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1. AQUA NEDERLAND

•
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 14 september 2004 in het
Keringhuis op de Maeslantkering.
Deze vergadering ging vooraf aan een
‘Aqua Nederland in bedrijf’ bijeenkomst op
dezelfde locatie.
Tijdens die vergadering is uitvoerig
gesproken over de komende Aquatech.
Verder is een aanvang gemaakt met de
organisatie van een activiteit rond het 15jarig bestaan van Aqua Nederland in 2005.
U zult hier binnenkort meer over horen.
De volgende bestuursvergadering is
gepland op woensdag 10 november
2004, start 10.00 uur in Slot Zeist,
voorafgaand aan Water Quality Europe
2004 in Figi te Zeist.
GEZAMENLIJKE ‘AQUA NEDERLAND
EN VLM IN BEDRIJF’ BIJEENKOMST
Op dinsdag 14 september 2004
organiseerden VLM en Aqua Nederland
een gezamenlijke bijeenkomst onder de
naam “VLM en Aqua Nederland in bedrijf”.
De bijeenkomst werd mede georganiseerd
door Croon TBI. Er werd een bezoek
gebracht aan de Maeslantkering. Eerst
werd de werking van de kering uitgelegd
en werd de overzichtstentoonstelling
bezocht. Vervolgens werd de kering zelf
bekeken. Deze bijeenkomst is door een
25-tal deelnemers bezocht en werd zoals
te doen gebruikelijk afgesloten met een
hapje en een drankje.
AQUA NEDERLAND OP AQUATECH
2004
De Aquatech 2004 wordt gehouden van
28 september tot en met 1 oktober 2004
in de RAI te Amsterdam.
Zoals bekend is Aqua Nederland dit jaar
niet met een stand vertegenwoordigd op
de Aquatech, maar presenteert zich op
een andere wijze.
• Een aantal ontbijtdebatten wordt in
samenwerking
met
Het
Industriepodium,
VLM
en
NCC
georganiseerd. Thema’s daarbij zijn
o.a. hergebruik van water, milieu,
corrosie en waterbehandeling. Na het
ontbijtdebat volgt een industriebriefing.

•

•
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Er komt een Aqua Nederlandinformatietafel bij de ingang van de
zaal, waar de ontbijtdebatten zullen
plaatsvinden.
Hiernaast zijn looproutes gemaakt
langs de Aqua Nederland-leden op de
Aquatech, waar meer informatie over
de behandelde thema’s voorhanden is.
Bezoek Iraniërs tijdens Aquatech en
minisymposium op 29 september a.s.
in de Aqua Arena van het NWP, standnummer 07.212 in de Amstelhal. De
Aqua Nederland-leden zijn van harte
welkom. Aan de hand van looproutes
worden de Iraniërs verwezen naar de
Aqua Nederland-leden. Zie ook het
verslag van Werkgroep PR in deze
Nieuwsbrief (blz. 4 en 5).

WATER QUALITY EUROPE 2004
10 NOVEMBER 2004, FIGI ZEIST
Water wordt duurste utility! Innovatie de
sleutel tot efficiënte, betaalbare waterketen?”
De voorbereidingen van de 7de editie van
Water Quality Europe lopen naar wens.
Vele
watergebruikers
hebben
zich
inmiddels al aangemeld voor deelname
aan het congres en aan de digitale
discussie die vanaf begin oktober al gaat
starten.
U kunt daar ook (promotioneel) bij zijn. Mis
deze kans niet.
Voor Aqua Nederland-leden zullen er
wederom speciale tariefstellingen zijn
voor deelname aan het congres en publiciteitsmogelijkheden.
Voor speciale promotiemogelijkheden
en tariefstellingen: reageer per omgaande.
Voor extra korting op de congresprijs:
reageer vóór 1 oktober a.s.
Meer informatie: secretariaat Water
Quality Europe, Stefanie Daalman, tel.:
0183
62
00
66,
e-mail:
secretariaatwqe@cantrijn.nl,
website:
www.waterqualityeurope.com
of
het
secretariaat van Aqua Nederland
HANDELSMISSIE POLEN
14 – 18 NOVEMBER 2004
EVD en VLM hebben een handelsmissie
georganiseerd naar Polen van 14 tot en
met 18 november 2004. De eerste twee
dagen vindt matchmaking in Warschau
plaats en vanaf dinsdag 16 november
beursbezoek en matchmaking in Poznan.

De Poleka-beurs is een toonaangevende
milieubeurs in Oost-Europa.
Meer informatie: Aqua Nederland, Trudi
van Spankeren, tel.: 079 – 353 12 85, email: tsp@fme.nl
LEDENNIEUWS
NIEUWE LEDEN
Dit kwartaal hebben we geen nieuwe Aqua
Nederland-leden mogen verwelkomen.
BERSON PLEIT VOOR GESLOTEN UVINSTALLATIE
Berson UV-techniek pleit voor het gebruik
van een gesloten UV-installatie bij de
desinfectie van afvalwater. De ‘openkanaal’ installaties hebben een aantal
belangrijke nadelen volgens de UVspecialist.
De nadelen van een open-kanaal zijn dat
het personeel blootgesteld kan worden aan
UV-licht, dat algen gaan groeien in het kanaal en dat het moeilijker is de kwartsbuizen te reinigen. Bovendien is het in een gesloten systeem mogelijk met minder UVlampen een goede desinfectie te bereiken.
Hierdoor is volgens Berson een aanzienlijke besparing op de operationele kosten
mogelijk binnen een gesloten systeem.
Berson UV-techniek levert UV-systemen,
voorzien van middendruk lampen, continue controle en automatisch reinigingsmechanisme.
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.: 040 – 290 77 77, e-mail:
info@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com
(Bron: H2O nr. 12, 2004)
BERSON INTRODUCEERT NIEUWE INLINE®+ UV-INSTALLATIES TIJDENS
AQUATECH
Berson UV-techniek, bedenker van het 'inline'-concept
voor
middendruk
UVinstallaties, zal de opvolger van de
bestaande bersonInLine®+ tijdens de
Aquatech 2004 te Amsterdam (standnr.
1.110)
introduceren.
De
nieuwe
bersonInLine®+ UV-installaties worden
eveneens voorzien van middendruk UVlampen type bersonMultiWave®, maar kan
veel meer water behandelen. Vooral
ontworpen voor drink- en afvalwater
combineert de nieuwe bersonInLine®+ het
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minimale onderhoud, de hoge efficiëntie
en de compactheid van de 8 jaar geleden
geïntroduceerde bersonInLine®.
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.: 040 – 290 77 77, e-mail:
info@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com
(Bron: Persinformatie Berson, Ber13-04,
juli 2004)
INNOVATIEVE POMPEN VOOR ZWAAR
WERK
Grundfos introduceert een nieuwe serie
SE pompen, die geavanceerd zijn en
speciaal ontworpen voor het verwerken
van riool- en afvalwater. Met vermogens
van 1,1 tot 11 kW kunnen de pompen de
zwaarste toepassingen aan.
De serie bestaat uit SE1- en SEVpompen. Het belangrijkste verschil is de
waaier. De SE1 bevat een éénkanaalwaaier, die een laag energieverbruik
garandeert.
De
SEV
heeft
een
SuperVortex waaier voor toepassingen
waarbij grote vaste delen, slib, slijtende
materialen of lange vezels verpompt
moeten worden. Beide versies zijn leverbaar met een vrije doorlaat tot 100 mm.
Hierdoor wordt de kans op verstopping
uitgesloten en worden onderhouds-kosten
tot een minimum beperkt.
De warmteafvoer gebeurt via een speciaal
geconstrueerd statorhuis, die de warmte
afvoert naar het te verpompen medium in
het pomphuis. Daardoor kan de pomp,
zowel in natte als in droge opstelling,
continu in bedrijf zijn.
Alle pompen zijn uitgevoerd met standaard DIN-flenzen. Voor deze flenzen zijn
verloopstukken leverbaar die het mogelijk
maken pompen van Grundfos uit te
wisselen met pompen van andere
fabrikanten. Bovendien zijn deze pompen
vrijwel altijd uit voorraad leverbaar.
De SE1- en de SEV-pompen zijn vanaf
eind dit jaar in Nederland verkrijgbaar.
Meer informatie: Grundfos Nederland BV,
dhr. M. Otten, tel.: 0229 – 49 22 22, e-mail:
info_gnl@grundfos.com,
website: www.grundfos.com
WERKGROEPEN
Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnemen

aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu
De Werkgroep Milieu heeft niet vergaderd
in de achterliggende periode.
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Milieu is gepland op dinsdag
26 oktober 2004, aanvang 10.00 uur, in
het Mercure Hotel te Dordrecht.
Belangstelling voor de Werkgroep Milieu?
Neem contact op met Aqua Nederlandbestuurslid Peter Dencher (tel.: 071 – 589
92 18, e-mail: peter.dencher@christ.nl) of
met werkgroeplid Raf Leyman (tel.: +32 475 260 275, e-mail: raf.leyman@ge.com).
Werkgroep Zwembadwater
De geplande vergadering van de
Werkgroep
Zwembadwater
op
2
september 2004, bij ProMinent Verder te
Vleuten, is uitgesteld tot een nadere
datum.
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van de logo's van de Aqua Nederlandleden. Tevens komen er plexiglasbakjes
met Aqua Nederland-informatie op de
balies van de stands van de deelnemende
leden.
Voor
een
nog
grotere
herkenbaarheid zullen deze bakjes
worden voorzien van een sticker van Aqua
Nederland, ter grootte van 10 x 10 cm.
Ook wordt een delegatie van zo'n 40
Iranese watermanagers (vanuit overheid
en bedrijfsleven) ontvangen. Op 29
september a.s. wordt ten behoeve van hen
op
de
Aqua
Arena-stand
een
minisymposium gehouden. De Aqua
Nederland-leden (en de VLM-leden, Sectie
Water) zijn hierover per mail d.d. 16
september 2004 geïnformeerd. Aqua
Nederland-leden zijn van harte welkom.
Aan de hand van looproutes worden de
Iraniërs verwezen naar de Aqua
Nederland-leden.
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep PR moet nog worden gepland.
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR

Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
Werkgroep PR
In de afgelopen periode heeft de
Werkgroep PR niet vergaderd. Alle
lopende zaken en actiepunten zijn per email gecommuniceerd en afgehandeld.
De activiteiten van de werkgroep ston-den
hoofdzakelijk in het teken van de
Aquatech. In de nieuwsbrief van juni is al
vermeld dat er geen Aqua Nederlandstand komt en dat er gekozen is voor
profilering van Aqua Nederland via een
aantal ontbijtdebatsessies. Bij de ontbijtdebatten wordt samengewerkt met Het
Industriepodium en VLM. Hergebruik van
Water, Legionella en Milieu, Corrosie en
Waterbehandeling
zullen
belangrijke
thema's zijn. Via looproutes zullen de
deelnemers per thema langs de Aqua
Nederland-leden worden geleid. Er komt
een Aqua Nederland-informatietafel bij de
ingang
van
de
zaal,
waar
de
ontbijtdebatten zullen plaatsvinden.
Verder wil Aqua Nederland de herkenbaarheid van de leden op de beurs vergroten. Hiertoe is een A3-poster ge-maakt

Werkgroep Legionella
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Legionella vergaderd op 23
juni 2004 bij DHV Water te Amersfoort.
Gesproken is o.a. over de volgende
onderwerpen:
- Communicatieplan Legionella (adviesbureau P2)
- College van Deskundigen Alternatieve
technieken Legionellapreventie van
Kiwa. Naast ondergetekende, neemt
nu ook Wim Plazier (Uvidis) deel in
deze commissie.
- Samenwerking Werkgroep PR en
Werkgroep Legionella
- Europees Legionellacongres tijdens
Aquatech op 27 en 28 september a.s.
in de RAI en het Legionellacongres
van Euroforum d.d. 16 september
2004.
Nieuwe Aqua Nederland-leden en bestaande leden zijn beide van harte uitgenodigd om mede richting te geven aan de
onderwerpen, het ambitieniveau, alsmede
de invulling van de agenda.
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De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Legionella zal in het najaar
worden gepland.

- Rossmark Waterbehandeling
Wij houden u op de hoogte.

Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella

CEN TC-164/CKW
Zie rapportage in Nieuwsbrief nummer 4
van 2003. Er zijn op dit moment geen
nieuwe ontwikkelingen te melden.

Werkgroep Hergebruik Water
In de afgelopen periode heeft de
Werkgroep Hergebruik Water vergaderd
op 31 augustus 2004, bij HatenboerWater te Schiedam.
Sinds de laatste berichtgeving is Lubron
Waterbehandeling B.V. papieren lid geworden.
De
werkgroep
werkt
aan
een
communicatieplan met betrekking tot:
1. de website
2. presentaties op symposia als Water
Quality Europe, ontbijtdebatten en
NCC-congres
3. publicaties, bijvoorbeeld om negatieve
publiciteit in H2O over MBR te
weerleggen.
Verder streeft de werkgroep naar een
eigen symposium in het derde kwartaal
van 2005 over Hergebruik Water.
De eerstvolgende vergadering staat
gepland op dinsdag 30 november 2004,
aanvang 13.00 uur, bij TNO-MEP te
Apeldoorn.
Carel Aeijelts Averink
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Normen i.o.
Zoals het er nu uitziet, zal de Werkgroep
Normen voor apparatenbouwers i.o. voor
het eerst bijeenkomen in de maand oktober 2004. Het secretariaat zal in overleg
met de deelnemers een vergaderdatum
vastleggen.
De (mogelijke) deelnemers zijn:
- Berson UV-techniek
- Techn. Bureau Bruine de Bruin
- Christ Holland
- Duijvelaar Pompen
- GE Water & Process Technologies
- Hatenboer-Water
- Hellebrekers Technieken
- Kalsbeek
- Krohne Nederland
- Lubron Waterbehandeling
- Norit Membrane Technology
- Van Remmen UV Techniek

Peter Dencher
Bestuurslid
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
 Bestuur
14 september 2004
het Keringhuis op de Maeslantkering
 'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
14 september 2004
het Keringhuis op de Maeslantkering
 Aquatech 2004
28 september – 1 oktober 2004
RAI Amsterdam
 Minisymposium Iraniërs
29 september 2004
RAI Amsterdam
 Ontbijtdebat
29 september 2004
RAI Amsterdam
 Werkgroep Milieu
26 oktober 2004
Mercure Hotel in Dordrecht
 Werkgroep Normen
oktober 2004
 Bestuur
10 november 2004
Slot Zeist
 Water Quality Europe 2004
10 november 2004
Figi te Zeist
 Werkgroep Hergebruik Water
30 november 2004
TNO-MEP te Apeldoorn
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INNOVATION RELAY CENTRE NEDERLAND
Het Innovation Relay Centre (IRC)
Nederland is een samenwerkingsverband
van de Europese Commissie en het
Ministerie van Economische Zaken. In
Nederland wordt de IRC uitgevoerd door
het EZ-agentschap SenterNovem en de
stichting Syntens.
Het doel van deze samenwerking is het
bewerkstelligen van samenwerkingen
tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven
elders in Europa op basis van
technologieaanbod
(technology
offer)
en/of
technologievraag
(technology
request). In Europa zijn ongeveer 200
kantoren verbonden aan het IRC-netwerk,
met ongeveer 1.000 technologiebrokers
(makelaars) actief.
Aan deze dienstverlening/stimulering zijn
geen kosten verbonden. Deze service kan
uw bedrijf aan wellicht interessante
samenwerkingspartners helpen.
Komen de volgende vragen u bekend
voor:
• Waar vind ik Europese bedrijven die
geïnteresseerd
zijn
in
mijn
technologie?
• Waar vind ik de oplossing voor mijn
technologieprobleem?
• Wie helpt mij verder bij het ontwikkelen
van mijn technologie?
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een
document gevoegd, met een aantal
voorbeelden van vragen of aanbiedingen
uit Europa.
Meer informatie: dhr. drs. Erik Kuipers,
Dep. Manager IRC Nederland, tel.: 070 –
373 52 84, e-mail: e.t.kuipers@senter.nl,
website: www.ircnederland.nl

3. SUBSIDIES

SUBSIDIEPROGRAMMA
MILIEU
&
TECHNOLOGIE 2004 VERNIEUWD
Het vernieuwde subsidieprogramma Milieu
& Technologie 2004 stimuleert de industrie
tot het ontwikkelen en toepassen van
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milieugerichte
innovaties.
Het
programma omvat enerzijds subsidie en
anderzijds
activiteiten
zoals
kennisoverdracht en de ondersteuning van
kennisnetwerken.
Nieuw in het programma is dat testen en
demonstraties in aanmerking komen voor
subsidie. Ook is nieuw dat naast
processen en producten, subsidie kan
worden aangevraagd voor innovatieve
diensten met uiteraard als oogmerk een
aanzienlijke milieuverdienste. Industrieel
onderzoek wordt met ingang van de
vernieuwde regeling Milieu & Technologie
niet meer gesubsidieerd.
De maximale subsidiepercentages en
maximum bedragen zijn afhankelijk van de
projectcategorie en liggen tussen 25% en
50% van de projectkosten met maxima
variërend van € 100.000,-- tot
€
350.000,--. In 2004 is er vanuit de nieuwe
subsidieregeling Milieu & Technologie in
totaal € 3.600.000,-- beschikbaar.
SenterNovem voert het programma Milieu
& Technologie uit in opdracht van het
ministerie
van
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Subsidies moeten uiterlijk op 28
december 2004 worden aangevraagd.
Houdt
u
er
rekening
mee
dat
subsidieaanvragen worden beoordeeld op
volgorde van binnenkomst. Advies is dan
ook om in een vroegtijdig stadium eerst
contact op te nemen met SenterNovem
alvorens een uitvoerige aanvraag in te
dienen.
Meer informatie: SenterNovem-helpdesk,
tel.: 030 - 239 36 40, e-mail:
milieutechnologie@novem.nl
website:
www.milieutechnologie.novem.nl
(Bron:
FME-CWM
InfoBulletin
11,
augustus 2004)
INDIENEN PROJECTEN VOOR DE
EUROPESE SUBSIDIE LIFE: VOOR 29
OKTOBER A.S.
Via LIFE Milieu kunt u medefinanciering
(30%) aanvragen voor Europese projecten
die innovatieve technologieën en/of
methodieken demonstreren. Er is geen
samenwerking vereist met een andere
(Europese) partner.
LIFE Milieu wil projecten steunen die laten
zien dat resultaten van onderzoek en
ontwikkeling in de praktijk kunnen worden
toegepast. De projecten moeten werkelijk

innovatief zijn. Ze moeten passen in een
van de vijf doelstellingen van LIFE.
In de richtsnoeren die de Europese
Commissie heeft gepubliceerd, staat een
nadere uitwerking daarvan.
Te denken valt aan:
- innovatieve oplossingen voor bestrijding
van luchtverontreiniging;
- verbetering van afvalwaterbeheer en
waterzuiveringstechnologie, hergebruik
van (grijs) water, uitfaseren of stopzetten
van lozingen, emissies en verliezen van
gevaarlijke stoffen;
- toepassing van geavanceerdere technieken die in BAT referentiedocumenten
zijn beschreven;
- innovatieve technieken of methoden tot
vermindering
van
emissies
van
broeikasgassen;
- preventie van afvalproductie door
vermindering van de hoeveelheid of
vermindering van de risico's van
gevaarlijke stoffen in producten;
- beperking van de milieueffecten van
producten.
Via www.senter.nl (zoeken LIFE), komt u
bij de LIFE website, waarop u meer informatie vindt en de richtsnoeren kunt
raadplegen.
Omdat de Nederlandse voorstellen door
Nederland in Brussel worden ingediend, is
het van belang dat u uw voorstel van
tevoren met SenterNovem bespreekt.
Meer informatie: SenterNovem, dhr. ir. J.
Havinga, tel.: 030 – 239 36 84, website:
www.senter.nl.
SUBSIDIEREGELING MILIEUGERICHTE
TECHNOLOGIE 2004
De subsidieregeling Milieugerichte Technologie kent elk jaar een aantal programma’s. Voor het Programma Reductie
Overige Broeikasgassen kunnen nu
aanvragen worden ingediend. Bij verlening
wordt naar volgorde van ontvangst
gehandeld, dus ‘wie het eerst komt, die
het eerst maalt’.
Voor dit programma zijn er verschillende
soorten projecten mogelijk, bijvoorbeeld
haalbaarheids- of demonstratieprojecten,
waarbij per soort het subsidiepercentage
verschilt. In het subsidiebesluit Milieugerichte Technologie is dit nader geregeld.
Programma Reductie Overige Broeikasgassen
2004
(ROB
2004)
De aandacht gaat hier vooral uit naar de
N2O-emissie bij de productie van

7
salpeterzuur, caprolactam of acrylonitril
en naar HFK, PFK en SF6-emissie bij
gebruikstoepassingen. Er is € 1.500.000
beschikbaar.
Projecten zijn gewenst betreffende:
•
herontwerp van processen of procesgeïntegreerde maatregelen;
•
nageschakelde technieken;
•
het opdoen van nieuwe kennis over, of
het invoeren van good housekeeping
maatregelen;
•
grensverleggende
meettechnieken
voor het bepalen van de omvang van
de emissies te ontwikkelen of te
implementeren.
Indienen tot en met 15 oktober 2004.
Meer informatie: SenterNovem-helpdesk,
tel.: 030 – 239 36 40, website:
www.milieutechnologie.novem.nl
NIEUWE ENERGIELIJST 2004
Dankzij de EIA kunt u profiteren van een
extra aftrekmogelijkheid voor de fiscale
winst.
Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft
dat aan de EIA voldoet, mag 55% van het
investeringsbedrag ten laste worden
gebracht van de winst over bijvoorbeeld
het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel
is aangeschaft.
De EIA kent 3 groepen, waaronder een
bedrijfsmiddel kan vallen, nl. een specifiek,
dan wel een generiek omstreven middel,
of middelen die moeten voldoen aan een
energieprestatie-eis (bijvoorbeeld voor een
WKK moet het rendement minstens 65%
zijn).
Voorwaarde is dat u de investering tijdig,
dat wil zeggen binnen drie maanden na
het aangaan van de verplichting, heeft
aangemeld bij het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving te Breda. Voor deze belastingaftrek
heeft u altijd een verklaring nodig van de
minister van Economische Zaken. Deze
verklaring wordt afgegeven door Senter.
Het bedrag dat u mag aftrekken van de
fiscale winst is afhankelijk van de kosten
die in een bepaald kalenderjaar zijn
gemaakt voor bedrijfsmiddelen die op de
lijst met energie-investeringen staan. Het
is mogelijk dat de totale kosten voor een
energie-investering in één kalenderjaar
worden voldaan. Bij de aangifte over dat
kalenderjaar kunt u dan profiteren van de
volledige EIA. Het kan ook zijn dat de
betalingen
over
meerdere
jaren
plaatsvinden. In dat geval kunt u elk jaar

een percentage aftrekken van de kosten
die in dat kalenderjaar zijn gemaakt. Het
kan ook zijn dat u het bedrijfsmiddel in
gebruik heeft genomen in het jaar van
investeren. Dan wordt de EIA volledig in
aanmerking genomen bij de aangifte over
het
kalenderjaar
waarin
u
heeft
geïnvesteerd. In welk jaar de EIA mag
worden toegepast, is afhankelijk van het
betaalmoment. Het is in beginsel mogelijk
om de EIA 3 jaar terug en 6 jaar naar
voren te verrekenen (in geval van
verliesrekening). In voorkomende gevallen
kun u het beste overleggen met de
belastinginspecteur.
Indien er een voorlopige aanslag is opgelegd, kan het verlenen van EIA een
reden zijn om deze aanslag te herzien.
Om in aanmerking te komen voor de EIA
moet het bedrag aan energie-investeringen ten minste € 1.900,-- per kalenderjaar
bedragen. De EIA is een percentage van
het totale bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar. Het percentage bedraagt in het jaar 2004 55%
ongeacht de omvang van de investering.
In één kalenderjaar wordt per fiscale
eenheid/ondernemer over ten hoogste €
99 miljoen aan energie-investeringen EIA
verleend. Dit betekent dat bij een bedrag
aan energie-investeringen van bijvoorbeeld € 150 miljoen in één kalenderjaar,
de EIA 55% van € 99 miljoen bedraagt.
Over het resterende bedrag wordt geen
EIA verleend.
Het energieadvies werd eerder al toegevoegd aan de EIA. Het houdt in dat de
kosten van een advies als investeringskosten worden aangemerkt, indien binnen
24 maanden na het advies het daarin
aanbevolen
investeringsmiddel
wordt
aangeschaft.
Meer informatie:
•de EIA is gepubliceerd in Staats-courant
245 van 18 december 2003
•telefonisch aan te vragen bij Senter, tel.:
038 - 455 34 30
•op de website www.senter.nl/eia
is veel informatie te vinden en kunt u
gemakkelijk zoeken of en wanneer een
door u voorgenomen investering
eronder valt.
INNOVATIESUBSIDIE
SAMENWERKINGSPROJECTEN
Vanaf 1 januari is er een nieuwe subsidie:
de
Innovatiesubsidie
Samenwerkingsprojecten. Deze is het resultaat van
de stroomlijning naar minder instrumenten,
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met een groter budgettair beslag, een
generieke vormgeving en een uniform
kostenbegrip. Daarom vervallen ook de
subsidies als BTS, EET en TOP. Voor
2004 is in totaal ruim € 762 mil-joen
beschikbaar, waarvan 13% (€ 100 miljoen)
voor
het
projectmatige
samenwerkingsinstrument.
Puntsgewijs de nieuwe regeling:
•
Subsidie geldt voor een onderzoeksen/of
ontwikkelingsproject
(O&Oproject) dat een bedrijf samen met één
of meer kennisinstellingen en/of
bedrijven uitvoert.
•
Extra
subsidiemogelijkheden
voor
MKB-ondernemingen om eerst de
haalbaarheid van een project te onderzoeken.
•
Nationale én internationale samenwerkingsverbanden komen voor subsidie in aanmerking.
•
Het subsidiepercentage ligt tussen de
25 en 50% van de projectkosten.
•
MKB-ondernemers in een samenwerkingsverband krijgen extra subsidie in
O&O-projecten.
•
Samenwerkingsverbanden waarin een
kennisinstelling of een internationale
partner deelneemt, kunnen extra
subsidie in O&O-projecten krijgen.
•
Alleen Nederlandse projectkosten zijn
subsidiabel.
•
Vier beoordelingscriteria voor O&Oprojecten: technologische innovatie,
duurzaamheid,
samenwerking,
en
economisch perspectief.
Vanaf 1 maart kan er subsidie worden
aangevraagd. Dit jaar zijn er vier tenderperioden voorzien, waardoor er net als bij
de BTS-regeling toch doorlopend aanvragen kunnen worden ingediend. Na afloop
van elke periode worden de aanvragen
door een adviesraad beoordeeld en gerangschikt. Binnen dertien weken na afloop van de tenderperiode volgt een beslissing.
Voor haalbaarheidsprojecten geldt geen
tenderprocedure, en kunnen aanvragen
doorlopend worden ingediend die in
volgorde van binnenkomst worden behandeld. Hiervoor volgt binnen 8 weken
een beslissing.
Meer informatie:
•de tekst van de regeling is ge-publiceerd
in Staatsblad 2003, 494 en de
uitvoeringsregeling (termijnen, bedragen,
criteria) in Staatscourant 2003, 245
•telefonische informatie: Senter, tel.: 070 373 51 11

•het informatieblad en de handleiding voor
het aanvragen van subsidie is beschikbaar
via
de
website:
www.senter.nl/samenwerking
•geïnteresseerden worden op de hoog-te
gehouden van de ontwikkelingen omtrent
de nieuwe subsidieregeling na het
insturen
van
een
belangstellendenformulier dat te vinden is op:
www.senter.nl
VAMIL EN MIA AANGEPAST
Per 1 januari 2004 zijn de VAMIL en de
MIA weer aangepast. Het budget, € 28
miljoen, is gelijk gebleven. De VAMIL,
ofwel de milieulijst 2004, bevat bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen
voor vrijwillige afschrijving. Investeringen
in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan,
zijn fiscaal aantrekkelijk omdat men zelf
het tempo kan bepalen waarin men de
investeringskosten afschrijft. Door sneller
af te schrijven, kan men zo een rente- en
liquiditeitsvoordeel behalen.
Voor bedrijfsmiddelen die op de MIA-lijst
staan, mag een percentage van het investeringsbedrag extra ten laste worden
gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het middel is aangeschaft.
Dit percentage kan oplopen tot 40%.
De VAMIL en de MIA zijn twee afzonderlijke milieulijsten met een grote overlap.
Op de website www.vamil.nl zijn de lijsten
samengevoegd. Dit jaar zijn alle codes
veranderd, omdat gekozen is voor een
nieuwe hoofdstukindeling. Eerst werd
ingedeeld naar compartimenten (water,
lucht, bodem, afval en geluid). Nu is er
gekozen voor 9 hoofdstukken, zoals
klimaatverandering, externe veiligheid,
grondstoffenbesparing en dergelijke. Er
zijn transponeringstabellen gemaakt van
de codes in 2003 naar 2004.
Ook wordt meer en meer gekozen voor
omschrijvingen met normen en voor
systemen met maatlatten in plaats van het
alleen opnemen van precieze technologie.
Op deze manier probeert men een
opening te geven voor nieuwe ideeën. Er
zijn 39 bedrijfsmiddelen nieuw toegevoegd.
Om gebruik te maken van de aftrek moet
men de investering via een formulier
melden binnen drie maanden na het
aangaan van de verplichting. U kunt
echter al afschrijven vanaf het moment dat
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het bedrijfsmiddel is gekocht, en niet,
zoals voor andere investeringen, vanaf het
moment van ingebruikname. Voor de
VAMIL geldt jaarlijks een maximum
budget. Dreigt overschrijding van dit
bedrag voordat het jaar is afgelopen, dan
wordt de regeling voortijdig beperkt of
buiten werking gesteld.
Meer informatie: zie www.vamil.nl

4. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

MODELPLAN LEGIONELLAPREVENTIE
IN ZWEMBADWATER
De VROM-Inspectie, Regio Noord, heeft
enkele weken geleden het “Modelplan
Legionellapreventie in zwembadwater”
gepubliceerd.
Het Modelplan is gericht op het tegengaan
van blootstelling aan de legionellabacterie
in
openbare
zwembaden.
De
legionellabacterie komt niet alleen voor in
leidingwater, maar kan zich onder
bepaalde
omstandigheden
ook
in
zwembadwater ontwikkelen. Het Besluit
hygiëne en veiligheid van badinrichtingen
en zwemgelegenheden (Bhvbz, december
2000) bevat een aantal voorschriften met
betrekking tot legionellapreventie in
zwembadwater. De wijze waarop deze
voorschriften werden uitgevoerd, bleek
echter sterk uiteen te lopen. De VROMInspectie heeft daarom het initiatief
genomen een Modelplan op te laten
stellen
als
handreiking
aan
de
zwembadbranche en de provincies. Het
doel is meer duidelijkheid en uniformiteit te
bieden bij de uitvoering van genoemd
Besluit.
Het Modelplan voorziet in een risicoinventarisatie, beheersmaatregelen en een
meetprogramma. Momenteel is nog niet
bekend op welke schaal aërosolvormende
speeltoestellen
en
whirlpools
met
Legionella zijn besmet, omdat dergelijke
speeltoestellen nog maar in een beperkt
aantal zwembaden op Legionella zijn
onderzocht. Daarom is in het Modelplan
voorzien
over
2
jaar
de
besmettingssituatie en de werkbaarheid
van het Modelplan te evalueren.

Meer informatie: een digitale versie van
het Modelplan is terug te vinden op de
website: www.vrom.nl. Een papieren
exemplaar van dit rapport is op het Aqua
Nederland-secretariaat op te vragen via email: aquaned@fme.nl
27 – 28 SEPTEMBER 2004
ULTRAPURE WATER EUROPE 2004
A two-day technical conference that covers world-class state-of-the-art water treatment technologies for use by the microelectronics, biotechnology, pharmaceutical, power generation and oil refining/petrochemical industries in Europe.
Water treatment technologies that will be
considered include Reverse Osmosis,
Ultrafiltration,
Nanofiltration,
Electrodialysis,
Ion
Exchange,
Electrodeionization,
Microfiltration,
Disinfection Technologies, and Chemical
Treatment. Applications that will be
emphasised include Trace Organics
Removal,
Hot
Dl
Water
Rinsing,
Instrumentation,
POU, Measurement/
Control, Boilers, and Cooling Towers.
Locatie:
RAI
exhibition
centre
in
Amsterdam
(during
the
Aquatech
exhibition)
Meer
informatie:
Aqua
Business
Communications, Rinus Onland, tel.: 015
– 361 02 60, e-mail: int@aquabucom.nl,
website:
www.ultrapurewater.com
28 – 29 SEPTEMBER 2004
EUROPEAN LEGIONELLA CONGRESS
The international two-day conference ‘Legionella in Europe is being initiated by the
Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) and the
organisation is arranged by Kiwa Certification.
Locatie:
RAI
exhibition
centre
in
Amsterdam
(during
the
Aquatech
exhibition)
Kosten: € 500,-- (19% excl. VAT)
Meer
informatie:
Kiwa
congress
secretariat, Jeanet van Lieshout, tel.: 030
– 606 95 11, email: legionella-ineurope@kiwa.nl, internet: www.kiwa.nl of
www.vrom.nl
23 OKTOBER 2004
14e NATIONALE OPEN DAG CHEMIE
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Dit evenement wordt jaarlijks door de
VNCI georganiseerd.
Via de website kunnen alle nieuwsbrieven
over de Open Dag Chemie worden gedownload.
Meer informatie: VNCI, Kristel Esveldt,
tel.: 070 – 337 87 32, e-mail:
esveldt@vnci.nl
of
opendagchemie@vnci.nl,
website:
www.opendagchemie.nl
10 NOVEMBER 2004
WATERKETEN OP KOERS
Dit congres vindt plaats als vervolg op het
congres van 12 mei jl. Tijdens dit congres
werd gediscussieerd over het besluit van
het kabinet om op termijn te komen tot
publieke
waterketenbedrijven,
één
waterketennota
en
één
watersysteemheffing. Inmiddels is er meer
duidelijkheid en dit najaar wordt nog meer
duidelijk.
Alle partijen zijn aanwezig om u te
informeren en hun visie te geven op onder
meer de volgende vraagstukken:
- wat is precies dat Nieuwe Nationaal
Bestuursakkoord Waterketen?
- welke gevolgen zijn er bestuurlijk en
financieel?
- wat zijn de visies van de riolerings-,
winnings- en zuiveringssector?
- welke lessen kunnen wij leren uit het
buitenland?
- waar liggen voorbeelden, kansen en
bedreigingen in eigen land?
- hoe moeten wij nou samenwerken?
- wat is wenselijke toekomst volgens
grootwaterverbruikers?
Dit
actualiteitencongres
wordt
georganiseerd door het Studiecentrum
voor Bedrijf en Overheid (SBO).
Locatie: Steigenberger Kurhaus Hotel te
Scheveningen
Kosten: € 799,-- p.p. excl. BTW
Meer informatie: Studiecentrum voor
Bedrijf
en
Overheid
(Eindhoven),
Klantenservice tel.: 040 – 297 49 80,
website: www.sbo.nl/ibowater.htm

5. BEURZEN

Binnenland
28 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2004
AQUATECH 2004
Internationale vakbeurs voor drinkwater-,
proceswater- en afvalwatertechnologie
Locatie: Amsterdam RAI
Meer informatie: Heleen van der Meer, email:
aquatech@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/amsterdam/
INDUSTRIEPODIUM ALS ONTBIJTSESSIES TIJDENS AQUATECH 2004
Tijdens
de
internationale
vakbeurs
Aquatech 2004 in de RAI zal voor de 4e
keer op rij het Industriepodium worden
georganiseerd.
Het Industriepodium is het kennis- en
contactenuitwisselingsplatform voor en van
de industriële watermanager, belast met de
kwaliteit en beheersing van koel-, proces-,
voedings-, drink- en afvalwater, industriële
rioolsystemen en de industriële benutting
van grond- en oppervlaktewater.
In de vorm van een aantal ontbijtsessies
zal vanaf woensdag 29 september a.s.
een programma van korte, informatieve
voordrachten worden gehouden, geheel
gericht op de industriële watergebruiker.
Een vaste rol op het Industriepodium
wordt weggelegd voor diverse marktpartijen als o.a. VEMW, de belangenbehartiger van de professionele gebruikers van
water en energie en Aqua Nederland, de
belangenbehartiger van de waterbehandelaars. Zij verzorgen de zogenaamde
'industriebriefing': een snelle sessie over
de
technische
en
beleidsmatige
actualiteiten en een schets van de
highlights op de beurs, bezien door de bril
van de industriële watergebruiker. Het
Industriepodium wordt in samen-werking
met de RAI georganiseerd.
Watergebruikers
uit
de
chemische
industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de galvano/metaalindustrie,
de papierindustrie en de glastuinbouw èn
vertegenwoordigers van advies- en
ingenieursbureaus, zullen in de met een
ontbijt omlijste bijeenkomsten in een
tijdbestek van 1-1½ uur bijgepraat worden
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over de laatste ontwikkelingen en zeer
gericht de Aquatech kunnen bezoeken.
Meer informatie: www.industriewater.net
5 – 8 OKTOBER 2004
DE INDUSTRIËLE WEEK VAN 2004
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Met daarin de beurzen:
• Aandrijftechniek: vakbeurs voor aandrijftechniek, productieautomatisering
& besturingstechniek
• Industrial Processing (de nieuwe
naam voor Machevo en Bulk): de
vakbeurs voor process equipment,
process engineering en process
automation.
Bedrijven konden tot 1 mei jl. nieuwe
innovatieve producten inzenden voor
de Proces Innovatie Prijs 2004
(voorheen
de
Machevo
Technologieprijs): een erkenning voor
innovatieve producten en oplossingen
binnen de procesindustrie. Alleen
oplossingen en producten die de laatste
2 jaar waren ontwikkeld, kwamen in
aanmerking.
De
nominaties
zijn
bekendgemaakt en de prijswinnaars
worden op 5 oktober bekendgemaakt
tijdens de beurs.
Meer
informatie:
www.industrialprocessing.nl
• Macropak: vakbeurs voor verpakkingsmachines,
verpakkingen
en
logistieke automatisering
Meer informatie: www.industrieleweek.nl
25 – 27 JANUARI 2005
SPLASHURE, SPORT & RECREATECH
2005
Tweejaarlijkse totaalvakbeurs voor \
sport-, recreatie- en vrijetijdsaccommo-daties
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: projectteam SSR, tel.:
010 – 293 32 32, e-mail: info-ssr@ahoy.nl,
website: www.ssr-ahoy.nl
26 – 28 APRIL 2005
INDUSTRIAL MAINTENANCE 2005
Hoogwaardige vakbeurs voor industrieel
onderhoud en renovatie
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: projectteam IM, tel.: 010
– 293 32 53, e-mail: im@ahoy.nl, website:
www.industrialmaintenance.nl

Buitenland
EXHIBITIONS CALENDAR 2004-2005
International trade exhibitions in emerging
and vast markets of Australia, East &
North Africa, India & The Middle East
Meer informatie: zie Exhibition Calendar
27 – 29 SEPTEMBER 2004
WATER & MEMBRANE CHINA 2004
International exhibition that focuses on
water and wastewater exclusively
Locatie: China World Trade Center,
Beijing, China
Meer
informatie:
Grand
Exhibition
Services, Sandy Ji/Julius Zhu, tel.:
+86-10-8401-8151/6405-9097,
e-mail:
water@grandexh.com
en
grandexh@vip.sina.com;
website:
http://www.grandexh.com/water/2004/
5 – 7 OKTOBER 2004
WATER AND WASTEWATER ASIA
2004/POWER-GEN ASIA
2nd Exhibition and conference
Locatie: Impact Exhibition & Convention
Center, Bangkok, Thailand
Meer informatie: Pennwell Corporation,
Linda Fransson, tel.: +44–1992656665, email:
lindaf@pennwell.com
of
wwainfo@pennwell.com,
website:
www.wwaevent.com
en
www.powergenasia.com
3 - 5 NOVEMBER 2004
POLLUTEC CHINA 2004
China International Air, Water, Green City
and Renewable Energy Technology Show
Locatie: Intex Shanghai, China
Meer informatie: Reed Exhibitions,
Josephine Lee, tel.: +86-2163603353, email:
jolee@reedexpo.com,
website:
www.pollutec-china.com
10 – 12 NOVEMBER 2004
POLLUTEC EAST & CENTRAL EUROPE
Locatie: Wenen, Oostenrijk
Meer informatie: Promosalons Nederland,
tel.: 020 – 462 00 25, e-mail:
pollutec@promosalons.nl,
website:
www.pollutec.at
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17 – 20 NOVEMBER 2004
WATER, RENEWABLE ENERGY AND
HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
The 6th International congress and exhibition will be the place for the water and energy industry and all related fields of activity
Locatie: Renaissance Aruba Beach
Resort, Nederlandse Antillen
Meer informatie: InterExpo NV (Curaçao),
Peter Oerlemans, tel.: +599-9-8680196, email: peter@interexpo.biz
19 - 20 NOVEMBER 2004
WATER
AND
WASTE
WATER
MANAGEMENT
EverythingAboutWater Expo 2004 will be
the leading show highlighting the latest
technologies and developments in de the
field of water and wastewater management
Locatie: HITEX Exhibition Centre, Hyderabad, India
Meer informatie: EA Water Pvt. Ltd., tel.:
91-11-26015536/ 91-11-33920005, e-mail:
marketing@eawater.com, website:
www.everythingaboutwater.com/expo2004/
30 NOVEMBER – 1 DECEMBER 2004
IWEX 2004 WATER MANAGEMENT
FORUM
This is the only UK Water exhibition to be
seen in 2004
Locatie: NEC Birmingham, Engeland
Meer informatie: www.iwex.co.uk
30 NOVEMBER - 3 DECEMBER 2004
POLLUTEC 2004
De beurs omvat de volgende sectoren:
water, afval, recycling, reiniging, lucht,
bodem, geluid, energie, risicomanagement, kustbescherming, analyse meet- en
regeltechnieken
Locatie: Lyon Eurexpo, Frankrijk
Meer informatie: Promosalons Nederland,
tel.: 020 – 462 00 25, e-mail:
pollutec@promosalons.nl,
website:
www.pollutec.com
30 JANUARI – 2 FEBRUARI 2005
ENVIRONMENT, WATER & ENERGY
2005
The third exhibition and conference for the
GCC region focusing on Environmental
research, science and technology, Energy
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Management, Water Management, Waste
Management, Air Management, Residual
Waste, Land Management and Ancillary
areas
Locatie: Abu Dhabi, U.A.E.
Meer informatie: www.ee-uae.com.
8 – 11 MAART 2005
WATER CHINE/PVP CHINA 2005
The biggest Chinese trade fair for the
Water Industry. The fair comprises the 6th
International Water, Wastewater & Water
Treatment Trade Show (Water China) and
the 5th International Pump, Valve & Pipe
Trade Show (PVP China)
Locatie: the Guangzhou International
Convention & Exhibition Centre (Canton)
Meer
informatie:
MEREBO
Messe
Marketing, tel.: +49-40-6087 6926, e-mail:
contact@merebo.com,
website:
www.waterchina.merebo.com
30 MAART – 1 APRIL 2005
WQA AQUATECH USA
International Exhibition and Conference on
Water Technology
Locatie: Las Vegas Convention Center,
Lag Vegas, Nevada USA
Meer informatie: Niels Klarenbeek, RAI
Amsterdam, tel.: 020 – 549 22 99, e-mail:
n.klarenbeek@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/usa
25 – 29 APRIL 2005
IFAT MÜNCHEN
Voor de 14e keer wordt ‘s werelds grootste
internationale vakbeurs op het gebied van
afvalwater, watermanagement, afval en
recycling georganiseerd
Locatie: Messegelände München
Meer informatie: Van Ekeris Expo Service
b.v., tel.: 023 – 525 85 00, e-mail:
jaco@vanekeris.nl; website: www.ifat.de
6 – 8 OKTOBER 2005
AQUATECH ASIA
The Southeast Asia trade event for water
technology and wastewater treatment
Locatie: BITEC, Thailand
Meer informatie: Ms Ladda Chaiprasert,
tel.:
+662
9600141,
e-mail:
ladda@bangkokrai.com,
website:
www.aquatechtrade.com/asia

28 NOVEMBER – 3 DECEMBER 2005
WATER SUSTAINABILITY-RENEWABLE
ENERGY
The 7th International congress and exhibition will be the place for the water and energy industry and all related fields of activity
Locatie: Hart van Holland te Nijkerk
Meer informatie: InterExpo NV (Curaçao),
Peter Oerlemans, tel.: +5999-8680196, email: peter@interexpo.biz

6. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
JAARVERSLAG 2003 KVWN/NVA
Recent is het gezamenlijke jaarverslag
verschenen van de Koninklijke Vereni-ging
voor Waterleidingbelangen in Nederland
KVWN en de Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA. Het verslag
schetst in het kort de ont-wikkelingen die
beide verenigingen het afgelopen jaar
hebben doorgemaakt. Daarnaast krijgt u
een overzicht van de belangrijkste
activiteiten die NVA en KVWN, afzonderlijk
en gezamenlijk, hebben gehouden.
CTB NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief nummer 43 van juli 2004 van
het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) is op het secretariaat
ontvangen.
VNCI
De onderstaande stukken zijn de
afgelopen maanden van de VNCI
ontvangen:
- Handels- en industriepolitiek: EUMercosur
FTA
onderhandelingen;
Kenmerk:
BB-04-0104
d.d.
29-06-2004;
- Subsidies: per 1 juli treedt de regeling
kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 in werking en
is het vaste bedrag voor 2004
vastgesteld op 2,6 cent; Kenmerk:
BB-04-0106 d.d. 07-07-2004;
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Milieu, afvalstoffen: (on)mogelijkheden
met betrekking tot afval/geen afval;
Kenmerk:
BB-04-0108
d.d.
14-07-2004;
Handels- en industriepolitiek: EUMercosur
FTA
onderhandelingen,
update; Kenmerk: BB-04-0109 d.d.
20-07-2004;
Afvalstoffen: in het ontwerpbesluit
wordt een aantal wijzigingen voor het
Inrichtingen- en Vergunningenbesluit
(IVB) met betrekking tot afvalstoffen
bekendgemaakt;
Kenmerk:
BB-04-0110 d.d. 20-07-2004;
Wet
milieubeheer:
voorpublicatie
regeling
monitoring
handel
in
emissierechten; Kenmerk: BB-04-0111
d.d. 21-07-2004;
Stoffenbeleid, gebruikersetikettering:
implementatie
van
de
preparatenrichtlijn
1999/45/EG;
Kenmerk:
BB-04-0114
d.d.
19-08-2004;
Handels- en industriepolitiek: zorg over
oneigenlijk gebruik van efedrine en
pseudo-efedrine
toegenomen;
Kenmerk:
BB-04-0115
d.d.
24-08-2004;
Handels- en industriepolitiek: EUMercosur
FTA
onderhandelingen,
nieuwe
productlijst;
Kenmerk:
BB-04-0118 d.d. 07-09-2004;
Handelsen
industriepolitiek:
subsidieregeling
pilot
innovatievouchers 2004; Kenmerk:
BB-04-0119 d.d. 09-09-2004;
Handelsen
industriepolitiek:
antidumping onderzoek gestart naar
Polytetrafluorethyeleenhars
(PTFE);
Kenmerk:
BB-04-0120
d.d.
16-09-2004;
Juridische Zaken: machtiging in
verband met toegang tot gegevens
voor de bedrijven van CO2 rechten
wordt
zorgvuldiger
toegepast;
Kenmerk:
BB-04-0121
d.d.
22-09-2004.

Meer informatie: van alle bovenvermelde
stukken is een (digitale) kopie verkrijgbaar
op het Aqua Nederland-secretariaat, tel.:
079 – 353 12 03, e-mail: cbo@fme.nl of
aquaned@fme.nl
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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
Normen

Hergebruik
Water

Bestuur

Waterkwaliteisen

X
X

PR

Legionella

X

Zwembadwater

)*

X

Biociden )*

Bedrijven ⇓
Akzo
Alldos
Altena Cleaning
Aqua Business Comm.
Aquacare Europe
Aquador
Aqua Nederland
Ashland Nederland
Berson UV-techniek
BioLab
Bruine de Bruin
Christ (Wg coörd.)
DHV Water
Duijvelaar Pompen
GE Water&Process Techn.
Tech.
Techn.Betz
Hatenboer-Water
Hellebrekers
Holland Novochem
HydroScope
Kalsbeek
Krohne Nederland
Lubron Waterbehandeling
Nalco
Norit Water Solutions
Omegam-Water
ProMinent Verder
Pro Water
Van Remmen
Rohm & Haas
Rossmark Waterbeh.
Royal Haskoning
Tauw
TNO-MEP
TWMS
Wedeco
A.H.J. Welkers
Zenon

Milieu

Werkgroepen ⇒

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

(X)
X
X
X

(X)

(X)

X
X

X

X

X
X
X

X

X (X)
X

X
X

X

X

X

X
X

X (X)
X

X
X

X
X
X
X

X
(X)

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

(X)
(X)
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het Platform Biociden van VNO-NCW

cb/21 september 2004

Bijlage bij artikel onder punt 2 B
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Steri-X: A New Biocidal Surface Cleaner Effective for 7 Days After Application
OFFER from United_kingdom (NL-Ref: INT-TO-647)
A UK company has developed a new biocidal cleaner that works dry and remains effective for at least 7
days after application. Currently there are no other products on the market with this degree of
effectiveness. The company is looking for licensees and other collaborative partners.
Water disinfection system based on chlorine dioxide for the treatment of drinking water, sanitary
water, warm water systems, swimming pools
OFFER from Germany (NL-Ref: INT-TO-540)
A small German company, est. in 1973 and active in water analysing technologies, has developed a
chlorine dioxide (CLO2) water disinfection system. The system consists of a combined chlorine dioxide
generator based on a microprocessor controlled acid/sodium-chlorite process and an automated
measuring device to ensure that the chlorine dioxide concentration do not exceed existing regulations.
The company is looking for commercial agreement with technical assistance or joint venture
agreements.
Permanent disinfection method in central hot water systems for Legionella/Pseudomonas
prophylaxis
OFFER from Austria (NL-Ref: INT-TO-228)
Legionellae in hot water systems from public buildings are dangerous. An Austrian water-chemist comes
up with a new system, operating on the principle of silver disinfection. Companies in the sanitary
technical fields and hospital/spa-environment, which are interested in distributing the new disinfection
system, are sought by the Austrian water treatment company.
Innovative, low cost deep bed water filtration system
OFFER from United_kingdom (NL-Ref: PAI13703)
A Scottish SME has developed an innovative, low cost deep bed water filtration system. It is usable in
both water and effluent applications as well as pre-treatment for other filtration methods.
Key benefits:High flow rate compared to conventional filtration methods
Operates across a wide range of particle sizes and pH ranges with high efficiency
Low maintenance / automatic backwashing Mobile or fixed units
Licensees and distributors are sought with a variety of expertise.
Turbokiller for decontamination of water tubing systems
OFFER from Netherlands (NL-Ref: pan7693)
A small Dutch company developed a technology to get rid of bacteria in water tubing systems. Chlorine
is a worldwide recognised way to get rid of bacteria in water. The system uses an electrolysis cell, driven
by a small water-driven turbine generator, to produce active chlorine without the need for an outside
power source. The only requirement is salt. The company is looking for licensees for the further
development and eventually production and marketing and sales of this innovative product.
Vragen: Neem contact op met IRC Nederland, drs. Erik Kuipers, e-mail: e.t.kuipers@senter.nl, tel.:
070-3735284

