
1 Participatie sector- en keteninitiatieven 
 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche 
spelen. 
 
1.1 Actieve deelname 
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op 
het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een 
actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 
overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen tegenover de auditor 
dienen als bewijs van actieve deelname. 
 
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 
het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve 
deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie 
van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief. 
 
1.2 Lopende initiatieven Waterschap Vallei en Veluwe 

1.2.1 Initiatief Energie en Grondstoffenfabriek (EFGF) 

De EFGF is een netwerkorganisatie van waterschappers die bezig zijn met het thema energie 
en grondstoffen. Een van de werkgroepen binnen de EFGF houdt zich bezig met energie, met 
name uit afvalwater. Het doel is om van elkaar te leren en innovaties een kans te geven door 
bijvoorbeeld pilotonderzoek te doen. Waterschap Vallei en Veluwe maakt gebruik van de kennis 
die hier wordt opgedaan.  

 

1.2.2 Project Warmtenet “Haalbaar & Betaalbaar” 
Project Warmtenet “Haalbaar & Betaalbaar” is een samenwerking met Gemeente Apeldoorn, 
drie woningcorporaties, Fira en een grote scholengemeenschap. Als doel heeft dit project een 
CO2-reductie van 4.700 ton als gevolg van het aardgasvrij maken van 3.500 woonequivalenten 
in de wijk Kerschoten. De bron van energie is aquathermie uit het effluent van onze eigen 
installatie.  

 
1.2.3 Samenwerkingen met andere overheden 
Waterschap Vallei en Veluwe werkt intensief samen met gemeenten, op het gebied van de 
waterketen, waterbeheer en klimaatadaptatie. Ook treffen we elkaar in het kader van de 
Regionale Energiestrategie en de Warmte Transitievisies die opgesteld moeten worden, als 
bijdrage in het landelijke Klimaatakkoord. Daar zijn ook overheden als de Provincie en 
omgevingsdiensten bij aangesloten. Het aantal uren is een zeer ruwe inschatting. Inzet t.b.v. 
RES is al minimaal 1000 uur. Daarnaast zijn er nog diverse samenwerkingsverbanden, UFO, 
platform waterketens, Accountmanagers, etc. Daarnaast werkt het waterschap ook samen met 
andere waterschappen om aan oplossingen te werken voor de beperking in de capaciteit van 
het elektriciteitsnet.  

 
 
 
 
 



1.3 Budget 
Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2021: 

 
INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS BEDRAG 

EFGF  Inzet medewerkers € 700 (20 uur) 
 

Project Warmtenet Haalbaar & 
Betaalbaar 

Inzet medewerkers € 14.000 (400 uur) 

Samenwerkingen met andere 
overheden 

Inzet medewerkers > € 70.000 (>2000 uur) 

TOTALE KOSTEN?  > € 84.700  

Tabel 1: Begroting 2021 voor sector- en keteninitiatieven 

 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

 


