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• Ambities:
1. 40% zelfvoorzienendheid door eigen duurzame energieproductie in 2020
2. 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020
3. 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020

Aanleiding Klimaatmonitor Waterschappen



Alle ambities gehaald



Resultaat CO2



Opwek energie zeer succesvol



Duurzame energieopwekking 2005 – 2019



Verwacht energieverbruik en duurzame energieopwekking



• Frequentie naar ieder jaar
• NWBbank mede opdrachtgever
• Projectbladen toegevoegd
• Engelse samenvatting en brochure
• Opleverdatum van december naar september

Recente ontwikkelingen



Ook nog voldoende uitdagingen
- Continue aandacht voor uitvoeren 

aanbevelingen Klimaatmonitor
- Aanpassing Klimaatmonitor bij 

wegvallen MJA3
- Nieuwe aandachtsvelden voor 

verbreding voetafdruk 
Klimaatmonitor

- Meer aansluiten bij proces 
Bedrijfsvergelijkingen



Aanbevelingen m.b.t. waterschappen
- Aandacht voor minimaliseren affakkelen en 

spuien
- Verslagjaar 2020 starten met monitoring HWBP
- Meten van methaan- en lachgas-emissies op de 

rwzi’s
- Aandacht voor reductie methaan en lachgas-

emissies (methaanslip)
- Aanmaken van een eindgebruikers-account bij 

CertiQ waarop de GvO’s kunnen worden 
afgeboekt

- Afdeling-overstijgend te kijken naar nieuwe 
contractvormen bij de inkoop van energie.



Aanbevelingen vervolg
- In 2030 uitsluitend elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen op land 

van Nederlandse bodem
- Kwaliteit van de data omtrent mobiliteit en vervoer te verbeteren en verdiepen.
- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geproduceerde warmte (door 

inzet van biogas in WKK’s) te benutten
- Aanpak rondom energie management die in het kader van het MJA3-convenant 

is opgericht te continueren, wanneer het convenant eindigt in 2021.
- Vastleggen dat de Aanpak Duurzaam GWW een vast onderdeel wordt binnen 

alle infrastructurele werken en daarnaast intern te monitoren in hoeverre dit 
gebeurt.



Klimaatmonitor in relatie tot verplichtingen

- MJA3 eindigt eind dit jaar, EZK onderzoekt mogelijke opvolging
- GAP analyse uitgevoerd MJA3 ~ CO2 prestatieladder met Klimaatmonitor

- Meerjarenplan en maatregelmonitoring
- Informatieplicht (2023 verplichting)

Community of Practice over ervaringen CO2-prestatieladder

Waterschappen zijn niet EED-plichtig



Toekomstklimaatmonitoring voetafdruk
- Methaan en lachgas rwzi’s: metingen 

verzamelen en via BOB-model analyseren hoe 
mee te laten tellen

- Projecten: pilot in 2020 monitoren HWBP-
projecten bij 3 waterschappen

- Broeikasgassen uit oppervlaktewater, buiten
klimaatmonitor volgen (STOWA)

- Broeikasgassen uit Veenweide volgen, komt
nationaal monitoring 

- Broeikasgassen en CE buiten
klimaatmonitoring om



CO2-equivalenten op een rwzi 10% rwzi’s met slibvergisting zijn 
reductiemaatregelen uitgevoerd



Handelingsperspectief methaanreductie
Maatregelen
• ventilatielucht met methaan te 

gebruiken als verbrandingslucht 
voor de WKK

• de buffer voor uitgegist slib 
ombouwen naar nagisting

• de ombouw van mesofiele naar 
thermofiele gisting

• serie schakeling van gistingstanks 
(als de gistingsinstallatie bestaat 
uit meer dan 1 tank)

Goede bedrijfsvoering
• handhaven van een voldoende 

lange verblijftijd (minimaal 20 
dagen) 

• zorgdragen voor een constante 
aanvoer van slib naar de gisting

VvZB zal hier acties opzetten 



Discussie
Is er bestuurlijke aandacht voor de methaan- en lachgas emissie op de rwzi’s?

Wordt er gemeten en beleid gemaakt op het gebied van methaan en lachgas
emissies? (bij 10% slibvergistings rwzi’s maatregelen)

Is CO2 uitstoot bij projecten en reductie daarbij een punt van aandacht bij uw
waterschap?  (pilot bij 3 waterschappen HWBP projecten)

Wordt nagedacht over toetreden tot de CO2-prestatieladder? (18 
waterschappen bij CoP CO2 prestatieladder)


