De Ladder met 
betrekking tot de CO2-reductie als aanbestedingsinstrument te gebruiken. 
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Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering 
die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en 
innovatiewinst. De CO2- 
Actie: Oprichten van een werkgroep ten behoeve van CO2 vermindering door middel van 
gestuurde data, 

- Visie op branche Rioleeringstechniek. Zal de volgende vergadering op de agenda komen. 
Gertjan maakt een praatstuk ter voorbereiding. 

- Communicatie-/data uitwisselingsstandaard 
Peter heeft een mail gedeeld: Er is een Rioned/Xylem initiatief. Besloten wordt vanuit ASTRIN 
actie te ondernemen.  
Gertjan belt met Rioned, Eric Oostwegel en René Prins van Xylem. 
Peter zal eerst René Prins bellen. 

 
6. Communicatie start werkgroep (sheet 8) 

Gertjan stelt een persbericht  
 

7. Vaststellen vervolgactiviteiten en acties 
Peter zal voor aanstaande vrijdag (23-09) Hidde en Jos bellen om de besproken punten met heb 
te delen. Zolang we van hen geen reactie krijgen gaan we er van uit dat ook zij instemmen met 
de genomen besluiten. 
 
Actiepunten: 

Nr Actie Door Status 

1601 Contacten met Xylem en Rioned over initatief 
standaard 

Peter/Gertjan  

1602 Formaliseren van ASTRIN lidmaatschap per bedrijf Gertjan  

1603 Agenda voor werkgroep opstellen inclusief praatstuk 
over visie op riooltechnologiebranche 

Gertjan  

    

1605 Uitbrengen persbericht over start werkgroep Gertjan  

 
8. Rondvraag 

Vergadering frequentie: afhankelijk van agenda. In het begin ca. 1 keer per maand. 
Volgende vergadering zal vanuit secretariaat ASTRIN belegd worden op vrijdag 21 oktober om 
13.00 u te Uitgeest bij Facta, Westerwerf 11, 1911 JA Uitgeest 

 


