ACTUALITEIT

KLACHT MET BETREKKING TOT HELOFYTENFILTERS BIJ
E C O N O M I S C H E ZAKEN

"Certificaatverplichting
leidttot beperking
concurrentie"
StichtingDeTwaalfAmbachtengaat een klachtindienenbijdedirectieMarktwerking vanhet
MinisterievanEconomischeZakenoverdeverplichting totcertificeringvanonderanderehelojytenjilters.Kleinebedrijvenzijnnietinstaatdehogekostentebetalendieverbondenzijnaancertificering.Ditisvolgensdestichting instrijd metdeMededingingswetenheeftalsgevolgdat innovatieve
ideeënvandeze bednjvengeen kanskrijgen.Destichtingdiendeeerderhierovereenklachtinbij de
NederlandseMededingingsautoriteit(NMaj,maardezeinstantieachttezichnietbevoegdeenuitspraaktedoenoverdekwestie.
DeTwaalfAmbachten isin 1976opgerichtalstechnischcentrum meteen
ambachtelijke aanpak.Inhet centrum wordt
geëxperimenteerd metecologischetechnieken.Indejaren tachtigishet centrum
begonnen met hetgevenvancursussen aan
nieuwekleinebedrijven. Deelnemers wordt
onderanderegeleerd hoeeenverticaalhelofytenfdter tebouwen,zodatzijmetdeze
kennis eeneigenbedrijfkunnen starten.De
TwaalfAmbachten begonalseenvandeeersteinNederland met hetontwikkelen van
dezevormvanafvalwaterzuivering. Het
verticalehelofytenfilter isinfeiteeen simpel
systeemdatbestaatuit eenzandbak waarin
riet-enanderemoerasplanten groeien.

HethelojytenfiltervanDeEfteling.
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Afvalwater looptviadebaklangsdewortels
vandeplanten diezohetwaterzuiveren.Via
drainagewordt hetgezuiverdewater teruggewonnen.In 1997werdinDeEfteling een
verticaalhelofytenfilter aangelegd naareen
ontwerp vanDeTwaalfAmbachten.DeEftelinggebruikt hetgezuiverdewaterindiverse
waterrijke attracties,grorewaterpartijen en
fonteinen enhoeft hiervoorgeen grondwatermeeroptepompen.

Te duur
Het helofytenfilter vanDeTwaalf
Ambachten iserkend alsgoed toepasbaar
sysreemvoorindividuele behandelingvan
afvalwater enisindehoogstecategotie

geclassificeerd alsIBAklasseIIIB.Declassificeringbetekent erkenningvoorhetwerkvan
DeTwaalfAmbachten.Tegelijkertijd moet
echterhethelofytenfilter doorKiwagecertificeerd worden,aangezien het geclassificeerdefilteralleendoor Kiwa-gecertificeerde
bedrijvenmagworden ontworpen engeïnstalleerd.Deaancertificatie verbondenkosten,destijds 80.000gulden,zijn nietopte
brengen voordestichting,diegeen subsidies
ontvangt endeelsafhankelijk isvandonateurs.Hetontbreken vande certificering
betekent voorDeTwaalfAmbachten ende
bedrijven dievandedoordestichting ontwikkeldetechniekengebruik maken,dat zij
dezetechnieken niet kunnen toepassen.De
TwaalfAmbachten erkent hernut vancertificatenenkeurmerken,maarvindtdatde
toegangtotdemarkt doordehogekosten
vancertificering ernstigbelemmerd wordr
voorkleinschalige bedrijven.

Onderzoek
DeTwaalfAmbachten diendedeklacht
inbijdeNMaopbasisvande uitkomsten
vanhetonderzoekdatdewetenschapswinkelvandeUnivetsiteit vanTilburgverrichtteopverzoekvandestichtingnaarde
situatierondom certificering. Het rapport
'Cerrificatie.Welkejuridischeplichten zijn
erenwarzijn dealternatieven?'concludeert
datcertificatie invloed heeft opde marktwerking.Hierdoor leidt hetniet hebbenvan
eencertificaat tot concurrentiebeperking.
RichtingDeTwaalfAmbachten adviseert het
rapport omvoornieuweideeënoctrooiaan
tevragenenvervolgensinvesteerders te
zoekenom hetproduct tekunnen ontwikkeleneneencertificaat te krijgen.
Denieuwste ontwikkelingvanDe
TwaalfAmbachten iseenlichtgewichthelofytenfilter, waarindeplantengroeienopeen
substraat vansteenwol.Hierdoor ishet
gewichtvanhetfiltermet tweederde afgenomen enzougeplaatst kunnen worden ophet
balkonvaneenflatwoning. Volgenshet
centrumzoudit lichtgewicht filter incombinatiemeteenGFT-ofmini-spoeltoilet het
riooloverbodigmaken.Octrooiaanvragen
engeldschieterszoekenvoordit ideeisechternietaandeorde,zegtSietz Leeflang,
voorzirter vanDeTwaalfAmbachten.
"Investeerderszijn doorgaansopzoeknaar
massaproducten dieeensnellewinstbeloven.Eendergelijk systeem,gebaseerdopeen
kleinschaligeeconomischegrondgedachte,
maaktinditsoortkringengeenkans.
Ondertussengaananderenaandehaalmet
onzeideeën."

BrinkVos water

Reactie van Kiwa

Tochblijkt certificering nietgeheel
onhaalbaar voorkleinebedrijven.TinusVos,
vanBrinkVoswateruitRuinerwold en
TwaalfAmbachten-cursistvanheteerste
uur,namhetondernemersrisico eninvesteerdeinhetbehalen vanhetcerrificaat. Hij
bouwdeeenproefopstelling vanhetverticale
helofytenfilter bij hetVanHall Instituut,
alwaarhetvolgensderichtlijnen werdbeoordeeldopzuiveringsrendemenr. In2002ontvingVoshetKiwa-certificaat."Het behalen
vanhetcertificaat hebikgefinancierd uirde
lopendemiddelen vanhetbedrijf daarnaast
hebikeeninnovatiesubsidiegekregen.Het
waseengrootbedragombijelkaarte krijgen.
Devraagisofikhetgelderuit krijg.Datweet
ikdusnogniet.Hetcerrificaat heeft erwel
voorgezorgddarikgroteopdrachten heb
gekregen,zoalsvandegemeenteCulemborg,
waarvoor ikeenhelofytenfilter van4.000
vierkantemeterhebgebouwdvoordezuiveringvangrijswater."Voservaardedat het
niet hebbenvaneencertificaat concurrentiebeperkendwerkte."Het werdtoch uitgelegd
alsdatje geenverrrouwen hebt inje product,
watnatuurlijk nietwaaris."

BoukeMeekma,direcreur vanKiwa
Certificatie enKeuringen,zegt welenigszins
inzijn maagtezitten metdeboodschapvan
DeTwaalfAmbachten.
"DeTwaalfAmbachten schuift decerrificatiebedrijvenmijns inziensonterecht kririekindeschoenen.Wijbepalen immers
nietdeeisendieaaneenbepaald product
wordengesteld,maareengroot aantal
belanghebbenden inhetCollegevanDeskundigen.InhetgevaldatDeTwaalf
Ambachten noemt, isdatpakketeisen fors
endat komtomdat wetemaken hebben met
producten dieeenstevigeimpact kunnen
hebbenophetmilieu.Deoverheidstelt daar
hogeeisenaanendatbetekentdat onder
anderezeerlangdurigebeproevingen van
hetproducr uirgevoerd moeten worden.
Voorcertificatie moetje namelijk zeker
weten dateenproduct doetwateroveris
afgesproken enhetgerechtvaardigde vertrouwen hebbendatdit nietalleenvandaag,
maarookoptermijn zois.Debeproevingen
dienodigzijn omdirtetoetsen,makende
certificatie kostbaar."

"Niet omDeTwaalfAmbachten te
pesten,maaromdezekerheid tehebben dat
debelofte diemet eencertificaat wordt
gedaan,ookinpraktijk bewaarheid wordt.
DeTwaalfAmbachten kennende,kanikme
voorstellendatéénenander boven haar
budgeruitgaat.Ikvindechter nietdatwe
omdieredenzwarebeproevingen ende
belangrijke milieu-en producrie-eisen
moeten latenvieren.Dat lijkt meoverigens
ookinstrijd metdeuitgangspunten vanDe
TwaalfAmbachten.Inplaats vantetornen
aandecertificatieprocedures -wantdatdoe
jealsjehetgoedkoper wilt maken-zouden
organisaties alsDeTwaalfAmbachten eigenlijkbij overhedenofeldersmoeten kunnen
aankloppen voorsubsidieofsponsoringom
ookhun producten aandehoge milieunormen tekunnnen toetsen."
"Ietsandersis,datDeTwaalfAmbachten
misschien waardevollesuggesties heeft voor
vereenvoudiging vandeduurproeven, want
datzoudecertificatieprocedure wellicht
minder kostbaar kunnen maken.Wijzullen
dezesuggestiesuireraardonderdeaandachr
vanhet betreffende CollegevanDeskundigenbrengen." f
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CTD-DIVER
Sequent handmatig de grondwaterkwaliteit monitoren is bijzonder
arbeidsintensief. Van Essen Instruments introduceert nude
CTD-Diver in een keramische behuizing: een nieuwe standaard
voor robuustheid en betrouwbaarheid. De keramische behuizing
en het ongeëvenaarde meetbereik voor de geleidbaarheid (0-80
mS/cm} maken deze CTD-Diver inzetbaar op elke meetlocatie.

^
^

Zelfs de meest agressieve stoffen,die in hetwatermilieu aangetroffen worden,zullen de keramische CTD-Diver van Van Essen
Instruments niet aantasten.
Dekeramische CTD-Diver is een zeer betrouwbare, compacte

il

datalogger voor het gelijktijdig meten van de grondwaterstand,
de grondwatertemperatuur en de geleidbaarheid.
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www.vanessen.com
Van Essen Instruments, Delft, a Schlumberger Company
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