
 

 
 
 

 

AANKONDIGING CALL FOR PROPOSALS 2020  

INNOVATIEPROGRAMMA MICROVERONTREINIGINGEN UIT RWZI-AFVALWATER (IPMV) 

 

 

STOWA is op zoek naar innovatieve technologieën voor vergaande verwijdering van organische 

microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater. STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer) is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. Samen met het 

Ministerie IenW werkt STOWA aan technische mogelijkheden om de emissies van organische 

microverontreinigingen door lozing van effluenten van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) naar 

oppervlaktewater terug te dringen.   

 

STOWA heeft daarom een “CALL FOR PROPOSALS 2020 INNOVATIEPROGRAMMA 

MICROVERONTREINIGINGEN UIT RWZI-AFVALWATER (IPMV)” geopend. Het IPMV heeft als doel om 

innovaties te versnellen, welke zeer kansrijk zijn voor toepassing in de Nederlandse zuiveringspraktijk 

in uiterlijk 2027. In dit programma worden nadere verkenningen uitgevoerd in de vorm van 

deskstudies, lab- en pilottesten. De innovaties, die momenteel worden onderzocht binnen het IPMV, 

zijn gebaseerd op een inventarisatie naar kennisbehoeftes onder Nederlandse waterschappen in 

2018. STOWA is in deze call benieuwd naar nieuwe ideeën voor dit werkveld. 

 

STOWA roept alle organisaties op, welke aantoonbaar kennis en ervaring hebben van behandeling 

van afvalwater, om een aanvraag in te dienen. Ook (markt)partijen die nu niet actief zijn bij de 

Nederlandse Waterschappen. Internationale organisaties kunnen ook een aanvraag indienen als zij 

samenwerken met een Nederlandse organisatie. 

 

Deze call focust op fossielarme, biologische en natuurlijke technologieën en overige technologieën 

welke bijdragen aan verlaging van CO2-footprint. Daarnaast is ruimte voor technologieën welke 

beter presteren op het gebied van effluentkwaliteit en kosten ten opzichte van huidige bewezen 

technologieën zoals ozonisatie en actiefkool adsorptie. De randvoorwaarden, eisen, 

beoordelingscriteria en procedure inclusief planning zijn nader beschreven in de documenten, die u 

vanaf 1 mei 2020 kunt downloaden www.stowa.nl/ipmv. U vindt hier ook het aanvraagformulier. 

 

Wilt u in aanmerking komen voor deelname aan het innovatieprogramma: dien dan een aanvraag in 

voor 1 september 2020.  

 

In deze procedure kunt u alleen schriftelijk vragen stellen. Deze vragen zullen schriftelijk worden 

beantwoord. Alle vragen en antwoorden worden toegezonden aan aangemelde potentieel 

geïnteresseerden. De uiterlijke datum voor het stellen van vragen is 19 juni 2020. 

 

Voor nadere inlichtingen en het indienen van vragen kunt u contact opnemen met Mirabella Mulder 

van STOWA per email: mmulder@mirabellamulder.nl of via telefoonnummer +31 6 139 89 272 .  

 


