verslag

Ontwikkelingen inde
industriewatermarkt
De industrie vraagt o m een gelijke bescherming van haar grondwateronttrekkingen als de drinkwaterbedrijven genieten. Die onttrekkingen zouden
ook verruimd moeten worden in steden waar zich problemen met te hoge
grondwaterstanden voordoen als gevolg van sluiting van bedrijven die veel
grondwater wonnen. Bovendien isde industrie niet blij met het voornemen
om het bevoegd gezag voor onttrekkingen onder de 500.000 kubieke meter
perjaar bij het waterschap te leggen in plaats van bij de provincie. Dit bleek
tijdens het door ongeveer 100 mensen bezochte congres Industrieel Water van
Euroforum op 20 september in het Willem ll-stadion in Tilburg.

R

onaldHopmanvanKiwasomdeals
dagvoorzitter en mede-organisator
vanhetcongres de belangrijkste
ontwikkelingen inde industriewatermarkt
op.Allereerst deKaderrichtlijnWaterdie
strengereeisensteltaandekwaliteit van
water.Tentweedededrangvan het Ministerie
vanEconomischeZakenom meeraandacht
te bestedenaaninnovatie,met nameophet
gebiedvanoptimalisatievande procesketen
enhergebruik vanindustrieel afvalwater.
Verdervindt momenteel een bundeling plaats
vankrachten rond kennisontwikkeling en
DowinTerneuzen (foto:Rijkswaterstaat).

onderzoek (TechnologischTopinstituut enhet
onderzoeksprogramma industrie enwatervan
Kiwa).Debrancheorganisaties timmeren hard
aandeweg.Desectorzoekt naar alternatieve
bronnen voor proceswater,bijvoorbeeld brak
grondwater enhergebruik vanafvalwater.De
technologische ontwikkelingen op het gebied
van(keramische) membranen,oxidatieen
desinfectiegaan snel.OpEuropeesvlak wordt
steedsmeersamengewerkt.Groteinternationale bedrijven richtenzichmeerenmeer
opwater.Enook bijde drinkwaterbedrijven
bestaat weeraandacht voor industriewater.

PietdeBoksvanEvidesIndustriewater en
tevens manager vanNorthWater,eensamenwerkingsverband vanEvidesmetWaterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij
Drenthe,somdeenkele getallenop:Evides
zetjaarlijks 110miljoen kubieke meter
industriewater afaanbedrijven,inTerneuzen
bijDowwordtjaarlijksvier miljoen kubieke
meter effluent hergebruikt vande rwzi en
brakanaëroobgrondwater en nogeens
vier miljoen kubieke meter proceswater
hergebruikt.
JaapPetraeusvanCampina entevens
parttime secretarisvandeVereniging
Industriewater had,behalvede punten die
aanhetbegin vanditverslag opgesomd
werden,kritiek op de belasting op grondwatergebruik. EvenalsdeVEWINpleit hijvoor
afschaffing vandezebelasting.Dezelfde
kritischegeluiden uitte hijtenaanzienvande
stijgingvanderioolbelasting,de (financiële)
gevolgen vande KaderrichtlijnWater (met
name op het gebiedvannutriënten enzware
metalen) éndekostenvanzuivering.De
Vereniging Industriewater werkt momenteel
aaneenfinanciële benchmark van private en
communale zuiveringen.
Hilde PrummelvanWaterlaboratorium Noord
schetstedelaatsteontwikkelingen op het
gebied vandezuivering van proceswater.
Membranen spelenhierin eengrote rol.De
goedezuiveringsresultaten ende dalende
prijszorgenervoordat membranen steeds
interessanter worden.Maarzeleveren nog
twee problemenop:desnelle vervuiling
vandemembranen endeflinke reststroom,
die steeds moeilijker te lozenvalt in delen
van Nederland.Volgens Prummel moet
gezocht worden naareenoptimum tussen
membraanreiniging (reactief) envoorbehandeling (preventief).
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