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1. AQUA NEDERLAND

20 - 22 MAART 2007
AQUA NEDERLAND VAKBEURS
Bij het bestuur van Aqua Nederland en de
Werkgroep PR zijn veel signalen van de
leden binnengekomen dat de Aquatech
onvoldoende aansluit bij de wensen van
onze leden; dat wil zeggen hoge kosten,
veel internationale bezoekers en relatief
weinig bezoekers uit de Nederlandse
markt.
Er is belangstelling voor een Watervakbeurs voor de Nederlandstalige markt
(Nederland-Vlaanderen) tegen een laag
kostenniveau.
De Werkgroep PR heeft een aantal
mogelijkheden
onderzocht
om
een
vakbeurs in samenwerking met partner(s)
te
organiseren.
Evenementen-hal
Gorinchem (verder te noemen EG),
onderdeel van de Van der Most Groep, is
naar voren gekomen als voorkeurspartner. Zij hadden al een draaiboek voor
een Waterbeurs klaarliggen en beschikken
over een goede locatie, faciliteiten, eigen
standbouw etc. EG wil de beurs voor
eigen rekening en risico ontwikkelen, kan
een lage kostprijs garanderen en heeft
een brede ervaring op dit gebied in
Hardenberg en Rijswijk.
Opzet:
• te houden op de jaren dat er geen
Aquatech is; 1e keer in 2007;
• 3 dagen beurs, op dinsdag, woensdag
en donderdag, 20 tot en met 22 maart
2007 van 14.00 tot 22.00 uur; dus
buiten de filetijden;
• standaardstands van 6 X 3 m inclu-sief
standbouw,
horeca,
parkeren,
catalogus, uitnodigingskaarten etc.
voor € 1.950,--;
• inclusief gratis toegang voor bezoekers op uitnodiging;
• inclusief gratis parkeren;
• inclusief gratis welkomst champagne;
• inclusief eten en niet-alcoholische
dranken voor elke bezoeker; alcoholische dranken gratis in bijzijn van
standhouder; dus bezoekers kunnen in
aansluiting op hun werkdag op de
beurs een hapje mee-eten;
• inclusief eten en drinken voor 2
standhouders per stand;
• eilandstands van 6 X 6 m ook mogelijk.
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Aqua Nederland-leden genieten 10%
korting en zullen, zoals het er nu uitziet, de
eerste keuze krijgen qua plaats. Aldus
worden de voordelen van het lidmaatschap van Aqua Nederland nog eens
onderstreept en potentiële leden overgehaald alsnog lid te worden. Een betere
exposure van de vereniging geeft meer
motivatie om erbij te horen! Doelstelling
van de Werkgroep PR is om Aqua
Nederland beter voor het voetlicht te
brengen en daarmee het ledenbestand te
vergroten.
Intussen hebben alle Aqua Nederlandleden een informatiemap ontvangen. Aqua
Nederland heeft in het voorge-stelde
concept de beschikking over een
vergaderruimte en een congresruimte om
haar eigen seminar te organiseren.
Er zijn minimaal 80 deelnemers nodig voor
succes.
Aqua Nederland heeft nu de kans haar
naam aan de beurs te verbinden en deze
te gebruiken om haar naamsbekendheid
te vergroten. Aqua Nederland kan de
komende jaren meer publiciteit gene-reren
via beurs/congresthema’s etc. en daarmee
de belangen van haar leden naar voren
brengen, tevens meerwaarde voor haar
leden creëren èn aantrek-kelijker zijn voor
nieuwe leden.
Kortom, tekent u allen in! Snelheid is
geboden in verband met de verdere
ontwikkeling.
Minimale inschrijfkosten 18 m2: € 1.950,-minus 10% = € 1.755,--.
Net zo duur als een gemiddelde paginagrote advertentie in een blad!
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 13 april 2006 bij Nalco
Europe te Leiden. Op 8 juni 2006 heeft
het bestuur, voorafgaande aan de
algemene ledenvergadering, vergaderd bij
SV Mercator te Amsterdam. Gesproken is
onder andere over de Aqua Nederland
Vakbeurs en andere Aqua Nederland
activiteiten.

De volgende vergadering vindt plaats op
28 september 2006 tijdens de Aquatech.
MARKTTENDENSEN
De resultaten van de Aqua Nederland
Branchebarometer met betrekking tot de
2e helft van 2005, zijn op 30 mei 2006 per
e-mail
verzonden
aan
alle
Aqua
Nederland-leden.
Deze resultaten kunnen ook van de Aqua
Nederland website worden gedownload:
http://www.aquanederland.nl/aquaned/web
Pages.do?pageID=201120
De eerstvolgende enquête zal rond de
Aquatech worden gehouden.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
20 APRIL 2006
AQUA NEDERLAND BIJEENKOMST
ABM, ALGEMENE BEOORDELINGSMETHODIEK
De Werkgroep Milieu van Aqua Nederland
heeft op 20 april jl. een bij-eenkomst
georganiseerd met betrekking tot de
Algemene BeoordelingsMethodiek in het
Mercure Hotel te Dordrecht.
Een rapportage over deze bijeenkomst,
vindt u verderop terug in de Nieuwsbrief
onder het kopje “Werkgroep Milieu” op blz.
5 en 6.
16 MEI 2006
WATERSYMPOSIUM 2006
De Stichting Kennisuitwisseling Indus-triële Watertechnologie (SKIW) heeft met medewerking van Aqua Nederland, op 16
mei jl. het Watersymposium 2006 Water
innovatie werkt!, “Techniek en beleid in
beweging” georganiseerd.
Er was een goede opkomst. De thema’s
koel-, afval- en proceswater waren interessant.
De deelnemers kunnen de presentaties,
middels een wachtwoord, downloaden van
de website.
Meer informatie: secretariaat SKIW, Beryl
Smit, tel.: 030 – 606 95 70, e-mail:
secretariaat@stkiw.nl,
website:
www.skiw.nl
AQUA
2005

NEDERLAND

JAARVERSLAG
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Vanaf eind mei is het Aqua Nederland
Jaarverslag 2005 terug te vinden op de
Aqua Nederland-website. Deze link is op
30 mei jl. aan alle Aqua Nederland-leden
toegestuurd.
Meer
informatie:
zie
http://www.aquanederland.nl/aquaned/we
bPages.do?pageID=201121
8 JUNI 2006
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
AQUA NEDERLAND
De algemene ledenvergadering van Aqua
Nederland is gehouden op donderdag 8
juni 2006, van 13.00 – 15.00 uur, bij SV
Mercator te Amsterdam.
De financiële stukken over 2005 en de
begroting over 2007 zijn vastgesteld
tijdens de vergadering.
Een belangrijk item was de Aqua
Nederland Vakbeurs (zie blz. 2 van de
Nieuwsbrief).
Tijdens de algemene ledenvergadering
zijn Peter Dencher (Christ Holland B.V.),
Martin
Thomasson
(Rossmark
Waterbehandeling B.V.) en Rob Braams
(Lubron Waterbehandeling B.V.) uit het
Aqua Nederland bestuur getreden.
Geert Jan de Vries (Hatenboer-Water b.v.)
is
benoemd
tot
Aqua
Nederland
bestuurslid voor een periode van 3 jaar.
8 JUNI 2006
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Aansluitend op de algemene ledenvergadering is de Aqua Nederland ‘in bedrijf’
bijeenkomst georganiseerd. Zo’n 45-tal
Aqua Nederland-leden en relaties bezochten deze bijeenkomst. De presentaties werden gehouden in de vergaderzaal bij SV Mercator te Amsterdam. Aart
Ek (Akzo Nobel Base Chemicals),
voorzitter Werkgroep Zwembadwater, en
Maarten
Keuten
(Hellebrekers
Technieken) gaven inleidingen over de ins
en outs van de huidige moderne
technieken die worden gebruikt in
zwembaden, en de toegepaste technieken
in het Zwembad Sport Plaza Mercator in
het bijzonder.
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Vervolgens werd er door 3 medewerkers
van Hellebrekers een rondleiding gegeven door het Zwembad Sport Plaza
Mercator (Zwembad van de Toekomst?
Fata Morgana?). Het zwembad, dat nog in
aanbouw is, ligt op loopafstand van de
vergaderlocatie.
Zoals te doen gebruikelijk, werd deze
bijeenkomst afgesloten met een hapje en
een drankje.

12 OKTOBER 2006
'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMST
Op donderdag 12 oktober a.s. is er een
Aqua Nederland "in bedrijf" bijeenkomst
gepland bij Intergen te Rotterdam.
Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging
voor deze bijeenkomst.
OPROEP TOT PRIKKELS
WATER QUALITY EUROPE 2006
”Industrie (en) water prikkelt!?”
Industriewater prikkelt tot nieuw denken
over watergebruik. Industriewater prikkelt
tot ander beleid. Industriewater prikkelt tot
innovatieve technieken.
Industriewater prikkelt tot etc., etc.
Vanuit deze werktitel wordt momenteel
nagedacht over de invulling van de 9de
editie van Water Quality Europe, die begin
november gepland staat.
Voor suggesties/reacties/vragen kunt u
terecht op: rinus@aqua-bmg.net
Water Quality Europe is ook een uitgave
van Aqua Business Media
Meer informatie: Rinus Onland, Aqua
Business Media, tel.: 015 – 361 02 60,
info@aqua-bmg.net,
www.aquabusinessmedia.net
N.B.: zie www.waterqualityeurope.com
voor de lezingen uit voorgaande Water
Quality Europe edities.
Via WaterFocus, het nieuwe magazine
voor en over industrie en water, kunt u de
interviews met de sprekers van Water
Quality Europe 2005 nog eens nalezen.
Een gratis exemplaar van WaterFocus nr.
1 is verkrijgbaar via het Aqua Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl

LEDENNIEUWS
NIEUWE LEDEN
In de achterliggende periode heeft Aqua
Nederland geen nieuwe leden mogen verwelkomen.
OPZEGGING
Aqua Business Media heeft het Aqua Nederland-lidmaatschap opgezegd.
Hiermee komt het huidige ledental op 53.

100-JARIG
BEDRIJF
HATENBOERWATER
START
DRINKWATERPRODUCTIE IN KENIA
In mei 2006 is het 100 jaar geleden dat
Denis Hatenboer met de aankoop van de
eerste
waterboot
het
Rotterdamse
waterbedrijf Fa. D. Hatenboer oprichtte.
Vandaag de dag werkt het bedrijf onder de
naam Hatenboer-Water - waarin de totale
waterbehandeling is onderge-bracht - en
de watervoorziening Hatenboer-Neptunus.
Deze mijlpaal werd door de huidige
directeur – achterkleinzoon van de
oprichter, Peter Willem Hatenboer –
aangegrepen een drinkwaterbedrijfje met
de naam Dutch Water Limited in Kenia te
beginnen. Dankzij deze Nederlandse hulp,
zowel organisatorisch, technisch als
financieel gaan lokale mensen – in dienst
van Dutch Water – aan het werk om
betrouwbaar drinkwater te produceren en
te distribueren, ook voor de allerarmsten.
Dit jaar nog gaan de poorten open om
vervolgens veilig en schoon drinkwater
produceren voor mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is. Het is de bedoeling
dat de fabriek uiteindelijk economisch
zelfstandig zal functioneren, onafhankelijk
van het Nederlandse bedrijf. Wanneer de
onderneming winstgevend wordt, zullen de
revenuen
worden
geïnvesteerd
in
uitbreiding van de productie of nieuwe
waterprojecten in Kenia. Tevens worden
locale hulpprojecten gesteund zoals de
opvang
van
weeskinderen
en
straatkinderen in samenwerking met een
locale partner. Zowel de technische kennis
als de (financiële) middelen zullen door
Hatenboer-Water en een partnerbedrijf
beschikbaar worden gesteld.
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Meer informatie: Hatenboer-Water b.v.,
Meredith Vis, tel.: 010 – 409 12 00, e-mail:
meredith.vis@hatenboer-water.com,
website: www.hatenboer-water.com
(Bron: Persbericht Hatenboer-Water d.d.
30-05-2006)
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 in de
achterliggende periode vergaderd op
donderdag 20 april 2006, in het Mercure
Hotel te Dordrecht.
De werkgroep is versterkt door Gert Stam
van Royal Haskoning. Hier is de
werkgroep erg blij mee, omdat Gert met
zijn kennis en ervaring een grote bijdrage
kan leveren!
Na de reguliere vergadering was een extra bijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM). Voor deze bijeen-komst
zijn belanghebbenden en beleids-makers
uit de waterbranche uitgenodigd. De reden
voor deze extra bijeenkomst is de
discrepantie tussen de beoordelingsmethodiek zoals deze door de producenten/leveranciers wordt gehanteerd en het
steunpunt emissies van het RIZA. Hun
benadering zou een gehele omscha-keling
in de manier van indelen geven, met als
gevolg een veel slechtere indeling voor
vele
(waterbehandelings)-producten.
Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst is
besloten een dialoog met het RIZA aan te
gaan om de problemen die er zijn op te
lossen en om overeen-stemming te krijgen
in o.a. de classifi-catie en wijze van
handhaving. De wens is dat er vaker
gesprekken met het RIZA plaats zullen
vinden. De beoordelings-methodiek is tot
stand gekomen in nauwe samenwerking
met de industrie. Het is jammer dat, nu de
ABM een feit is, er nauwelijks ruggespraak
is met de industrie over de ervaringen,
struikel-blokken en verbeterpunten. Gert
heeft contact gelegd met het RIZA en op
23 juni a.s. zijn we welkom om een

gesprek te hebben met Gerrit Niebeek en
Bas Wonink.
Op de agenda van de volgende vergadering (eind augustus/begin september)
staan de volgende nieuwe punten:
• KIWA-ATA issues
• Kosher certificering
• Halal certificering.
Na enige discussie werd het voorstel gedaan de werkgroep “Wet- & en Regelgeving” te noemen, in plaats van “Milieu”,
omdat dit de lading niet geheel dekt.
De werkgroep staat open voor sugges-ties
van
Aqua
Nederland-leden
om
onderwerpen op milieugebied te behandelen en de gezamenlijke belangen van
de leden te behartigen
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep Milieu
Oproep: heeft u interesse om lid te worden
van de Werkgroep Milieu, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met het Aqua
Nederland-secretariaat, tel.: 079 – 353 12
03, e-mail: aquaned@fme.nl
Werkgroep Zwembadwater
In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Zwembadwater vergaderd op
woensdag 26 april 2006, bij Akzo Nobel
Base Chemicals te Amersfoort.
In deze vergadering kon Danny Traksel
van Kiwa Industrie & Water worden
verwelkomd als nieuw lid.
Direct na de opening onderbrak Maarten
Keuten de vergadering en trakteerde ons
op beschuit met muisjes. Dit vanwege het
feit dat hij onlangs de trotse vader is
geworden van zoon Joris.
Danny Traksel hield aansluitend een korte
inleiding over Kiwa Industrie & Water als
expertisecentrum en ging wat dieper in op
de
achtergronden
van
het
Onderzoeksprogramma Industrie & Water
(OPIW).
Belangrijkste punten uit de vergadering:
• De Aqua Nederland “in bedrijf” bijeenkomst aansluitend op de ledenvergadering, is uiteindelijk gepland op 8 juni
2006 in Amsterdam. Het te bezoeken
zwembad is Mercator Sportplaza in
Amsterdam. Jammer genoeg is dit
splinternieuwe zwembad nog net niet

6

•

•

in gebruik. De rondleiding zal echter
interessant genoeg zijn vanwege de
toepassing van de nieuwste technische snufjes op het gebied van
zwembadwaterbehandeling.
Maarten Keuten heeft een aantal keer
vergaderd met de NEN Commissie
Zwembaden. Dit heeft nog niet het
gewenste effect. Wij denken dat dit
deels wordt veroorzaakt door het feit
dat wij als werkgroep zijn gevraagd op
het moment, dat de commissie al een
groot deel van de zwembadnorm had
ingevuld. Toch is het belangrijk als
werkgroep in dit gremium vertegenwoordigd te zijn.
Onder verantwoordelijkheid van het
ministerie SZW is het rapport ‘Invloed
van de luchtkwaliteit op het voorkomen
van klachten bij het personeel van
zwemgelegenheden’
(2006.02.10)
verschenen. In samen-werking met
Eurochlor en onder lei-ding van VNCI
legt Akzo Nobel Base Chemicals
contact met de opstellers om de
inhoud te bespreken en om vast te
stellen op welke wijze invulling aan
een vervolgonderzoek zou moeten
worden gegeven. Eventueel zal aanvullend commentaar op dit rapport aan
het ministerie van SZW worden gestuurd. Bekeken wordt op welke wijze
de Werkgroep Zwembadwater bij het
geheel betrokken kan worden.

Hoogtepunt dit eerste halfjaar was
natuurlijk de Aqua Nederland "in bedrijf"
bijeenkomst
in
het
zonovergoten
Amsterdam. Met de opkomst van ruim 45
deelnemers was de werkgroep bijzonder
content. Als werkgroep achten wij het ook
zinvol om op deze wijze aandacht te
krijgen voor het werk van onze werkgroep.
Ondanks het feit dat het zwembad
Mercator Sportplaza nog niet geheel
gereed was, bood de rondleiding
gelegenheid kennis te nemen van de
nieuwste technieken op gebied van
waterbehandeling in zwembaden. Wat ons
betreft, zeker voor herhaling vatbaar.
De volgende vergadering zal worden
gepland in september. Dan zal zeker
verder invulling gegeven worden aan het
onderwerp Zwembad van de Toekomst.
Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater

Werkgroep PR
In de afgelopen maanden heeft de Werkgroep PR niet vergaderd. De belang-rijkste
activiteiten, waarmee de werk-groep zich
heeft beziggehouden, zijn:
•

de Aqua Nederland "in bedrijf"
bijeenkomsten
- een bezoek aan in het Zwembad van
de
Toekomst
in
Amsterdam,
gehouden op 8 juni jl. (zie verder blz.
4 van de Nieuwsbrief);
- op 12 oktober a.s. een bezoek aan
Intergen/Energy Rijnmond.

•

de Aqua Nederland Vakbeurs. Zoals
iedereen heeft gezien/gehoord, neemt
de vakbeurs serieuze vormen aan. De
beurs vindt plaats van 20 tot en met
22 maart 2007 in de Evenementenhal
Gorinchem. Tekent u allen in!! Wij
houden u op de hoogte van de
voortgang. Voor meer informatie
neemt u contact op met de Werkgroep
PR.

Nieuwe leden gezocht
Op 13 juni jl. is per e-mail een oproep aan
de leden verzonden. Met het oog op de te
organiseren Aqua Nederland Vakbeurs,
kan de Werkgroep PR nieuwe actieve
leden gebruiken. U kunt zich bij het
secretariaat aanmelden.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 12 03, e-mail:
aquaned@fme.nl
Willem Buijs
Voorzitter Werkgroep PR

Werkgroep Hergebruik Water
De Werkgroep Hergebruik Water heeft in
de
achterliggende
periode
éénmaal
vergaderd, te weten op woensdag 7 juni
2006 bij TNO Industrie en Techniek te
Apeldoorn
Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief
vermeld, speelt de werkgroep nog met de
gedachte het symposium te herhalen, en
zo ja, met welke frequentie en op welke
wijze. Er zijn mogelijkheden een dergelijk
symposium in samenwerking met andere
instanties uit te voeren of bijvoorbeeld als
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plenaire sessie gedurende een congres of
beurs. Deze mogelijkheden worden nader
onderzocht.
Een tweede mogelijkheid om hergebruik van
water onder de aandacht te bren-gen, is een
meer projectmatige aanpak, uiteindelijk
resulterend in een praktijk-/ demo-installatie.
Gedacht wordt om een dergelijk project op
één bepaalde branche te richten, waarbij de
voedingssector als meest interessante
branche wordt gezien o.a. vanwege de
recente ontwikkelingen in de wetgeving. Zie
de
presentaties
van
het
afgelopen
symposium d.d. 26-01-2006. Deze kunt u
downloaden van de Aqua Nederland-website
via bijgevoegde link:
http://www.aquanederland.nl/aquaned/webP
ages.do?pageID=200693). Onderaan de
pagina van de Werkgroep Hergebruik Water
vindt u de bijlagen.
Mochten Aqua Nederland-leden mogelijkheden zien om een demo-installatie op
een locatie in Nederland te plaatsen, dan
horen wij dat graag!
De volgende vergadering is gepland op
woensdag 6 september 2006 bij Wedeco
B.V. Water Technology te Helmond,
aanvang 13.00 uur.

AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
•

Werkgroep Milieu
eind augustus/begin september 2006
locatie nog nader te bepalen

•

Werkgroep Hergebruik Water
6 september 2006
Wedeco B.V. Water Technology te
Helmond

•

Werkgroep Zwembadwater
september 2006
locatie nog nader te bepalen

•

Aquatech 2006
26 september – 29 september 2006
RAI Amsterdam

•

Bestuur
28 september 2006
Aquatech, Amsterdam RAI

•

'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
12 oktober 2006
Intergen te Rotterdam

•

Water Quality Europe 2006
begin november 2006

•

Bestuur
9 november 2006
locatie nog nader te bepalen

•

Aqua Nederland Vakbeurs
20 – 22 maart 2007
Evenementenhal te Gorinchem

Carel Aeijelts Averink
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Legionella
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Legionella niet vergaderd.
Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella
Werkgroep Normen
In de afgelopen periode heeft
Werkgroep Normen niet vergaderd.

de

Peter Dencher
Voorzitter Werkgroep Normen
CEN TC-164/CKW
Er zijn op dit moment geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.
Peter Dencher
Bestuurslid

2. ALGEMEEN
SUBSIDIES

+

INNOVATIEPROGRAMMA
WATERTECHNOLOGIE
De
stuurgroep
Innovatieprogramma
Watertechnologie presenteerde op 12 april
jl.
het
Innovatieprogramma
Watertechnologie aan minister Brinkhorst van
Economische Zaken.

Na diverse maanden onderhandelen,
hebben het bedrijfsleven en de kennisinstituten aangegeven dat ze bereid zijn geld
te steken in het Innovatieprogramma
Watertechnologie. Een van de belangrijkste onderdelen van het programma is de
oprichting van het technologisch topinstituut watertechnologie.
Hoofddoel van het Innovatieprogramma
Watertechnologie is te komen tot een
excellente Nederlandse watertechnologiesector die in Nederland en in het buitenland niet alleen beantwoordt aan economische doelen, maar ook aan maatschappelijke. Op deze wijze kan Nederland de
export in de watersector verdubbelen en
een bijdrage leveren aan een effectieve en
efficiënte implementatie van de Kaderrichtlijn
Water
en
de
'Millennium
Development Goals' voor drinkwater en
sanitatie. Uitgangspunt hierbij is dat innovatie het gehele traject beslaat van
onderzoek, (door-)ontwikkeling, toepassing in de thuismarkt tot succesvolle
marktintroductie, waarbij de marktkansen
richtinggevend zijn.
TECHNOLOGISCH
TOPINSTITUUT
WATERTECHNOLOGIE (TTIW)
Er is sectorbreed overeenstemming over
de uitgangspunten voor het TTIW, daar
waar het de volgende zaken betreft:
• Researchprogramma
• Financiering
• Intellectual property rights
• Governance
Voor het op te richten TTIW zal de
Wetsusstructuur als uitgangspunt worden genomen. Er is een voorlopig
bestuur benoemd, bestaande uit de
huidige bestuursstructuur van Wetsus,
waarbij de Raad van Toezicht is
aangevuld met vertegenwoordigers
van Paques, Norit en Kiwa/TNO.
Dit voorlopige bestuur is bezig een
FES-claim (FES = Fonds Economische
Struc-tuurversterking) in te dienen voor
een bedrag ter grootte van € 70
miljoen (over een periode van 5 jaar,
waarbij
€ 35 miljoen van EZ afkomstig is).
(Bron: Wetsus Nieuwsbrief nr. 35 van 21
april 2006)
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PROGRAMMA
MILIEU
&
TECHNOLOGIE 2006 VANAF 1 MAART
OPENGESTELD
Nieuwe subsidieronde
Vanaf 1 maart 2006 start een nieuwe
subsidieronde van het programma Milieu
& Technologie. MKB'ers kunnen subsidie
aanvragen voor het onderzoeken en
toepassen van milieugerichte innovaties.
Grote bedrijven, kennisinstellingen en
universiteiten mogen wel als partners
meedoen. Projecten die de vertaalslag
maken van laboratoriumonderzoek naar
de praktijk en/of de markt kunnen een
beroep doen op het budget van in totaal €
5 miljoen. Het subsidieprogramma bestaat
uit twee onderdelen: ‘Toepassen in de
Praktijk’ voor technische projecten en
‘Technologie
in
de
Markt’
voor
marktgerichte projecten.
Toepassen in de Praktijk (ToeP)
Toepassen in de Praktijk is er op gericht
om onderzoeksresultaten te vertalen naar
de praktijk, op drie manieren:
• preconcurrentieel
haalbaarheidsonderzoek;
deskstudie
naar
de
praktijkwaarde van de laboratoriumresultaten
• pilot; een test op niet-commerciële
schaal
• demonstratieproject; een test op
productieschaal om knelpunten op te
sporen
Technologie in de Markt (TeMa)
Technologie in de Markt omvat niettechnisch onderzoek om innovaties met
een milieuvoordeel beter te laten doorbreken op de markt. Hierbij moet u denken
aan onderzoek naar marktbe-hoeften,
economische
haalbaarheid,
financieringsmogelijkheden, het vinden
van geschikte partners etc. Het maakt
hierbij niet uit hoe ver de ontwikkeling van
uw
vinding
is
gevorderd.
De indieningperiode is vanaf 1 maart tot
en met 4 oktober 2006 bij SenterNovem te
Utrecht. Voor ToeP haalbaarheidsonderzoeken kan pas vanaf eind maart
(na publicatie in de Staatscourant) worden
ingediend.
Informatie
De benodigde fomulieren voor een
subsidieaanvraag vindt u op de website
van
SenterNovem,

http://www.senternovem.nl/milieutechnolo
gie/
Aanvragen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Vorig jaar
kwamen er veel meer aanvragen binnen
dan het budget toeliet, dus wees er snel
bij.
(Bron: FME-CWM Infobulletin nr. 5, april
2006)
REACH, NIEUW EU-STOFFENBELEID
REACH is een nieuwe Europese
verordening voor chemische stoffen die in
2003 door de Europese Commissie aan
het Europese Parlement is voorgesteld.
De afkorting REACH staat voor
Registratie, Evaluatie en Autorisatie van
Chemische stoffen. De kern van de
verordening is dat een bedrijf dat
chemische stoffen produceert, verwerkt of
doorgeeft aan klanten in principe van al
die stoffen de risico’s moet kennen,
maatregelen moet aangeven om die
risico’s te beheersen, en die maatregelen
in het eigen bedrijf ook moet doorvoeren.
Als gevolg van REACH komt de
verantwoordelijkheid voor een adequate
risicobeheersing van chemische stoffen
bij het bedrijfsleven te liggen.
De Europese Ministerraad en het
Europees Parlement zijn het inmiddels
eens over de hoofdlijnen van de
verordening. Naar verwachting wordt de
verordening in het najaar van 2006
vastgesteld waarna hij naar verwach-ting
in april 2007 in werking treedt.
Voor de bedrijven in de technologische
industrie is het van belang dat REACH
niet alleen gaat om producenten en importeurs van chemicaliën, maar om alle
bedrijven die met chemische stoffen,
stoffen in preparaten, of stoffen in
voorwerpen te maken hebben.
De bedrijven wordt aangeraden te
inventariseren
welke
stoffen
en
preparaten binnen het bedrijf worden
gebruikt en waarvoor toegepast. Ook is
het belangrijk te weten welke stoffen/
preparaten door de bedrijven worden
geïmporteerd vanuit buiten de Europese
gemeenschap. Dit geldt ook voor
artikelen die stoffen bevatten.
Meer informatie: over REACH, zoals wat er
van bedrijven wordt verwacht en de visie
van FME, kunt u vinden op www.fme.nl,
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button Milieu & Energie, producten en
stoffen
(Bron: FME-CWM Infobulletin nr. 7, mei
2006)

3.

BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

29 – 30 JUNI 2006
CONGRES WATER VERDIENT HET!
Donderdag 29 juni wordt georganiseerd
door de N.V. NOM en Wetsus en heeft als
thema Ondernemen en Watertechnologie.
’s Middags kan men kiezen uit een 9-tal
workshops.
Vrijdag 30 juni organiseert Wetsus samen
met de NVA (Nederlandse Vereniging voor
Waterbeheer) en de KVWN (Koninklijke
Vereniging voor Waterleidingbelangen in
Nederland). Tijdens deze dag worden de
ontwikkelingen belicht binnen o.a. de thema’s biofouling, membraanbioreac-toren,
energie en water, zout, sensoring en decentraal. Voertaal: Engels
Locatie: Stadsschouwburg de Harmonie in
Leeuwarden
Kosten: deelname programma donderdag
is gratis; deelname programma vrijdag: Є
150,-- p.p.
Meer
informatie:
zie
www.waterverdienthet.nl
7 OKTOBER 2006
DE DAG VAN DE CHEMIE
Het thema is “Chemie: natuurlijk!”
De Dag van de Chemie is de opvolger van
de bekende Open Dag Chemie, die inmiddels al 14 keer met succes in gehouden.
De nieuwe opzet is breder van aard. De
VNCI zal samen met haar partners, samenkomend in de Stuurgroep Dag van de Chemie, op 7 oktober a.s. en de week daaraan voorafgaand talrijke (landelijke) activiteiten organiseren. De deelnemende bedrijven beperken zich ditmaal niet alleen tot
Open Huis maar hebben ook de mogelijkheid om met een alternatief, zoals excursie,
lezing of debat, deel te nemen aan de dag.
Zo krijgen ook ondernemingen die geen
grote groepen kunnen ontvangen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren. Immers,
hoe meer bedrijven en instellingen participeren, hoe groter het effect, hoe beter het
beeld dat we van de sector kunnen neerzetten.
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Meer informatie: VNCI, Marjolein Schlarmann, tel.: 070 – 337 87 35, e-mail:
schlarmann@vnci.nl, website: www.dagvandechemie.nl
BROCHURE
WATEROPLEIDINGEN
2006/2007
De Stichting Wateropleidingen heeft in de
maand mei de nieuwe cursusbrochure
2006/2007 uitgebracht. Naast cursussen
op het gebied van grond- en oppervlaktewater, ruimte en veiligheid, drinkwater-productie en –distributie, riolering, water-zuivering en water en communicatie is er ook
een aantal nieuwe cursussen.
Meer informatie: de cursusbrochure kunt u
opvragen
via
e-mail:
info@wateropleidingen.nl,
website:
www.wateropleidingen.nl

4.

BEURZEN

Nederland/België
26 - 29 SEPTEMBER 2006
AQUATECH 2006
Internationale vakbeurs voor drinkwater-,
proceswater- en afvalwatertechnologie
Locatie: Amsterdam RAI
Meer informatie: Niels Klarenbeek, e-mail:
aquatech@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/amsterdam/
3 – 6 OKTOBER 2006
INDUSTRIAL PROCESSING
De vakbeurs voor de totale natte en droge
procestechniek.
De beurs Industrial Processing maakt deel
uit van de Industriële Week (gezamenlijk
met
de
beurzen
Macropak,
Aandrijftechiek, Factory Automation en
Processing & ICT).
Er zijn vier hoofdsegmenten:
- water & afval
- (petro)chemie & pharmacie
- food & beverage
- (huis)diervoeding & bio
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer
informatie:
www.industrialprocessing.nl
en
www.industrieleweek.nl

11 - 13 OKTOBER 2006
VAKBEURS
RIOLERING
AFVALWATER
Locatie: Brabanthal, Leuven
Meer informatie: www.riolering.net

EN

16 - 19 JANUARI 2007
INFRATECH 2007
Nationale vakbeurs voor grond-, water- en
wegenbouw
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: tel.: 010 – 293 32 04,
www.infratechahoy.nl
6 – 8 FEBRUARI 2007
SPLASHURE, SPORT & RECREATECH
Totaalvakbeurs voor sport, recreatie en
vrije tijd
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: tel.: 010 – 293 32 32, email: info-ssr@ahoy.nl, website: www.ssrahoy.nl
20 – 22 MAART 2007
AQUA NEDERLAND VAKBEURS
De nationale vakbeurs voor waterbehandeling, watermanagement & watertechnologie
Locatie: Evenementenhal te Gorinchem
Meer informatie: Aqua Nederland, tel.: 079
– 353 12 03, e-mail: aquaned@fme.nl
5 – 7 JUNI 2007
INDUSTRIAL MAINTENANCE
Technologievakbeurs voor onderhoud
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: tel.: 010 – 293 32 34,
www.industrialmaintenance.nl
Buitenland
4 – 7 JULI 2006
PSA 2006
The 8th edition of Asia’s largest
international
exhibition
on
rotating
equipment, fluid, air & gas handling
systems, incorporating fluid power and
control systems & instrumentation
Locatie: Singapore Expo
Meer informatie: HQ Link Pte Ltd., Ms
Sharon Lim, tel.: +65 6534 3588, e-mail:
sharonlim@hqlink.com,
website:
www.psa2006.com
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27 - 30 JULI 2006
TAIWANWATER 2006
Locatie: World Trade Center, Taipei
Meer informatie: www.taiwanwater.com.tw
10 - 14 SEPTEMBER 2006
5th IWA WORLD WATER CONGRESS
AND EXHIBITION
Locatie: Beijing, China
Meer informatie: www.iwa2006beijing.com
of roy.agterbos@iwa-exhibitions.com
12 – 14 SEPTEMBER 2006
SUDAN POWER & WATER 2006
Exhibition and international investment &
trade conference
Locatie: Khartoum, Sudan
Meer
informatie:
http://www.sudaninvest.com/2006/docs/co
ntent.aspx?id=356
13 – 15 SEPTEMBER 2006
PSC 2006
7th International Exhibition on Fluid, Gas &
Air Handling Systems
Locatie: China International Exhibition
Center Beijing, China
Meer informatie: HQ Link Pte Ltd., Ms
Sharon Lim, tel.: +65 6534 3588, e-mail:
sharonlim@hqlink.com,
website:
www.psc2006.com
3 - 6 OKTOBER 2006
AQUA UKRAINE 2006
International Water Forum
Locatie: Kiev, Oekraïne
Meer informatie: www.iec-expo.com.ua
5 – 7 OKTOBER 2006
ECONOMIZA 2006
3rd edition of the international fair on
Renewable
Energies
and
Water
Technologies/Sustainability
Locatie: Exhibition and Conference Centre
Roquetas de Mar, Almeria, Spanje
Meer informatie:
www.almeriaferiasycongresos.com
22 - 25 OKTOBER 2006
WEFTEC DALLAS 2006

The water quality event for water and
wastewater professionals
Locatie: Dallas, Texas
Meer informatie: www.weftec.org
24 – 27 OKTOBER 2006
ENTSORGA-ENTECO 2006
De grootste milieubeurs in Duitsland
Locatie: Keulen
Meer
informatie:
www.entsorgaenteco.com
28 NOVEMBER - 1 DECEMBER 2006
POLLUTEC PARIJS 2006
 GEZAMENLIJK INITIATIEF
HOLLAND PAVILJOEN!!
Internationale vakbeurs voor milieutechnologie. De beurs in ingedeeld in diverse
sectoren. De belangrijkste sectoren zijn:
water, afval en lucht.
Locatie: Lyon, Frankrijk
Meer informatie: George van der Hilst,
Promosalons Nederland, tel.: 070 – 462 00
20,
e-mail:
g.vanderhilst@promosalonsa.nl, website:
www.pollutec.com
22 – 24 JANUARI 2007
WATER MIDDLE EAST
4th International Exhibition and
Conference for Water Technology
Locatie: Bahrain International Exhibition
Centre, Manama, Kingdom of Bahrain
Meer informatie: Nürnberg Globals Fairs
GmbH,
e-mail:
frank.venjakob@nuernbergglobalfairs.com,
website: www.water-middle-east.com
27 FEBRUARI – 1 MAART 2007
FILTECH 2007
International Conference and Exhibition for
filtration and separation technology and
services
Locatie: Wiesbaden, Duitsland
Meer informatie: www.filtech.de
28 – 31 MAART 2007
WQA AQUATECH USA 2007
International Exhibition and Conference on
Water Technology
Locatie: Orange County Convention
Center Orlando, Florida USA
Meer informatie: Niels Klarenbeek, RAI
Amsterdam, tel.: 020 – 549 22 99, e-mail:
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n.klarenbeek@rai.nl,
www.aquatechtrade.com/usa

website:

11 - 14 MAART 2008
SMAGUA 2008
International water and environment
exhibition
Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: www.smagua.com
14 – 18 APRIL 2008
FILTECH 2008
International Conference and Exhibition for
filtration and separation technology and
services
Locatie: Leipzig, Duitsland
Meer informatie: www.wfc10.org

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
CTB
• Nieuwsbrief nummer 50 van mei 2006
van het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB).
• Jaarverslag 2005
VEWIN JAARVERSLAG 2005
Thema is ‘innovatie’.
VROM INSPECTIE
JAARRAPPORTAGE 2005
Deze rapportage geeft informatie over de
werkwijze van VROM, alsmede over de
belangrijke ontwikkelingen en behaalde
resultaten in het afgelopen jaar.
CBS JAARVERSLAG 2005
Dit jaarverslag bevat een overzicht van de
belangrijkste resultaten van het afgelopen
jaar en van de ontwikkelingen die op dit
moment bij het CBS plaatsvinden. Naast
statistisch inhoudelijke informatie en de
financiële verantwoording is ook een
‘wegwijzer’ om het jaarverslag opgenomen.
Hierin is aangegeven op welke manieren
de resultaten van het CBS beschikbaar
zijn.

MINISTERIE
VAN
ECONOMISCHE
ZAKEN
• Jaarbericht 2005
In 2005 heeft EZ hard gewerkt aan meer
dynamiek,
verbetering
van
het
ondernemersklimaat en het innoverende vermogen. In het Jaarbericht staat
tot welke concrete resultaten dit heeft
geleid. Een aantal wapenfeiten is
gebundeld en per onderwerp is aangegeven waar men uitgebreidere informatie kan vinden.
• Maatschappelijk jaarverslag 2005
Het thema van deze 2e uitgave is
‘vernieuwing’.
Eventuele
open
aanmerkingen op dit jaarverslag kunt u
melden op het speciale e-mailadres:
mjv@minez.nl
Meer informatie over EZ: www.ez.nl
VNCI
De onderstaande VNCI-stukken zijn de
afgelopen maanden ontvangen:
Douanewetgeving:
aanvragen
voor de juli 2006 ronde inzake
tarief-schorsingen/contingenten;
Kenmerk:
BB-06-0219 d.d. 24-03-2006;
Milieuzorg:
IPPC
voorlichtingsbijeen-komsten;
Kenmerk:
BB-06-0220
d.d.
30-03-2006;
REACH:
advies
over
voorbereiding op toekomstige
verplichtingen
van
REACH;
Kenmerk:
BB-06-0221
d.d.
04-04-2006;
Onderwijs & Innovatie: uiterlijk 1
sep-tember
a.s.
aanvraag
indienen voor subsidie voor de
uitwisseling van onderzoekers;
Kenmerk:
BB-06-0222
d.d.
13-04-2006;
Subsidies: 3e tender energie
demon-stratieprojecten
(EOS)
loopt tot en met 17 augustus 2006;
Kenmerk:
BB-06-0223
d.d.
05-05-2006;
Wet Milieubeheer: de mogelijkheid
om emissierechten in te leveren
die via projecten in het buitenland
zijn ont-staan, is vanaf 1 mei 2006
vastgelegd in de wet; Kenmerk:
BB-06-0224 d.d. 05-05-2006;
Wet
Milieubeheer:
wijziging
vergun-ningensystematiek;
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Kenmerk:
BB-06-0225
d.d.
10-05-2006;
Subsidies: aanvragen WBSO voor
het 2e halfjaar 2006; Kenmerk:
BB-06-0226 d.d. 10-05-2006;
Onderwijs
en
Innovatie/Onderzoek: vanaf 17
mei jl. kunnen MKB-bedrijven
weer
innovatievouchers
aanvragen; Kenmerk: BB-06-0227
d.d. 18-05-2006;
Publicaties: 18 mei jl. is het
domein-rapport
Industrie
aangeboden met aan-bevelingen
voor de aanpak van regel-druk in
de
industrie;
Kenmerk:
BB-06-0228 d.d. 18-05-2006;
Handels- en industriepolitiek: visie
over de toekomst van de
Nederlandse industrie; Kenmerk:
BB-06-0229 d.d. 20-06-2006;
Handelscontroles en etikettering
bij de uitvoer van milieugevaarlijke
stoffen. De lijsten zijn weer
gewijzigd; wijzigin-gen op komst;
Kenmerk:
BB-06-0230
d.d.
22-06-2006;
Subsidies: energielijst 2006 met
inves-teringsaftrek
voor
energiebesparende
technieken.
Aanmelden nieuwe inves-teringen
voor de lijst 2007 tot 8 september;
Kenmerk:
BB-06-0231
d.d.
22-06-2006;
Subsidie/Innovatie: Smart mix,
een nieuwe subsidieregeling voor
consortia
met
meerjarige,
diepgaande onder-zoeksprojecten;
Kenmerk:
BB-06-0232
d.d.
22-06-2006.
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

14

AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
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Bruine de Bruin
Christ Holland
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Kiwa
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A.H.J. Welkers
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