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1. introductie
De afvalwaterketen is een belangrijke maar ook veelal

Hiermee geven de RIVUS-partners aan een stap verder

onzichtbare stroom waar we dagelijks van afhankelijk zijn.

te willen gaan dan de afspraken van het bestuursakkoord

De historische keuze voor een ondergronds buizenstelstel

water. Wij verwachten daarmee een inspirerend

als alternatief voor lozing aan de oppervlakte of afvoer

voorbeeld te zijn voor elkaar en voor de andere regionale

met voertuigen heeft een enorme bijdrage geleverd aan

ketensamenwerkingen. Tegelijkertijd kunnen we veel

de volksgezondheid. In 2007 werd riolering door lezers van

leren van andere waterschappen, gemeenten en

het British Medical Journal verkozen tot de belangrijkste

drinkwaterbedrijven.

“Riolering is de
belangrijkste ‘medische’
doorbraak in de
afgelopen 200 jaar.”

'medische' doorbraak in de afgelopen 200 jaar.1 Anders
gezegd: als we werken aan verduurzaming van rioolstelsels
dan begint het bij het besef dat rioolstelsels op zichzelf
al een essentiële bijdrage leveren aan een duurzame
samenleving. Dat betekent echter niet dat we achterover
kunnen leunen en kansen voor verbetering voorbij moeten
laten gaan.
Het samenwerkingsverband RIVUS wil daarom nieuwe
stappen zetten en daarmee invulling geven aan de
bestuurlijk afspraken op het gebied van duurzaamheid die
in de RIVUS ambitieverklaring en RIVUS Visie zijn
vastgelegd. Dit ambitiedocument schetst de
duurzaamheidsambities en mogelijkheden die de partners
zien en biedt de openingen voor een slagvaardige aanpak.

1

www.riool.info
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“Verduurzaming is
werken aan de nieuwe
economie”

Voor welke opgave staan we?

Kwestie van vraag en aanbod

Sinds deze eeuw heeft ook het begrip ‘duurzaamheid’

RIVUS is een samenwerkingsverband van acht gemeenten,

steeds meer inhoud gekregen. Circulair omgaan met

één waterschap en een waterleidingbedrijf. Alle deelne-

grondstoffen, bevorderen van waterkwaliteit en

mende partijen hebben hun eigen doelstellingen op het

biodiversiteit, de energietransitie en de aanpassing aan

gebied van duurzaamheid. Daarin leggen de partijen zelf

de klimaatverandering zijn nu de grote vier thema’s

vast wat hun definitie van duurzaamheid is, wat hun speer-

in duurzaam waterbeheer. De grootste uitdaging bij

punten zijn en stellen zij zelf de maat en monitoring vast.

het verbeteren van deze systemen is om deze opgave

“Hoe kan de afvalwaterketen bijdragen aan de
duurzame
doelstellingen van de
partners?”

De partners binnen RIVUS hebben geen baat bij

niet te zien als extra last en onvoorziene investering.

extra doelstellingen, maar stellen de vraag centraal: “Hoe

Verduurzaming is ook werken aan de nieuwe economie en

kan de afvalwaterketen bijdragen aan de duurzame

kansen creëren voor de lokale en regionale arbeidsmarkt.

doelstellingen van de partners?” Hierin gaan we op zoek

En het raakt soms ook de sociale opgave. Een tastbaar

naar oplossingen voor vraag en aanbod. Wie heeft bijvoor-

voorbeeld daarvan is het hoge aandeel van energiekosten

beeld een energievraag en wie een potentieel overschot?

op de totale woonlasten van mensen in de lagere

Welke partijen en netwerken om ons heen hebben we no-

inkomens. Vanuit de waterketen kunnen we een daar een

dig om daarin de oplossingen te vinden en wat kunnen we

bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door oplossingen te

morgen al zelf doen? De trend daarin is dat duurzaamheid

vinden voor het wegstromen van kostbare energie via het

steeds sterker in verbinding raakt met de leefomgeving en

doucheputje.

het handelingsperspectief van mensen. Het is al lang geen
technische vraag voor een select groepje meer.
Dit rapport gaat in op de grootste kansen voor ver-

“Welke partijen en
netwerken om ons heen
hebben we nodig om
oplossingen te vinden?”

duurzaming en onze gezamenlijke ambities om deze voor
elkaar te krijgen. De vraag wie en wat we daarvoor nodig
hebben komt aan globaal aan de orde. In een volgende
stap - het uitvoeringsprogramma - worden deze factoren
vertaald in projectafspraken. Daarbij volgen we zoveel mogelijk de filosofie van ‘meekoppelen’. Dat betekent dat we
investeringen in onze eigen publieke infrastructuur of die
van aangrenzende partners benutten als moment om meer
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duurzame keuzes te maken.
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2. Waar staan we en waar willen we naar toe?
“Het Rivus verband
biedt kansen om lokale
doelstellingen te
realiseren”

2.1 Wat verstaan we onder duurzaamheid?

Met welke thema’s gaan we aan de slag?

De inhoud die de RIVUS-partners aan het begrip

Door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen,

duurzaamheid geven, komt grotendeels overeen.

kennis uit te wisselen en samen te werken biedt het RIVUS

Het is vooral de nadruk die binnen de verschillende

verband kansen om vanuit de afvalwaterketen bij te dragen

beleidsplannen wordt gelegd, die het verschil maken. Alle

aan deze verschillende duurzaamheidsdoelen. Doelen

gemeenten werken vanuit een breed kader, die sommige

die binnen de grenzen van een overheid of een bedrijf

gemeenten thematisch inkaderen. Dalfsen profileert zich

moeilijk te behalen zijn, kunnen vaak op grotere schaal wel

bijvoorbeeld als duurzaam dorp dat met inzet van lokale

haalbaar worden. Als samenwerkingsverband is het aan

kracht werkt aan circulaire oplossingen, energiebesparing

RIVUS om die kansen te identificeren en benutten.

en opwekking. Raalte en Deventer hanteren begrippen als
zelfvoorzienend en Cradle to Cradle.
De doelstellingen van de partners verschillen
onderling. Bijna alle partijen schenken aandacht aan
energie, CO2 en water. Hoever men wil gaan en de termijn

De RIVUS-visie beschrijft een aantal thema’s
waarop we voortgang willen boeken: bedrijfszekerheid,
klimaatbestendigheid, volksgezondheid, water, energie &
grondstoffen en milieuimpact.
Hier noemen we per thema een aantal specifieke

waarop het gerealiseerd moet worden, verschilt, zoals de

kansen en een aantal lopende initiatieven. We beginnen

tabel op de volgende pagina laat zien.

immers niet bij nul, maar hebben al verschillende acties
in gang gezet. Water, volksgezondheid en milieu-impact is
gebundeld tot het hoofdstuk ‘waterkwaliteit.’
Een belangrijke vraag is hoe omvangrijk de te
boeken terreinwinst is. Voor sommige thema’s zoals
energie is dat relatief eenvoudig te berekenen. Voor
andere, zoals microverontreiniging is het lastiger omdat
er vele bronnen zijn die nog zeer beperkt via sensoren
traceerbaar zijn. Daarom is het adagium “kennis
versterken, kansen benutten”. Beide tegelijk.
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THEMA

ORGANISATIE

DOELSTELLING

Energie

Deventer

100% duurzame opwekking

2030

Dalfsen

Energieneutrale gemeente

2025

Olst-Wijhe

20% duurzame opwekking

2020

Raalte

20% duurzame opwekking

2020

WDODelta

Energieneutraal
40% -50% eigen energie opgewekt

2025
2020

Kampen

Eigen organisatie klimaatneutraal

2020

Zwolle

20% schone energie
op termijn: Energieneutraal (nog niet vastgesteld)

2020

Deventer

CO2-neutraal + Klimaatneutraal

2030

Dalfsen

CO2 neutraal

2025

Olst-Wijhe

CO2 neutraal

2030

Zwolle
Zwartewaterland

20% CO2 reductie
13% CO2 reductie tov 2009

2020
2020

Algemeen

Afkoppelen Regenwater

WDO Delta

Alle maaisel waardevolle bestemming
Grondstoffen doelmatig winnen uit afvalwater

2020
n.t.b.

Zwolle
Dalfsen

Circulaire stad
Nieuwe vormen van circulaire dienstverlening
90% afval gerecycled

2050
2020
2025

Landelijk,
Deltabeslissing

Gemeenten handelen in alle fysieke opgaven klimaatadaptief
De gehele fysieke ruimte klimaatbestendig ingericht

2020
2050

CO2

Water
Circulaire
Economie

Klimaatadaptatie

HORIZON

-

Overzicht van huidige duurzame doelstellingen
1) Lenteakkoord is een landelijk
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2.2 Klimaatbestendigheid
“adaptatie is nodig voor het beperken van wateroverlast,
hittestress, watertekort & waterkwaliteitseffecten. Daarbij richten
we ons op haalbare meerwaarde” (RIVUS-Visie)

Iedere schop in de grond
is een adaptatiekans

kennis en ervaring. En we spitsen dat in principe (binnen
RIVUS) toe op de waterafvoer in de publieke en private

Klimaatverandering verplicht ons anders om te gaan met

ruimte, ondergronds en bovengronds. Adaptatie werkt

water, hitte en droogte. De urgentie om hier actie op te

door in de haarvaten van steden en dorpen en kwetsbare

ondernemen is hoog; onze regio kent een veelheid aan

gebieden kunnen we alleen bestendiger maken door goed

opgaven voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte.

samen te werken met inwoners en bedrijven. Wat is een

Binnen RIVUS hebben we een inventarisatie gemaakt

aanpak die goed werkt? En waar zien we dat het anders

van de klimaatadaptatie-initiatieven bij de verschillende

moet?

partners. We zijn betrokken bij diverse landelijke en
regionale programma’s en samenwerkingen aan de

Binnen RIVUS willen we meer ervaring opdoen met het

klimaatadaptatie van ons gebied. (bijvoorbeeld Living Lab

werken met stresstesten en modellen als 3Di. Samen

Klimaat Overijssel, City Deal, IJVD). En ook binnen onze

ontwikkelen we slimme methodieken om het meekoppelen

gemeenten en het waterschap zijn al diverse initiatieven en

met geplande werken aan vastgoed, openbare ruimte en

projecten om overlast te voorkomen en de waterveiligheid

ondergrondse infrastructuur goed in de vingers te krijgen.

te vergroten.

Iedere schop in de grond is een adaptatiekans.

Omdat er al veel activiteit in dit thema is, richten
we vanuit RIVUS het vizier vooral op het actief delen van

Op het niveau van de huishoudens en bedrijven ligt de
uitdaging om slimmer om te gaan met de afvoer van

We willen een
nieuw gezamenlijk
hemelwaterprogramma
opstellen.

hemelwaterafvoer, bijvoorbeeld door af te koppelen
van de riolering. In maart 2017 heeft het waterschap
een subsidieregeling gelanceerd voor klimaatbestendige
investeringen van particulieren. In Zwolle en Deventer
worden al pilots gedraaid waarvan we de geleerde lessen
delen en benutten voor nieuwe initiatieven. RIVUS
ondersteunt de kennisuitwisseling, communicatie en
voorlichting en wil bijdragen aan een gezamenlijk nieuw
hemelwaterprogramma.
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Ruimte voor de rivier (IJssel bij Zwolle)

2.3 Hergebruik grondstoffen
“Stapsgewijs bijdragen aan de transitie naar een circulaire
maatschappij” (RIVUS-Visie)

Ook daar willen we meer doen om kringlopen te sluiten,
zoals het aanbieden van ‘infrabeton’ als aparte (schone)

De Nederlandse waterschappen beschouwen afval-

grondstof bij vervangingswerk. We verkennen wat ‘Life

water als een bron van duurzame energie, grondstoffen

Cycle Costing’ betekent voor ons assetmanagement.

en schoon water. De waterschappen zetten actief in op

In onze aanpak sluiten we aan bij de vijf basisprincipes

de Energie- & Grondstoffenfabrieken om de transitie

en de aanpak van Duurzame GWW. In de Green Deal

van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie

Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave via de

en grondstoffen uit afvalwater vorm te geven. Uit het

volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

afvalwater wordt Fosfor of Stuviet gewonnen en als

1. Van kosten naar waarde

bron voor kunstmest ingezet. Daarnaast zijn er eerste

2. Van reactief naar proactief

experimenten met cellulose, bioplastics en NEOalginaat,

3. Van uniek naar uniform

waarbij het laatste voortkomt uit het nieuwe Nereda

4. Van alleen naar samen

zuiveringstechniek (Slib bezinkt in korrels i.p.v. vlokken).

We kunnen een aantal
van onze RWZI’s
specialiseren  in
grondstoffenwinning

WDO Delta actualiseert de inventarisatie naar vervangingstermijnen en capaciteitsgrenzen van de RWZI’s binnen
de regio. Dat geeft ons een beeld van de kansen in de
keten voor aanpassing en investeringen. Daarmee willen
we kijken welke  RWZI’s binnen RIVUS zich op grondstofwinning uit de afvalwaterketen gaan richten. Daarnaast is
een inventarisatie van potentiele afnemers van de beoogde
grondstoffen van belang om een markt te verzekeren.
Vanuit deze onderzoeksresultaten bekijken we of inzetten
op een regionale grondstoffenfabriek haalbaar is.
Een andere grondstoffenstroom is het materiaalgebruik
van de (ondergrondse en bovengrondse) infrastructuur.
Overzicht Grondstoffenfabriek
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2.4 Energie
“Een duurzame energievoorziening draagt bij aan minder
klimaatverandering. ” (RIVUS-Visie)

We kunnen de terreinen
van de RWZI’s gebruiken
om extra zonne- en
windenergie op te
wekken.

zorgen we binnen RIVUS voor uitbreiding van de pilot in
andere gemeenten.

Het winnen van biogas uit het afvalwater bij RWZI’s

Maar er kan meer: de terreinen van bijvoorbeeld de

is onderhand in Nederland eerder gewoonte dan

RWZI’s bieden nog voldoende ruimte om extra zonne- en

uitzondering. WDODelta realiseert op basis hiervan

windenergie op te wekken en zo zelfs energieleverend te

bijvoorbeeld op de RWZI Zwolle een Energiefabriek.

worden. Dergelijke koppelkansen waarbij vraag en aanbod

Deze technieken kunnen verder worden verbeterd, en

slimmer op elkaar aansluiten onderzoeken we verder.

grootschaliger ingezet. Naast het winnen van biogas
bestaan er ook nog andere mogelijkheden om energie op
te wekken: in de afvalwaterketen is veel warmte aanwezig
die we graag nuttig inzetten. Het verwarmen van het
zwembadwater in Raalte is een mooi voorbeeld daarvan uit
het eigen netwerk.
Ook op de schaal van de woning willen we graag de
verloren warmte uit het afvalwater winnen. Door middel

Hoeveel energie kost het zuiveren
van afvalwater?

van bijvoorbeeld een warmtewisselaar in het doucheputje
wordt de weggespoelde warmte weer ingezet voor het

Het zuiveren van het stedelijk afvalwater kost in

verwarmen van de woning. Samenwerking met lokale

heel Nederland ongeveer 7 Petajoule aan energie,

bouw- en installatiebedrijven is hierbij van belang. Ook

- Dat komt overeen met ongeveer 1% van de totale

warmteterugwinning uit de riolen (Riothermie) gaan we

energiebehoefte van alle Nederlandse huishoudens -.

nader onderzoeken.

Daarvan wordt nu al ongeveer 30-40% door eigen
opwekking geleverd.

Bron: CBS en STOWA

In Zwolle is ervaring opgedaan met het anders inregelen
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van de rioolgemalen dat energiebesparing oplevert. Deze

De specifieke gegevens voor het verzorgingsgebied van

ervaring vraagt nog om verdere evaluatie van het behaalde

RIVUS zijn nog niet voorhanden. Een van de acties zal

rendement. Indien dat substantieel positief blijkt te zijn

zijn dit nauwkeuriger in beeld te krijgen.

2.5 Waterkwaliteit
“Voorkomen van contact met water waarin ziekteverwekkers
zitten. Meer duidelijkheid anti-bioticaresten nodig” (RIVUS-Visie)

zuiveringsinstallaties vaak maar ten dele kunnen
verwijderen. Met deze geslaagde test heeft RIVUS

Via toilet en gootsteen komen vele ongewenste stoffen

waardevolle kennis in huis die verder ingezet kan gaan

in het afvalwatersysteem zoals medicijnresten of

worden voor hoger waterkwaliteit. Onze aanpak richt zich

chemische producten uit huishoudens. Zowel bij de bron

op een aantal nog te selecteren prioritaire stoffen.

(aansluitingen) als bij de monding (RWZI’s) kunnen we

We willen met RIVUS de voorlichting aan bewoners

voorkomen dat deze stoffen in het oppervlaktewater

meer integraal oppakken door beter te informeren over

terecht komen. Binnen RIVUS hebben we in het

wat je wel en niet door het toilet spoelt. Hierin werken we

demonstratieproject Sanitaire Lozing Isala Klinieken

samen met het Waterbedrijf Vitens. Bij het terugdringen

geëxperimenteerd met het afzonderlijk behandelen

van medicijnresten willen verder gaan met samenwerken

van afvalwater, waarin zich hoge concentraties

met ziekenhuizen, huisartspraktijken en apotheken.

We kunnen aan het
begin en het eind van de
keten grondstoffen uit
het water winnen

geneesmiddelenresten bevinden en die ‘gewone’
Het effluentwater van een RWZI biedt ook kansen om
ingezet te worden voor direct gebruik door derden, zoals
industriewater of besproeiingswater van gewassen bij
partijen in de buurt, waar anders kostbaar grondwater
zou voor moeten worden opgepompt. RIVUS zal deze kans
meenemen in het onderzoek naar slimme koppelingen
tussen vraag en aanbod.

Overzicht Energiefabriek

Brabantse Delta levert hoogwaardig effluent aan de Efteling
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Klimaatadaptatie

Inspirerende Voorbeeldprojecten

<< Regenwater afkoppelen van het riool
Wat: Afkoppelen van hemelwaterafvoer
Door: bewonersinitiatief in samenwerking met de gemeente
Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe
Voor: Het draagt bij aan water- en kostenbesparing, het verbetert
de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico
op wateroverlast.
Hoe: draagt bij aan het met elkaar zorgen voor een betere
leefomgeving en bewustwording.

Stimuleren van vergroening van daken >>
Wat: Vergroenen van Daken d.m.v. subsidies
Waarom: belangrijk voor bewustwording en kennisdeling
Door: Gemeente Rotterdam samen met de waterschappen.
Voor: vasthouden en vertraagd afvoeren van water
met groene daken.

<< Waterplein
Wat: Ruimte voor opvang van extreem veel regenwater,
gecombineerd met speelplein met hoogwaardige kwaliteit.
Door: Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland
Voor: Het plein bergt regenwater en vergroot de bewustwording
van klimaatverandering.
Proces: De budgetten voor rioolonderhoud en inrichting
openbare ruimte zijn hier samengebracht en gezamenlijk ingezet.

<< Struvietkristallen – Waternet Amsterdam
Wat: winning van Struviet en Fosfaat
Door: Diverse RWZI’s en Slibverwerkers
Voor: Kunstmest
Proces: inmiddels een gangbare processtap. wordt nog verder
geoptimaliseerd

Wat: productie van Bioplastics
Door: Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel
en Wetterskip Fryslân samen met SNB en STOWA en de
marktpartijen Veolia en KNN
Proces: door samenwerking van  partijen en de combinatie
van hun kennis en kunde ontstaan nieuwe mogelijkheden en
producten

<< NEOAlginaat
Wat: winning van NEOAlginaat
Door: TU Delft, Royal Haskoning DHV, STOWA, Waterschap Rijn
en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vechtstromen
Voor: Waterafstotend maken papier en kleding
Proces: in onderzoeksfase

Inspirerende Voorbeeldprojecten

Hergebruik Grondstoffen

RWZI Leeuwarden pilot ‘Bioplastic uit afvalwater’>>
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Wat: warmte winnen uit gezuiverd afvalwater
Door: Waterschap Groot Salland in het kader van het Europese
project Innovative Energy Recovery Strategies (INNERS) in
samenwerking met de gemeente Raalte.
Voor: besparing energieverbruik Zwembad

Energie

Inspirerende Voorbeeldprojecten

<< RWZI Raalte Zwemwater verwarmd door
afvalwater

Overzichtskaartje NL opwekking biogas bij RWZI’s >>
Wat: Biogas opwekken uit afvalwater
Door: Diverse RWZI’s door heel Nederland
Voor: eigen gebruik + koppelen aan wijk in de buurt
Proces: dit wordt inmiddels op grote schaal toegepast

<< RWZI Huizen - Elektriciteit opwekking Zonnepanelen
Wat: 384 zonnepanelen boven op een beluchtingstank
Door: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Voor: Onderdeel van 100.000 zonnepanelen in 2020, project van
Waternet om 20% van hun klimaatneutraal-doelstelling 2020 te
behalen.

Decentrale sanitatie De Nieuwe Dokken, Gent >>
Wat: gesloten kringloop afvalwater, decentrale sanitatie
Door: Stad Gent
Voor: bewoners gebruiken energie uit afvalwater, industrie
neemt effluent water af.
Proces: in uitvoering
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<< Testopstelling Sanitaire Lozingen Isala Klinieken

Wat: Vernieuwende waterzuiveringstechnieken
ozonisatie testen
Door: Hoogheemraadschap Delfland
Voor: Beter filteren van medicijnresten, hormonen
en overige microvervuilingen

<< Proefopstelling RWZI Papendrecht
Wat: Vernieuwende waterzuiveringstechnieken
met actieve kool.
Door: Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en
Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg, de drinkwaterbedrijven
Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML,
Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
Voor: op grote schaal microverontreinigingen verwijderen.

Inspirerende Voorbeeldprojecten

Testopstelling Zoetwaterfabriek – AWZI de Grote Lucht >>

Waterkwaliteit

Wat: Demonstratie afvalwaterzuiveringsinstallatie bij de Isala
Klinieken in Zwolle
Door: Waterschap Groot Salland, ISALA klinieken, gemeente
Zwolle, Vitens en STOWA
Voor: Afzonderlijk behandelen van de afvalwaterstromen uit de
Isala klinieken i.v.m. hoge concentraties genees-middelenresten
die ‘gewone’ zuiveringsinstallaties vaak maar ten dele kunnen
verwijderen.
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3. Een kwestie van vraag en aanbod

Samenwerken wordt
een spel van het beter
aansluiten van
vraag en aanbod.

Duurzaamheid vertalen in doelstellingen en ambities is

In het uitvoeringsprogramma gaan we deze werkwijze

vaak niet zo moeilijk. Veel groter is de inspanning die

specificeren en uitbreiden met partijen in de regio

nodig is om het in de praktijk waar te maken. Het denken

die een vraag of een aanbod willen indienen bij onze

in termen van vraag en aanbod helpt om duurzaamheid

samenwerking. Een aantal organisaties heeft een hele

minder als een plicht te zien en meer als kans. Daarmee

specifieke vraag of een aanbod. Zo heeft Zwartewaterland

wordt samenwerken een spel van het beter aansluiten van

een aantal grote industriële bedrijven met een grote

vraag en aanbod. Dit spel willen we zowel binnen RIVUS

energievraag en daarmee samenhangend een warmte-

beter gaan spelen als ook met organisaties en netwerken

overschot. Mogelijk zijn daar via de afvalwaterketen

buiten het directe samenwerkingsverband. Juist op de

nieuwe combinaties mee te maken. En in Zwolle,

regionale schaal zijn vaak de beste keten koppelingen

een gemeente met een grote stad op een beperkte

te maken, of het nou gaat om energie, arbeidsmarkt,

oppervlakte, is de ruimtevraag voor duurzame energie heel

circulaire economie, educatie of watersysteem.

groot.

In de werksessie op 16 mei in Zwolle hebben de aanwezige

Nieuwe, nog niet aangesloten partijen kunnen een vraag of

deelnemers aangegeven om een overzicht te willen gaan

aanbod toevoegen in het uitvoeringsprogramma. Kortom:

maken van vraag en aanbod per organisatie. Dit document

we willen de boer op met de afvalwaterketen!

laat een eerste versie van een dergelijk overzicht zien.
AANBOD
Waterschap WDOD Ruimte op bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties,
grondstoffen zoals fosfaat en cellulose
Gemeenten Kennis en ervaring met samenwerken met inwoners
en bedrijven
Vitens bijvoorbeeld grondstoffen
particulieren Afkoppelen regenwater
Overige partijen bijv. Warmte-overschotten
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VRAAG
Afnemers grondstoffen
Ruimte voor duurzame energie productie
bescherming drinkwaterbronnen
Terugdringen energieverbruik, geen
wateroverlast in woonomgeving
Energie, warmte

4. Onze ambities

Zilver

Projecten binnen en buiten Nederland laten zien dat de

Initiatieven van lange adem, zoals het beïnvloeden van

afvalwaterketen vele mogelijkheden biedt. In veel gevallen

duurzaam handelen door particulieren vragen vanwege

zijn die projecten mogelijk gemaakt vanuit een bestuurlijke

schaalgrootte of complexiteit om een intensievere

ambitie. Ambitie effent de weg van lastige hobbels zoals

vorm van samenwerking. In de ‘zilveren’ initiatieven

het rond krijgen van een business case of het wegnemen

experimenteren we in projecten of methoden die op

van een vooroordeel.

langere termijn breder toepasbaar zijn.

Tegelijkertijd past ons realisme. RIVUS kan als

Goud

samenwerkingsverband niet alles op zijn schouders dragen,

Dit zijn de echte ‘game changers’. Wanneer we zien dat een

maar wél het verschil maken tussen projecten die ieder

groot resultaat alleen met een grote inspanning haalbaar

voor zich moeilijk van de grond krijgt. We helpen elkaar

is, gaan we voor ‘goud’ en spelen daar een leidende rol

daarom een handje. Dat kunnen we meer of minder

bij. Die inspanning kan bestaan uit het aantrekken van

ambitieus doen, afhankelijk van de wil om een thema echt

investeerders, het aansluiten bij een Europees programma

bij de kop te pakken en het initiatief dat de partners daar

of het clusteren van grote vervangingswerken.

Een Ambitie effent de
weg van lastige hobbels
naar een gezamenlijk
vooruitzicht

in nemen. We onderscheiden drie ambitieniveaus waar we
concrete initiatieven onder scharen:

Op de volgende pagina staat een mogelijke invulling van
bronzen, zilveren en gouden initiatieven. Deze geven

Brons

een eerste inzicht in de vertaling van onze ambities in

Projecten met een overzienbare terugverdientijd en lage

de praktijk. In het uitvoeringsprogramma leggen we vast

complexiteit zijn laaghangend fruit. We stimuleren elkaar

welke initiatieven doorgaan naar de volgende fase en hoe

en werken slim samen om meer van deze projecten

we de initiatieven willen bereiken.

mogelijk te maken, bijvoorbeeld via collectieve inkoop of
uitwisseling van kennis en data.
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Brons
Duurzame keten

Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de RIVUS

Klimaatadaptatie

Gezamenlijke aanpak slimme hemelwaterafvoer

partners

(Zie ook Vallei en Veluwe)
Voldoen aan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Hergebruik
grondstoffen

Structurele uitwisseling van kennis, ervaring en data

Uitvoeren van no-regret projecten, bijvoorbeeld met

Energie

zonnestroom op een van de RWZI’s
Voldoen aan de duurzaamheidsambities van de Unie van
Waterschappen

Verbeteren communicatie bewoners en bedrijven, onder

Waterkwaliteit

meer door het opzetten waterbewuste
community voor private en particuliere maatregelen
(lozingsgedrag, klimaatadaptatie, energiebesparing)
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Zilver
Gezamenlijke duurzame efficiëntie-verbetering van de
regionale keten

Goud
Bijdragen aan lokale economie.
RIVUS werkt samen met lokale partijen om gezamenlijk
tot een duurzame regionale economie te komen.

Brons:
Quick Wins. Voor
de hand liggend,
kleinschalig. Losse
projecten.

Aansluiten bij de verschillende initiatieven m.b.t.

Trekkende/Leidende rol m.b.t. integreren diverse

klimaatadaptatie in de regio

klimaatadaptieve projecten in de regio tot een geheel.

Zilver:
initiatieven met lange

Uitvoeren experiment in grondstoffenterugwinning of

Alle RWZI’s omgevormd tot grondstoffen- en/of

adem Gezamenlijk in

energieopwekking

energiefabriek, geïntegreerd in regionale grondstofketens.

regionaal verband.

Alle RWZI’s omgevormd tot grondstoffen- en/of

+ 2 RWZI’s met laboratoriumfunctie waar nieuwe

Experimenteren en

energiefabriek, geïntegreerd in regionale

grondstofwinningstechnieken worden getest en worden

opschalen

grondstofketens.

geïmplementeerd in alle RWZI’s.

Alle rioolstelsels inclusief de RWZI’s van
energievragend naar energieleverend

Specialisatie van RIVUS als energieleverancier,
schoonwaterleverancier of grondstoffenleverancier met
lokale of landelijke partners.

Goud: Game Changers.
Gezamenlijke
inspanning met groots
resultaat. Leidende rol.
Landelijke uitstraling.

Actieve samenwerking en experimenteren met
aanpassingen in regionale voedsel-, grondstof en
afvalstoffen-ketens;

Leidende rol in het verduurzamen van de regionale
voedsel- en waterketen
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5. Wie en wat hebben we er voor nodig?

We gaan leren van
elkaar en van onze
partners

5.1 Uitwisseling van kennis en ervaringen

Wanneer gezamenlijk duurzaam aanbesteden en inkopen

Uitwisselen van kennis en ervaring is een laagdrempelige

een schaalvoordeel oplevert willen we dit graag oppakken.

manier van samenwerken en dit willen we via bijeenkom-

Het expertisecentrum Pianoo1 kan daarbij helpen.

sten, websites en bilaterale contacten op de werkvloer
bewerkstelligen. Op een aantal onderwerpen gaan we

Aan de aanbodzijde willen we ons inspannen om afnemers

specifieker kennis en ervaring uitwisselen. Een voorbeeld

van grondstoffen te vinden. Dat speelt onder andere bij

hiervan is een gezamenlijke training 3Di modelleren waar-

rioolvervanging (infrabeton apart inzamelen) en vooral bij

mee we gerichter kunnen werken aan locaties die kwets-

de grondstoffenstroom vanuit de RWZI’s. De markt voor

baar zijn voor extreme neerslag.

fosfaat, struviet en cellulose is vaak nog niet aantrekkelijk
genoeg. Tegelijkertijd zullen er afnemers zijn die we nog

5.2 Verkennen vraag, aanbod en potentieel

niet op het netvlies hebben. Deze partijen hebben we

We brengen dynamisch in kaart waar en bij wie vraag en

nodig om een zekere afzetgarantie te hebben die de inves-

aanbod zitten per thema. Ook brengen we in kaart wat het

teringsdrempel in installaties verlaagt. RIVUS spant zich in

totale energie- en grondstoffenpotentieel is. Dat helpt ons

om deze afnemers te verbinden aan onze ketens.

om beter aansluiting te vinden bij markten en producten

We gaan op zoek naar
vraag en aanbod, naar
vragers en aanbieders

(zie volgende alinea). Aangezien dat een relevante vraag

5.4 Experimenteren in pilotprojecten

voor alle regio’s is, gaan we dat samen met RIONED, Stowa

Goed voorbeeld doet volgen. Pilotprojecten hebben vaak

en Samenwerken aan Water en de Energie- en Grondstof-

een functie voor toepassing op grotere schaal. Zo is in het

fenfabriek oppakken.

Aardehuizen project in Olst veel ervaring opgedaan met
circulair watergebruik. RIVUS wil met een of meerdere

5.3 Aantrekken van leveranciers of afnemers

nieuwe pilotprojecten laten zien wat mogelijk is en tege-

Wat is precies een duurzaam geproduceerde rioolbuis?

lijkertijd in de uitvoering leren wat succes- of faalfactoren

Over deze en andere inkoop en aanbestedingsvragen lopen

zijn. RIVUS vervult de ‘aanjaag- of coördinatiefunctie’

de meningen sterk uiteen, waardoor overheden moeite

voor pilotprojecten. Het eigenaarschap ligt altijd bij één of

hebben de inkoopvraag goed te formuleren. Daarom willen

meerdere partners.

we samen standaarden opstellen voor duurzaam inkopen.
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1) zie: www.pianoo.nl

Een mogelijkheid (genoemd als voorbeeld bij ambitie
aanpassingen in hun pand doorvoeren (zoals inbouwen

Afvalwaterzuivering:
centraal of decentraal?

warmtewisselaar, urine inzameling van medicijngebruikers,

In binnen- en buitenland vinden pilotprojecten plaats

afkoppelen). In ruil voor subsidie leveren zij de ervaringen

met winning van grondstoffen en energie uit afval-

en data die we nodig hebben om succesvolle oplossingen

water. Soms wordt daarin gekozen voor decentrale

verder te ontwikkelen.

sanitatie (gesloten kringloop binnen de wijk). Bij grote

‘Zilver’)  is het verbinden van een groep particulieren die

1

Een ander mogelijk pilotproject is het plaatsen van

We gaan pilotprojecten
succesvol maken

woningbouwprojecten (300+) of bedrijventerreinen

sensoren in een deel van het rioolstelsel die data leveren

kan dat rendabel zijn, vanwege vermeden kosten in de

over verontreiniging, thermische energie en grondstof

rioolinfrastructuur en de lagere energielasten. Grond-

samenstelling.

stoffenwinning is in de meeste gevallen gebaat bij een
grotere schaal, zoals bij de bestaande RWZI’s. Het is

5.5 Communicatie en voorlichting

een van de redenen waarom nieuwe RWZI’s vaak gro-

Communicatie en voorlichting zijn belangrijk om ervoor

ter zijn ter vervanging van meerdere kleine eenheden.

te zorgen dat verduurzaming van de afvalwaterketen een
bredere beweging wordt in plaats van ‘iets van de over-

De optimale mix tussen decentraal, centraal of ‘super-

heden en drinkwaterbedrijven’. We spannen ons daarom

centraal’ is onderwerp van het uitvoeringsprogramma.

in om succesvolle voorbeelden beter zichtbaar te maken.
Daarnaast onderzoeken we wat de meest effectieve vorm
van voorlichting is, bijvoorbeeld om lozing van schadelijke

We gaan succesvolle
voorbeelden beter
zichtbaar te maken

stoffen te voorkomen of mensen te wijzen op de voordelen
van warmtewisselaars in hun badkamer. Dat gaan we via
intermediaire organisaties (bijvoorbeeld de bouwmarkten,
tuincentra) organiseren, in plaats van rechtstreeks van
overheid naar burger.
1) Deze aanpak is geïnspireerd door het project 100 huishoudens – 100
dagen – 100% afvalvrij (www.100-100-100.nl)

Voorbeeld van ketenverbetering met gebruikersgroep
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6. Naar een uitvoeringsagenda
De Uitvoeringsagenda
helpt ons om aan de slag
te gaan met initiatieven

De eerstvolgende stap na het vaststellen van dit

De uitvoeringsagenda is verbonden met regionale en

ambitiedocument door de stuurgroep van RIVUS is de

landelijke samenwerkingsverbanden. Zo versterken we het

vertaling in een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda

netwerk, voorkomen we overlap in initiatieven en zorgen

helpt ons om aan de slag te gaan met verschillende

we voor nieuwe impulsen in de verduurzaming van de

initiatieven en via een praktische vorm van coördinatie

regio. Relevante trajecten hierin zijn bijvoorbeeld:

er op toe te zien dat we meters gaan maken. De

•

Nieuwe Energie Noord-West Overijssel

uitvoeringsagenda borgt bij ieder initiatief – een project,

•

Duurzaam Dorp Overijssel

onderzoek, afspraak voor kennisuitwisseling – wie

•

Living Lab Klimaat Overijssel

initiatiefnemer is, welke partners meedoen, wat de

•

De Energie- en grondstoffenfabriek

resultaatverwachting is en een indicatie van kosten en tijd.

•

Het Grondstoffenakkoord

Besluitvorming per initiatief is aan de daarin participerende

•

Transitieagenda consumptiegoederen

partners. De functie van RIVUS is vooral stimulerend en
coördinerend. Succes- en faalfactoren komen periodiek
terug op de bestuurlijke agenda van RIVUS.
De opdracht voor de uitvoeringsagenda wordt neergelegd
bij de beleidstafel van RIVUS. Mogelijk moet de beleidstafel
voor de uitvoering aanvullende duurzaamheidsexpertise
zoeken bij de RIVUS partners. De werkzaamheden van
de beleidstafel worden in principe gefinancierd uit het
beschikbare RIVUS budget.
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Colofon
Opdrachtgever namens RIVUS
Hans Schepman, Waterschap Drents Overijsselse Delta
Redactie
Bart Stoffels, Stadsstromen
Michiel Brouwer, MBDSO
Rinske Wessels, MBDSO
Datum
14 juni 2017
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“Hoe kan de afvalwaterketen bijdragen aan de duurzame doelstellingen van de partners?”
Dat is de centrale vraag in deze duurzaamheidsambitie van de RIVUS-partners.
We gaan op zoek, naar oplossingen en partners voor vraag en aanbod.

vier thema’s:

drie ambitieniveaus:

vijf actielijnen:

Klimaatadaptatie

Brons: Quick Wins. Losse projecten met
overzienbare terugverdientijd

Kennis en ervaringen uitwisselen
Vraag en aanbod verkennen

Hergebruik grondstoffen
Energie
Waterkwaliteit

Zilver: Gezamenlijke initiatieven met
lange adem
Goud: Game Changers. Grote impact
en grote inspanning

Leveranciers en afnemers betrekken
Experimenteren in pilotprojecten
Bewoners en gebruikers voorlichten
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