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"INNOVATIE IS GESTUURD TOEVAL"

Waterprijsbelemmering
voorbedrijven?
Wordtofiswaternuwelo/metdeduurstenutsvoorziening voorbedrijven?EnzijnNederlandse
(waterbedrijven innovatiefo/rustenzeophunlauweren?Dievragenstondenop10novembercentraaltijdenshetcongresvanWaterQualityEurope,dattraditiegetrouwinFigiinZeistplaatsvond.
Eenduidigeantwoordenopdegesteldevragenkwamenerniet.Demeningen(iepenuiteen.Zostelde
deééndatde kostprijsvanwater(goedkoop,goed,voldoendeaanwezigjgeen belemmeringvooreen
succesvollebedrijfsvoering is,terwijl deanderveelgeldenmoeitespendeertaaneeneigenwatervoorziening.Ookderegelgevingwordtverschillend ondergaan. "Star"volgensHenkBronsvan VEMW.
"Geenbelemmeringvoorinnovaties"volgensCeesBuismanvan Wetsus.
Hetwaterwordtduurder,eigen winningenwordenaanbandengelegdenaan
geloosdafvalwater worden steedsstrengere
eisengesteld.Redenenvoorbedrijven om
hun watergebruik onderdeloeptenemen.
Kanwateropnieuwgebruiktworden?Kanop
hetwatergebruikt bespaardworden?Wat
moetermet hetafvalwater gebeuren?Cees
Buisman,hoogleraaraandeuniversiteitvan
Wageningen,betoogdedat innovaties inhet
algemeeneenlangewegafleggen van het
laboratorium naardepraktijk. Hijsteldedat
15jaareengebruikelijke termijn is.Een
innovatieisvolgenshemeenmetsuccestoegepasteuitvinding.Alsvoorbeeld voorde
watersector noemdehijdeUASB-reactor
(afvalwaterzuivering) vanGatzeLettinga.
Dezewasopzoeknaar ietsanders,maar
stoottebijtoevalopkorrelsbacteriën.In
plaatsvandezewegtegooienginghijdoor
enontwikkeldeeenefficiënte zuiveringstechniek.VerderbetoogdeBuismandatde
technischsuperieure technieknietaltijd een
succesopdemarkt wordt.
HenkBrons,voorzittervandeVEMW,ziet
deoverheidalseenbeperkendefactorvoorde
ontwikkelingvanbedrijven.Starreregelgevingdwingtbedrijvendezuiveringvanafvalwaterdoordewaterschappen telatendoen,
dieinefficiënt werkenvolgenshem.Inde
nieuwe,nogoptestellenintegralewaterwet
zoudatandersmoeten,aldusBrons.
MarcoMensink,secretarisvandebrancheverengingpapierproducenten(KVNP),
wasaanzienlijk positiever.Nietdatdeoverheidallesgoeddoet,maar klagenwerktcontra-productief,meentMensink.Doorophet
hoofdkwartier vaneenmultinational teklagenoverdeNederlandseregelgevingzaldat

bedrijfgeneigd zijn Nederlandse vestigingentesluiten ofnieuwe vestigingen elders
tebouwen.Jemoetdesterkepunten van
Nederland voorhetvoetlichtbrengen,endie
zijn ergenoeg,betoogdeMensink.Verder
betoogdehij datNederlandse papierindustrieveelmoet innoveren.Hetgaatnugoed,
maar omin 2020nogtebestaan isdezeinnovatie noodzakelijk.
LeendertvanDammevan het ministerie
vanEconomischeZakenisbezigmeteen
inventarisatie vandeNederlandsewatersector.Isdezesectornuzoinnovatiefalssommigen menen?Inmaart volgendjaar wil hij
eenantwoord opdievraaghebben.Belangrijk,ookvoorbedrijven, want inEuropees
verbandisveelsubsidietekrijgen.Alsde
Nederlandsewatersector een speerpunt
blijkt tezijn, kandeNederlandse overheid
misschieneen rolspelen bij hetkrijgen van
diesubsidies.
AndreasGiessen(AquaNederland/NCC)
vroegzichineersteinstantieafofinnovaties
welnoodzakelijk zijn voorbedrijven.Eris
tenslottegoedengoedkoopwater.Maar
andere trends (lozingseisen,langzaam maar
zekerestrengereeisen)maken hergebruik
vanwater wellonend.Tochgebeurt datnog
nietveel.Ofwel? Giessensteldedatergenoeg
projecten zijn,maardatdienietgenoeg
belichtworden.Bovendienstaan veelbedrijventochnogwathuiverigtegenoverprocessendieniettothun kerntaken behoren.
Diosynth iséénvandiebedrijven die
water(gedeeltelijk) opnieuwgebruiken.Joan
Brouwergafeengenuanceerd beeldvanzijn
zuiveringsinstallatie endeoverwegingendie
hieraan tengrondslaglagen.Uitzijn verhaal

kwamnaar vorendatadviesbureau's wat
laconiekzijn overdekostenvanonderhoud
enhetinbedrijf houden vaneenzuiveringsinstallatie.Degrotekosten liggen volgens
Brouwer inderdaad ineersteinstantie bijde
aanlegvandeinstallatie,maardaar houdt
hetnietmeeop.Zekerbijcomplexe afvalwaterstromen iseengoed onderhoudsschema
noodzakelijk. Hierdoor ligt het moment
waatopechtopkostenbespaardwordt,vaak
laterdanaanvankelijk berekend.
SiebedeGrootvanDOCKaasuitHoogeveenkwamookmeteen praktijkvoorbeeld
vanhergebruik vanwater.Bijdekaasproductieontstaat voorelkelitermelkdie
wordt binnengebracht 1,1liter afvalwater.
DOCwildezelfvoorzienend wordenengeen
drinkwater meer inkopen voordeproductie.
Datisgelukt:voorelkeliter melkdienu
wordtgebruikt,ontstaat 0,6liter afvalwater.
Hetbedrijfheeft nogweleencontract met
WMDvoordeleveringvandrinkwater op
stilledagen.
Delaatstesprekervan het middagprogramma wasJoostMaas,directeur van
SamenStromen,het samenwerkingsverband
vanTWMenWaterschapDeDommel.
SamenStromen (zieookH 2 0 nummer22,
pag.40)produceert proceswater uit afvalwatervanhetwaterschap,datnaar geselecteerdebedrijvengaat.HoewelMaaséénvande
jongste sprekers was,sprakhijzijn zorguit
overhetgebrekaaninstroom vanjonge
mensen indewatersector.Degemiddelde
leeftijd isnu47jaar.Doordaterooksteeds
minder technischestudenten komen,wordt
deinstroom vanjong talent indetoekomst
ongewis.Omhetinnovatievekaraktervan
dewatersector,datervolgensMaaswel
degelijk is,tebehouden, moetdebranche
goedereclamevoorzichzelfmaken ende
nadrukopdemogelijkheden leggen.
Eenduidelijke conclusievielaan het
eindvandedagniet tetrekken.Datde
Nederlandse watersector inhet verleden
innovatiefwasiszeker,maardehuidige
stand vanzakenisminder duidelijk. Ookde
rolvandeoverheidstaatterdiscussie.Moetenderegelssoepelerofworden bedrijven
juist innovatiefdoorstrengeregels?Dagvoorzitter HenkdeKraa(Evides)enCees
Buisman kwamen erinhun slotoverweging
nietecht uit.VolgensBuisman isdeNederlandseregelgevinggeenbelemmeringvoor
innovaties.Ofdat indepraktijk hetzelfde is
alseenstimulans voorinnovatieve vindingenmoetdetoekomstuitwijzen, f
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