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Inhoud

Het oppervlaktewater bevat steeds meer 
verschillende verontreinigingen. Een nieuwe 
wijze van vergunningverlening voor indus-
triële lozingen moet meer ‘grip’ bieden op 
deze opkomende stoff en en een volgende 
‘pyrazool-aff aire’ voorkomen. “Heel welkom”, 
aldus Harrie Timmer van Vewin: “We speuren 
ons te pletter naar vreemde piekjes.”

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur en die zijn in deze roerige tijden 
misschien wel relevanter dan ooit. Process Control ploos de verkiezingsprogramma’s van de 
grootste partijen uit en keek welke standpunten relevant zijn voor de industrie.

Waterstof is ‘hot’. Het is schoon, veilig, zit in 
70% van alle materie in het heelal en kan 
dus relatief eenvoudig overal gewonnen 
worden. Als energiedrager wordt waterstof 
zelfs als een soort heilige graal gezien, maar 
is dat wel reëel? Dat hangt namelijk sterk 
af van de kosten voor productie, transport 
en opslag en hoe en waarvoor dit waterstof 
precies gebruikt gaat worden. Naast het 
gerelateerde CO
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 vraagstuk is er bovendien 

de vraag aan welke verschillende water-
stofkwaliteiten behoefte is en hoe je deze 
tijdens de productie meet en analyseert.
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Er zijn diverse relatief eenvoudige manieren 
om forse hoeveelheden energie te bespa-
ren in de procesindustrie. Het klein- en 
middenbedrijf is bij wet verplicht om deze 
besparingen door te voeren, maar voor de 
ETS-bedrijven geldt een uitzondering, ter-
wijl juist bij deze bedrijven veel te winnen is. 
In het vorige nummer van Process Control 
legde Martine van der Post uit hoeveel ener-
gie er valt te besparen door opslagtanks te 
isoleren. In dit nummer legt haar collega Ab 
de Buck uit waarom dit soort maatregelen 
slechts beperkt worden uitgevoerd.
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