
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ketenanalyse  

Verwerking slib uit rioolreiniging 

 

 

Van Viegen Riooltechniek 
 

Colofon 

Titel  Verwerking slib uit rioolreiniging 

Status  Definitief 

Versie  1.1 

Datum  30-3-2022 

Auteur  Martin Vos 



 

4.A.1 Ketenanalyse Verwerking slib uit rioolreiniging  2/12 
 

2 Inhoudsopgave 
 

1 Inleiding 3 
1.1 Wat is een ketenanalyse 3 
1.2 Activiteiten Van Viegen 3 
1.3 Doel van de ketenanalyse 3 
1.4 Leeswijzer 3 

2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 4 
2.1 Selectie ketens voor analyse 4 
2.2 Scope ketenanalyse 4 
2.3 Allocatie 4 

3 Identificeren van schakels in de keten 5 
3.1 Slibverbranding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
3.2 Vergisting en verbranding 5 
3.1 Ketenpartners 6 

4 Kwantificeren van emissies 7 
4.1 Slibverbranding 7 
4.2 Vergisting en verbranding 8 
4.3 Overzicht CO2 uitstoot 10 

5 Reductiemogelijkheden 11 
6 Bronvermelding 12 
 

 

  



 

4.A.1 Ketenanalyse Verwerking slib uit rioolreiniging  3/12 
 

3 1 Inleiding 

In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert Van Viegen Riooltechniek (hierna te 
noemen Van Viegen) een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document 
beschrijft de ketenanalyse van slibverwerking. Deze ketenanalyse is opgesteld door MVos Advies in opdracht 
van Van Viegen.  
 

1.1 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt berekend van de 
gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: van winning van de 
grondstof tot en met het einde van de levensduur. 
 

1.2 Activiteiten Van Viegen 

Van Viegen Riooltechniek B.V. is een dienstverlener op het gebied van rioolzorg. Met vakkundig personeel, 
uitgerust met de modernste machines en voertuigen, zorgt Van Viegen Riooltechniek B.V. voor een goed 
functionerend rioolstelsel. Reinigen, inspecteren, relinen en advies zijn de specialistische werkzaamheden van 
Van Viegen Riooltechniek B.V. 
 
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.vanviegenriooltechniek.nl  
 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-
reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. 
Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een reductiedoelstelling 
geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het 
reduceren van de Scope 3 emissies. 
 
Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van 
een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Van Viegen zal op basis van deze 
ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 
reductiedoelstellingen.  
 

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Van Viegen de ketenanalyse van de verwerking van het slib wat ze verzamelen en 
vervolgens afvoeren. De opbouw van het rapport is als volgt: 
 
Hoofdstuk 2: Globale berekening van scope 3 emissies 
Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
  

https://www.vanviegenriooltechniek.nl/
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4 2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 

De bedrijfsactiviteiten van Van Viegen zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die 
worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken 
van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream).  
Voor de volledige inventarisatie van de relevante scope 3 wordt verwezen naar de dominantieanalyse. 
 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Van Viegen zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder uit de top 6 PMC’s een emissiebron 
moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. Van Viegen heeft 4 PMC’s gekozen, en deze top 4 betreft: 

1. Rioolreiniging - Overheid 
2. Riool- en leidinginspectie – Overheid 
3. Kolken reinigen - Overheid  
4. Rioolreiniging – Commercie 

 
Door Van Viegen wordt een ketenanalyse gemaakt van de verwerking van grondstoffen die vrijkomen bij één 
van de primaire processen van, te weten rioolreiniging. De ketenanalyse richt zich op de ‘Verwerking van slib 
uit rioolreiniging’. 
 
 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse heeft betrekking op de verwerking van slib uit rioolreiniging. Het startpunt is het 
verzamelde slib. Het verkrijgen van het slib (productie, opzuigen en transport) is geen onderdeel van de 
ketenanalyse aangezien deze niet in de scope 3 van Van Viegen vallen maar onder de scope 1&2 uitstoot.  
 
De ketenanalyse richt zich op het identificeren en onderbouwen van een duurzamere methode van 
slibverwerking.  Deze ketenanalyse beschouwd de volgende twee methoden van slibverwerking waarbij sprake 
is van energieterugwinning. In beide methoden wordt energie in de vorm van elektriciteit en warmte 
geproduceerd en geleverd.  

1. Het verbranden van slib 
2. Het vergisten van slib, gevolgd door verbranding 

 
De ketenanalyse van beide slibverwerkingsmethoden is gemaakt met als uitgangspunt de verwerking van 1 ton 
slib droge stof.  
 

2.3 Allocatie 

Als allocatie noodzakelijk is dan wordt de methode gebruikt uit hoofdstuk 9 van de Product Accounting & 
Reporting standard.  
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5 3 Identificeren van schakels in de keten 

3.1 Verbranding 

Verbranding is een acceptabele en veelgebruikte wijze van slibverwerking, waarbij tevens energie kan worden 
opgewekt. Slib is een vorm van natte biomassa, dat grotendeels uit water bestaat. Voordat slib verbrand kan 
worden, moet het eerst gedroogd worden. Het gedroogde slib wordt vervolgens verbrand in een SVI 
(slibverbrandingsinstallatie), waarbij elektriciteit en warmte worden opgewekt. De elektriciteit wordt primair in 
de installatie gebruikt. De warmte wordt in het droogproces en bij het verwarmen van de verbrandingslucht 
toegepast. Ook wordt warmte extern geleverd aan installaties van derden.  

 

3.2 Vergisting en verbranding 

In een vergistingsinstallatie wordt slib afgebroken en omgezet in biogas. Dit biogas kan op verschillende 
manieren ingezet worden. In deze analyse gaan we uit van de verbranding van het biogas in een warmte-
krachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie). Hierbij worden elektriciteit en warmte geproduceerd uit de 
verbrandingsenergie van het biogas.  

Het slib dat overblijft na vergisting wordt vervolgens ontwaterd en afgevoerd naar de SVI. Op de SVI wordt het 
resterende slib weer verbrand, met inbegrip van energieterugwinning. 
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6 3.3 Overige methoden 

Naast deze twee slibverwerkingsmethoden zijn er nog andere opties voor het verwerken van het slib en/of 

gebruik van energie uit het slibverwerkingsproces. Als voorbeeld wordt gegeven het opwaarderen van het 

geproduceerde biogas, zodat het geschikt is voor directe levering in het aardgasnetwerk of toegepast kan 

worden als biobrandstof voor voertuigen. Ook kan het slib vergast worden in plaats van vergist, om vervolgens 

op een vergelijkbare wijze opgewaardeerd te worden. Dergelijke toepassingen zijn echter nog niet op grote 

schaal in gebruik en/of nog in de ontwikkelingsfase. Vanwege deze beperkte toepassing zijn deze 

verwerkingsmethoden niet meegenomen in de analyse.  

 

3.4 Ketenpartners 

In de beschreven keten zijn de volgende ketenpartners aanwezig: 

Verzamelen en transport slib Van Viegen 

Vergistingsinstallatie GMB, Waterschappen, RWZI’s, ea 

Verbrandingsinstallatie (SVI) HVC Dordrecht, EEW Delfzijl 

Vervoerders Diversen 

Energieafnemers (warmte en elektriciteit) Diversen 
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7 4 Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per verwerkingsmethode 
bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten. De twee verwerkingsmethoden worden in twee paragrafen 
uitgewerkt. De berekening van beide slibverwerkingsmethoden is gemaakt met als uitgangspunt de verwerking 
van 1 ton slib droge stof.  
 

4.1 Slibverbranding 

4.1.1 Drogen & Verbranden van slib  

In de slibdroger van de slibverbrandingsinstallatie wordt circa 2,86 ton condensaat afgescheiden. Voor het 
drogen is 7.736 MJ aan warmte in de vorm van stoom nodig. Deze warmtevraag wordt geleverd door 
energieterugwinning uit het verbrandingsproces. Aan het verbranden van slib wordt geen CO2-uitstoot 
toegekend, omdat het de verbranding van hernieuwbare biomassa betreft. Naast de energie die wordt 
teruggewonnen uit het slibverbrandingsproces wordt door de installatie ook nog 6 Nm3 aardgas en 262 kWh 
elektriciteit van het net afgenomen. Dit gas- en elektriciteitsverbruik is equivalent aan een broeikasgasemissie 
van respectievelijk 11,0 kg CO2-eq. en 119,2 kg CO2-eq..  

4.1.2 Productie, hergebruik en levering van energie  

Het slib dat wordt verbrand in de oven bevat 0,7 ton aan organische stof. Bij de verbranding hiervan komt 
15.166 MJ aan energie vrij in de vorm van verbrandingswarmte. Deze energie wordt gedeeltelijk 
teruggewonnen door de installatie.  
In de installatie wordt 9.100 MJ (60%) aan warmte teruggewonnen bij de productie van stoom. Het restant van 
de verbrandingswarmte (6.066 MJ) gaat met de rookgassen verloren naar de atmosfeer.  
Van de geproduceerde stoom wordt circa 85% (7.734 MJ) ingezet in de slibdroger. Het restant aan stoom wordt 
ingezet in een stoomturbine welke 136 MJ een elektriciteit opwekt. De restwarmte uit de stoomturbine (1.228 
MJ) wordt geleverd aan derden. De levering en hergebruik van warmte gaat gepaard met een rendement van 
50%, zodat netto 614 MJ aan warmte nuttig kan worden ingezet. Door deze levering van warmte kan bij derden 
19 Nm3 aardgas worden bespaard, zodat de emissie van 35 kg CO2-eq. kan worden vermeden.  

4.1.3 Verwerking en transport van rest- en afvalstoffen  

Het gebruik van hulpstoffen bij de (voor-)behandeling van de rest- en afvalstromen uit het 
slibverbrandingsproces is verantwoordelijk voor een uitstoot aan broeikasgassen van 36 kg CO2- equivalent. Bij 
het drogen van het slib wordt 2,1 m3 droogdamp condensaat afgescheiden. Ten gevolge van de afvoer wordt 
107 ton∙km gemaakt, waardoor 11,8 kg CO2-eq. aan broeikasgassen wordt uitgestoten. De verwerking van het 
condensaat in de waterlijn van de rwzi leidt tot een uitstoot van 0,8 kg CO2-eq. 
Bij de verbranding van het slib blijft 0,3 ton anorganische stof als asrest over. Deze as kan worden gebruikt als 
hulpstof in andere industrieën. Voor de afvoer van deze asrest uit de slibverbranding wordt 15 ton∙km 
gemaakt, wat gelijk staat aan de emissie van 1,7 kg CO2-eq.  

4.1.4 Totaal 
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8 4.2 Vergisting en verbranding 

4.2.1 Vergisten en ontwateren van slib en biogasverbranding  

Tijdens het vergisten van het slib wordt 0,25 ton organische stof in het slib afgebroken en omgezet tot 315 
Nm3 biogas. Voor het opwarmen van het slib en het op temperatuur houden van de gisting is 1.838 MJ aan 
warmte benodigd. Deze warmtevraag wordt geheel geleverd door de energieterugwinning uit de verbranding 
van het biogas in de WKK.  
Na vergisting blijft 0,75 ton slib droge stof over dat vervolgens wordt ontwaterd tot 22,5% droge stof. Voor de 
ontwatering van het vergist slib wordt circa 38 kWh aan elektriciteit verbruikt. Dit elektriciteitsverbruik wordt 
volledig geleverd door de elektriciteitsopwekking in de WKK-installatie. Daarnaast wordt 26,8 kg PE-hulpstof 
gedoseerd, wat resulteert in een broeikasgasemissie van respectievelijk 30,8 kg CO2-equivalent.  
Uit de gistingsinstallatie kan een kleine hoeveelheid biogas weglekken (ca. 0.25% van de biogasproductie). 
Tevens kan bij de biogasverbranding in de WKK-installatie een kleine hoeveelheid biogas onverbrand uit de 
installatie weglekken (ca. 0,28% van de biogasproductie).  
Als gevolg van beide biogaslekken wordt het broeikasgas methaan (CH4) uitgestoten naar de atmosfeer, wat 
gelijk staat aan de emissie van 18,9 kg CO2-eq.  

4.2.2 Productie, hergebruik en levering van energie uit biogasverbranding  

Het biogas dat is geproduceerd in de gistingsinstallatie wordt verbrand in de gasmotor van een WKK-installatie. 
Aan de verbranding van biogas in de WKK-installatie wordt geen emissie van broeikasgassen toegekend, omdat 
het de verbranding van biogas betreft dat is verkregen uit hernieuwbare biomassa.  
Het verbranden van 315 Nm3 biogas levert 7.403 MJ energie. Deze energie wordt gedeeltelijk teruggewonnen 
door de WKK-installatie doormiddel van elektriciteitsopwekking en warmteterugwinning.  
In de WKK-installatie wordt 2.961 MJ (40%) aan elektriciteit geproduceerd energie en 3.701 MJ (50%) aan 
warmte teruggewonnen. Het restant van de verbrandingsenergie (740 MJ) gaat met de rookgassen verloren 
naar de atmosfeer.  
Van de geproduceerde elektriciteit wordt circa 11% (320 MJ) ingezet in de eigen installatie. Het restant aan 
elektriciteit wordt geleverd aan overige installaties op de rwzi, welke buiten de scopegrenzen vallen, of wordt 
geleverd aan derden in geval van overproductie. Door deze externe levering van elektriciteit aan overige 
installaties en aan derden kan worden bespaard op de afname van elektriciteit van het net. Het gevolg is dat 
een emissie van 334 kg CO2-eq. wordt vermeden.  
De teruggewonnen warmte wordt voor 50% (1.851 MJ) ingezet in de installatie ten behoeve van het opwarmen 
van het slib en het op temperatuur houden van de gisting. Het restant aan warmte (1.851 MJ) wordt geleverd 
aan derden. De levering en hergebruik van warmte gaat gepaard met een rendement van 50%, zodat netto 925 
MJ aan warmte nuttig kan worden ingezet. Door deze levering van warmte kan bij derden 29 Nm3 aardgas 
worden bespaard, zodat de emissie van 53 kg CO2-eq. kan worden vermeden.  

4.2.3 Verwerking en transport van afvalstoffen  

Bij het ontwateren van het vergist slib wordt 8,9 m3 aan centraat afgescheiden. Als gevolg van de slibafbraak in 
de gisting bevat het centraat 12,5 kg stikstof en 7,5 kg fosfaat. Bij de verwijdering van deze nutriënten in de 
deelstroominstallaties wordt respectievelijk 16,3 kWh en 11,3 kWh aan elektriciteit verbruikt. Deze 
energievraag wordt geheel geleverd door de opwekking van elektriciteit in de WKK-installatie en heeft dus 
geen broeikasgasemissie. Daarnaast wordt bij de verwijdering van fosfaat 15,8 kg MgO-hulpstof gedoseerd ten 
behoeve van struvietproductie. De dosering van deze hulpstof is representatief voor een broeikasgasemissie 
van 17,8 kg CO2-eq. De afvoer en verwerking van het gevormde struviet valt buiten de scope van deze analyse. 
Evenals de verwerking van het voorbehandelde centraat, dat wordt afgevoerd naar de waterlijn van de rwzi.  
Na vergisten en ontwateren van het slib blijft 3,3 ton slibkoek (0,75 ton slib droge stof à 60% organische stof) 
over dat vervolgens alsnog wordt afgevoerd naar de slibverbrandingsinstallatie. Voor het slibtransport wordt 
166,7 ton∙km gemaakt, waardoor 18,3 kg CO2-eq. aan broeikasgassen wordt uitgestoten.  

4.2.4 Drogen & Verbranden van slib  

Bij de slibverbrandingsinstallatie vindt hetzelfde proces plaats als in de slibketenanalyse met enkel 
slibverbranding. Als gevolg van de voorafgaande vergisting van het slib wordt er wel minder slib verwerkt in de 
SVI. Waar in de vorige slibketenanalyse 5 ton slib (à 1 ton slib droge stof met 70% organische stof) wordt 
verbrand, wordt na vergisting slechts 3,3 ton slib (à 0,75 ton slib droge stof met 60% organische stof) verbrand.  
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9 
In de slibdroger van de slibverbrandingsinstallatie wordt circa 1,19 ton droogdamp condensaat afgescheiden. 
Voor het drogen is 4.298 MJth aan warmte in de vorm van stoom benodigd. Deze warmtevraag wordt geleverd 
door energieterugwinning uit het verbrandingsproces. Ook hier weer wordt geen CO2-uitstoot toegekend aan 
de verbranding van het slib. Naast de energie die wordt teruggewonnen uit het slibverbrandingsproces, wordt 
door de installatie ook nog 4,5 Nm3 aardgas en 193 kWh elektriciteit van het net afgenomen. Dit gas- en 
elektriciteitsverbruik is equivalent aan een broeikasgasemissie van respectievelijk 8,2 kg CO2-eq. en 87,7 kg 
CO2-eq..  

4.2.5 Productie, hergebruik en levering van energie  

Het slib dat wordt verbrand in de oven bevat 0,45 ton aan organische stof. Bij de verbranding hiervan komt 
9.749 MJ aan energie vrij in de vorm van verbrandingswarmte. Deze energie wordt gedeeltelijk teruggewonnen 
in de installatie.  
In de stoomketel wordt 5.850 MJ (60%) aan warmte teruggewonnen ten behoeve van de productie van stoom. 
Het restant van de verbrandingswarmte (3.900 MJ) gaat met de rookgassen verloren naar de atmosfeer.  
Van de geproduceerde stoom wordt circa 73,5% (4.299 MJ) ingezet in de slibdroger. Het restant aan stoom 
wordt ingezet in een stoomturbine, welke 155 MJ een elektriciteit opwekt. De restwarmte uit de stoomturbine 
(1.550 MJ) wordt geleverd aan derden. De levering en hergebruik van warmte gaat gepaard met een 
rendement van 50%, zodat netto 698 MJ aan warmte nuttig kan worden ingezet. Door deze levering van 
warmte kan bij derden 22,0 Nm3 aardgas worden bespaard, zodat de emissie van 40 kg CO2-eq. kan worden 
vermeden.  

4.2.6 Verwerking en transport van afvalstoffen  

Het gebruik van hulpstoffen bij de (voor-)behandeling van de rest- en afvalstromen uit het 
slibverbrandingsproces is representatief aan de uitstoot van broeikasgassen van 27 kg CO2- equivalent. 
Bij het drogen van het slib wordt 1,19 m3 droogdamp condensaat afgescheiden. Ten gevolge van de afvoer van 
het condensaat voor verwerking op een rwzi wordt 60 ton∙km gemaakt, waardoor 6.55 kg CO2-eq. aan 
broeikasgassen wordt uitgestoten. De verwerking van het condensaat in de waterlijn van de rwzi leidt tot een 
uitstoot van 0,5 kg CO2-eq.  
Bij de verbranding van het slib blijft 0,3 ton anorganische stof als asrest over. Deze as kan worden gebruikt als 
hulpstof in andere industrieën. Voor de afvoer van deze asrest wordt 15 ton∙km gemaakt, wat gelijk staat aan 
de emissie van 1,7 kg CO2-eq.  

4.2.7 Totaal 
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10 4.3 Overzicht CO2 uitstoot 

In de onderstaande grafiek is voor beide slibverwerkingsmethoden de totale broeikasgassenuitstoot, de 
vermeden broeikasgassenuitstoot en het nettoresultaat weergegeven.  

 

De bruto uitstoot van broeikasgassen is voor beide slibverwerkingsmethode ongeveer gelijk, 180,5 kg CO2-
eq/ton voor de slibverbrandingsmethode en 218,7 kg CO2-eq./ton voor de gecombineerde vergisting-
/verbrandingsmethode. Hoewel de bruto uitstoot vergelijkbaar is, is de uitstoot wel anders verdeeld over de 
desbetreffende ketenstappen. 

Aan de andere kant wordt in de gecombineerde vergistings-/verbrandingsmethode aanzienlijk meer energie 
extern geleverd en wordt er tevens minder energie van het net afgenomen. Als gevolg hiervan wordt met de 
gecombineerde slibverwerkingsmethode een veel hogere CO2 winst behaald ten opzichte van de 
slibverbrandingsmethode. In de gecombineerde methode wordt een uitstoot van 427 kg CO2-eq./ton 
vermeden, terwijl de vermeden uitstoot in de slibverbrandingsmethode slechts 35 kg CO2-eq./ton bedraagt.  

Op netto basis wordt met de gecombineerde vergistings-/verbrandingsmethode dan ook een negatieve 
broeikasgasuitstoot gerealiseerd van -208,6 kg CO2-eq., terwijl de slibverwerkingsmethode met enkel 
slibverbranding resulteert in een positieve broeikasgasuitstoot van 145,1 kg CO2-eq.  

Op basis van deze ketenanalyse kan dus geconcludeerd worden dat het vergisting van slib, voorafgaand aan 
slibverbranding een positief resultaat oplevert voor het milieu. De winst kan volledig worden toegeschreven 
aan de energieproductie door slibvergisting.  
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11 5 Reductiemogelijkheden 

Bij het benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO2 hiermee 
bespaard kan worden, maar ook hoeveel invloed Van Viegen heeft op het deel van de keten. Aangezien de 
keuze van de verwerkingsmethode veelal door Van Viegen gemaakt kan worden hebben zij een redelijke mate 
van invloed. 
 

5.1 Reductiemogelijkheden 

Uit de vergelijking van de twee processen komen de volgende reductiemogelijkheden naar voren:  

• Keuze voor vergisting en verbranding in plaats van enkel verbranding van slib;  

• Hergebruik in het verbrandingsproces verder optimaliseren waar mogelijk, zodat minder energie van 
het net nodig is.  

 
Daarnaast liggen kansen in het onderzoeken van opties voor verbetering op het gebied van:  

• Zoveel mogelijk hergebruik van geproduceerde energie in de installatie;  

• 100% zelfvoorzienende installaties;  

• Zo min mogelijk transport door optimale locatiekeuze van de installaties.  
Tot slot zou de analyse aangevuld kunnen worden door andere opties van slibverwerking verder te 
onderzoeken.  
 
Van Viegen heeft weinig tot geen invloed op de installaties en de verbeteringen die hier mogelijk zijn. Van 
Viegen wil zich  richten op het kiezen van de juiste verwerkingsmethode en aanvullend onderzoek naar andere 
verwerkingsmethoden. 
 

5.2 Reductiedoelstelling 

De belangrijkste mogelijkheid om de uitstoot van de gehele keten te reduceren is een groter deel van de 
vrijkomende slib op een duurzamere wijze te laten verwerken. Op dit moment wordt al het vrijgekomen slib 
verbrand. Het doel is om toe te werken naar een duurzamere verwerking van slib door in te zetten op 
vergisting en vervolgens verbranding. 
 
De doelstelling voor Van Viegen ziet er dan als volgt uit: 
 
Van Viegen wil in 2023 25% CO2 van het vrijgekomen slib laten vergisten en vervolgens verbranden. Dit 
resulteert in een reductie van 392 kg CO2/ton slib.  
 
Het doel van Viegen is het verminderen van het aandeel van slib wat wordt verbrand (zonder eerst te vergisten). 
Jaarlijks zal gemeten worden hoeveel slib afgevoerd is en hoe dit is verwerkt.  
 

Jaar Doel Hoeveelheid verwerkt slib Aandeel vergist & verbrand 

2019 0 1.074.040 0% 

2020 0 1.050.560 0% 

2021 5% 93.226 0% 

2022 15%   

2023 25%   
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12 6 Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard 
GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting Standard GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental management – 

Life Cycle assessment – Requirements and 

guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org  Ecoinvent v2 

Agentschap NL, CO2-tool elektriciteit, gas en 

warmte van biomassa, versie 1, mei 2011  
Agentschap NL CO2-tool 

Milieu Feiten en Cijfers N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) 

Ketenanalyse Slibverwerking met 

energieopwekking 
Iv-groep 

 

  

 

Corporate Value Chain (Scope 3) 

Standard 

Product Accounting & Reporting 

Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & Inventory 

design 
H3. Business Goals 

Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 emissions - Zie document 4.A.1_1 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data 
H9. Collecting Data & Assessing Data 

Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 3 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 
- 

Onderdeel van implementatie van 

CO2-Prestatieladder niveau 4 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
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