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TEN GELEIDE  
 
1. INLEIDING 
 

Waarom een strategische visie? 

Medio 2021 is de Unie van Waterschappen gestart met het traject van de opstelling van een strategische 

visie ‘Op weg naar Klimaatneutraliteit’. De wens van de waterschappen om in aanvulling op het nationale 

Klimaatakkoord een lange termijn visie vast te stellen, komt voort uit het bewustzijn van de waterschap-

pen dat er nog wel meer nodig is om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden. Er wordt in de achter-

ban verschillend gedacht over de wijze waarop we ons verhouden tot de uitstoot van broeikasgassen uit 

de rioolwaterzuivering, veenweiden, sloten en plassen. Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid en wat 

moet worden meegeteld in de klimaatvoetafdruk? Wat is de relatie met circulaire economie? De voorlig-

gende concept-visie geeft antwoord op deze vragen en kiest positie hoe we hiermee collectief als sector 

kunnen omgaan. 

 

Het is van belang om te bepalen hoe wij als waterschappen - naast het zo goed mogelijk opvangen van de 

gevolgen van de klimaatverandering - een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan 

van de opwarming van de aarde. De recente inzichten van het IPCC over het tempo waarmee de klimaat-

verandering zich voltrekt en de invloed van de recente geopolitieke ontwikkelingen maken de noodzaak 

van een slagvaardig klimaat- en energie beleid duidelijk. De strategische visie sluit hierop aan door een 

stip op de horizon te zetten wanneer wij als sector 100% klimaatneutraal willen zijn (2035).  

 

Relatie klimaatcrisis en waterbeheer 

De klimaatcrisis laat zich nadrukkelijker zien en voelen en heeft grote gevolgen voor het waterbeheer, ze-

ker in Nederland. De waterschappen staan hiermee vaker in de belangstelling: wateroverlast, zeespiegel-

stijging, bodemdaling, droogte, weersextremen; het zijn onderwerpen die in de media wekelijks het 

nieuws halen: de klimaatverandering raakt het waterbeheer in het hart.   

 

Nederland heeft als laaggelegen delta een buitengewoon belang bij een ambitieus klimaatbeleid. Klimaat-

adaptatie en klimaatmitigatie gaan hand in hand. Om het land op langere termijn veilig en bewoonbaar te 

houden, moet de oorzaak van de klimaatcrisis voortvarend worden aangepakt en de uitstoot van broeikas-

gassen tot 0 worden teruggebracht. Een leidende rol voor het Nederlandse kabinet in Europees verband 

zou niet misstaan, want wij Nederlanders wonen in een delta met een grote uitdaging rond de zeespiegel-

stijging. Het merendeel van onze bevolking woont in laag Nederland en een groot deel van onze BNP 

wordt daar verdiend. Het bewustzijn van deze existentiële afhankelijkheid is niet zo hoog. De OESO con-

cludeerde al in 2014 in een onderzoek naar de organisatie van het Nederlandse waterbeheer dat het pu-

blieke bewustzijn zou moeten worden vergroot.1 Wellicht kan ook de strategische visie aan dit bewustzijn 

bijdragen. 

 

Klimaatakkoord van Parijs 

Het verschijnen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is een mijlpaal in de mondiale bewustwording 

van de klimaatcrisis en een referentiepunt van het mondiale klimaat- en energiebeleid. In het akkoord is 

overeengekomen dat de opwarming van de aarde moet worden teruggedrongen en beperkt tot 1,5 graad 

of ten hoogste 2 graden Celsius (vergeleken met de gemiddelde temperatuur aan het begin van de indu-

striële revolutie). De oorzaak van de temperatuurstijging op aarde is de toename van de broeikasgassen 

C02, lachgas en methaan in de atmosfeer als gevolg van menselijk handelen. Vrijwel alle belangrijke geïn-

dustrialiseerde landen hebben het akkoord geratificeerd en daarbij afgesproken de noodzakelijke maatre-

gelen te zullen nemen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Belangrijkste 

 
1 OESO Water governance in the Netherlands, (blz. 68 e.v.) 

 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/water-governance-in-the-netherlands_9789264102637-en#page1
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speerpunt van beleid is het uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen met vervanging door her-

nieuwbare bronnen van energie. Om de opwarming te stabiliseren moet de uitstoot in 2050 naar 0. 

 

Nationaal Klimaatakkoord  

Na ratificatie van het Parijs akkoord hebben veel landen, waaronder de lidstaten van de EU, hun klimaat- 

en energiebeleid aangescherpt. In Nederland is na onderhandelingen tussen overheden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties in 2019 een nationaal klimaatakkoord gesloten, waaraan ook de water-

schappen deelnemen. Daarbij is overeengekomen de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminde-

ren ten opzichte van 1990. De klimaatverandering voltrekt zich in een zodanig tempo dat de doelen van 

het nationale Klimaatakkoord na 3 jaar al weer naar boven (moeten) worden bijgesteld.  

Het Klimaatakkoord heeft eraan bijgedragen dat de waterschappen een zichtbare maatschappelijke en 

politiek-bestuurlijke positie hebben ingenomen binnen het klimaatbeleid. Het Rijk biedt de decentrale 

overheden ondersteuning met verruiming van wettelijke bevoegdheden, faciliteren van regionale interbe-

stuurlijke samenwerking via de Regionale energiestrategieën en het verschaffen van onderzoeksbudget-

ten en subsidie. Een vervolg van deze ondersteuning is wenselijk. 

 

Recente rapporten van het IPCC 

Recentelijk zijn drie rapportages verschenen van het International Platform on Climate Change (IPCC). 

Deze hebben achtereenvolgens betrekking op het snelle verloop van de klimaatveranderingen (fysieke 

processen)2, de mogelijkheden om ons hieraan aan te passen (klimaatadaptatie) 3 en de maatregelen die 

nodig zijn om verdere opwarming tegen te gaan door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 

(klimaatmitigatie).4 

Zeven jaar na het akkoord van Parijs moet worden geconstateerd dat de uitstoot van broeikasgassen ver-

der is toegenomen. De opwarming bedraagt nu 1,1 graden Celsius en heeft al deels onomkeerbare gevol-

gen voor mens en natuur.  Door extreme weersomstandigheden zijn voedselzekerheid en waterveiligheid 

in het geding en ondervinden kwetsbare ecosystemen (blijvende) schade. Bij ongewijzigd beleid is in 2030 

de grens van 1,5 graad Celsius bereikt en zal deze verder stijgen naar ruim 3 graden aan het eind van deze 

eeuw. Een stijging die 2 graden Celsius te boven gaat, zal leiden tot ernstige klimaatveranderingen die een 

bedreiging vormen voor de mensheid en het leven op aarde.  Het versneld smelten van de ijskappen en 

een sterkere zeespiegelstijging voor de tweede helft van deze eeuw kan dan niet worden uitgesloten. De 

toekomst van Nederland kan daarmee op termijn op het spel komen te staan. 

 

In het derde rapport van het IPCC wordt het handelingsperspectief geschetst. De opwarming van 1,5 graad 

Celsius ligt in theorie nog binnen bereik als tussen nu en 2025 een drastische en structurele daling van de 

uitstoot van broeikasgassen wordt ingezet. Een halvering van de uitstoot is nodig voor 2030 en uiteindelijk 

naar 0 in 2050. Zware industrie zal moeten elektrificeren met toepassing van groene waterstof en ingrij-

pende hervormingen van sectoren als gebouwde omgeving, transport en vervoer, landbouw en bosbouw 

zijn onvermijdelijk. Vooral geïndustrialiseerde landen zullen hieraan moeten bijdragen. De EU en VS boe-

ken vooruitgang met hun relatieve aandeel in de mondiale uitstoot van broeikasgassen van respectievelijk 

8 en 13%. De emissies van China met een aandeel van 27% en van andere landen nemen nog steeds toe. 

 

Green Deal EU en Coalitieakkoord  

Zowel bij de Europese Commissie als bij het kabinet Rutte IV staan klimaat- en energiebeleid hoog op de 

agenda. De Europese Commissie verhoogde met de Green Deal de reductiedoelstelling naar 55%.5  Het 

nieuwe kabinet bouwt voort op het Klimaatakkoord en verhoogt de reductiedoelstelling van broeikasgas-

sen van 49% naar 55% in 2030 met een ambitie van 60%. In 2035 wil het kabinet uitkomen op 70% en in 

 
2 IPCC Deel 1 
3 IPCC Deel 2 
4 IPCC Deel 3 

 
5 EU Green Deal 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
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2035 op 80%. Het kabinet wil in samenhang werken aan een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire toe-

komst. In het Coalitieakkoord zijn groen gas, waterstof en aquathermie benoemd als essentiële energie-

dragers binnen het toekomstige energiesysteem. Dit raakt ook de waterschappen want dit zijn ook bouw-

stenen van het klimaat- en energiebeleid van de waterschappen. 

De verwachting is dat met het nieuwe rijksbeleid ongeveer een verdubbeling van de ambitie uit het natio-

nale Klimaatakkoord met 11 Mton is gemoeid voor de sectoren gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw 

en de kleine industrie. Afspraken worden wettelijk nog verankerd in de Klimaatwet. Ter voorbereiding van 

de aanscherping van Europese klimaatdoelen is een rapport van de Studiegroep Klimaatopgave Green 

Deal opgesteld dat voor Nederland een aantal beleidsscenario’s en beleidsopties heeft uitgewerkt (Rap-

port Van Geest).6 In mei 2022 wordt een beleidsprogramma van het kabinet verwacht waarin de plannen 

uit het coalitieakkoord verder zijn uitgewerkt. 

 

Geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne 

De recente geopolitieke ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne maken een versnelling van de ener-

gietransitie urgenter. Minister Jetten heeft in april van dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer gewezen 

op de afhankelijkheid van Russisch aardgas en de noodzaak om versneld te gaan werken aan de alterna-

tieve warmtebronnen zoals groen gas en aquathermie.7 Ook de EU heeft met REPowerEU de lidstaten 

hiertoe opgeroepen.8 Het energielandschap is door deze geopolitieke ontwikkelingen voor lange tijd ingrij-

pend veranderd. Naar verwachting krijgt de energietransitie hierdoor een extra stimulans.  

 

2. DOEL EN KARAKTER 
 

De opstelling van deze Visie ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’ geeft invulling aan het voornemen van de 

Unie van Waterschappen om voor 2035 sectorale klimaat- en energiedoelstellingen te bepalen.  

Het in 2018 door de Ledenvergadering van de Unie verleende mandaat voor de onderhandelingen aan de 

tafels van het Klimaatakkoord was vooral gericht op ambities voor 2025. Een aantal relevante thema’s zo-

als de uitstoot van methaan en lachgas op de rioolwaterzuivering viel daar buiten. Inmiddels is over deze 

specifieke emissies meer bekend. Dit geeft ruimte om te verkennen wat de waterschappen nog meer kun-

nen bijdragen in het licht van de recentelijk aangescherpte nationale en Europese ambities. In het traject 

van de strategische visie is dit aan de leden- waterschappen gevraagd en op een rij gezet. 

 

Afspraken met het Rijk 

Bij de opstelling van deze strategische visie verkennen wij tegelijkertijd de mogelijkheid om afspraken te 

maken met het Rijk voor ondersteuning van onze klimaatambities. Dit sluit aan bij de uitnodiging van Rob 

Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, aan de decentrale overheden om bestuurlijke afspraken te ma-

ken over de uitvoering van de klimaatplannen van het kabinet. In dat kader is binnen het traject van de 

strategische visie een ‘wensenlijst’ opgesteld. 

 

3. PROCES  
 

In het proces van de opstelling van de strategische visie is onderscheid gemaakt naar beeldvorming, oor-

deelsvorming en besluitvorming. Voor de zomervakantie van 2021 heeft de Unie een ambtelijke en be-

stuurlijke start gemaakt met 3 digitale bijeenkomsten. Voor de bestuurlijke sessie waren de leden van 

CWE, CWS en directeuren uitgenodigd. Het ging daarbij vooral om beeldvorming. Van augustus 2021 tot 

januari 2022 volgden vele afzonderlijke, ambtelijke sessies over klimaatadaptatie, biodiversiteit en water-

kwaliteit, klimaatmonitor, veenweiden, aquathermie, Regionale Energiestrategieën, zuiveringsbeheer 

(groen gas, methaan en lachgas) en circulaire economie. Dit resulteerde in een ruime oogst aan kansen, 

 
6 Rapport Studiegroep Van Geest 
7 Brief Minister Jetten aardgas 
8 REPowerEU 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050/bijlage-1-rapport-bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/rob-jetten/documenten/kamerstukken/2022/03/14/brief-over-gasleveringszekerheid-komende-winter-en-verder
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
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aandachtspunten en randvoorwaarden. Deze oogst is op 31 oktober neergelegd in een Contourennotitie 

die breed is verspreid en ter commentaar voorgelegd. De reacties waren overwegend positief. 

 

Voor de Werkgroep Waterketens en -emissies en de Werkgroep Watersystemen zijn twee gezamenlijke 

klimaatbijeenkomsten belegd (september en december 2021) en op 5 november 2021 heeft een tweede, 

drukbezochte  fysieke bijeenkomst plaatsgevonden met leden van de CWE/CWS en directeuren waarin de 

binnengehaalde oogst is besproken als onderdeel van de oordeelsvorming. Daarbij is de wens naar voren 

gekomen om een concept-visie op te stellen die ter consultatie aan leden-waterschappen zal worden voor-

gelegd, voorafgaand aan de besluitvorming in Unieverband. In verband met deze consultatie is de besluit-

vorming verplaatst naar de commissies en Ledenvergadering van 24 juni 2022. Wat ook nog op de rol 

staat zijn interviews met diverse partijen in de buitenwereld. Hoe kijken zij tegen ons aan? Welke verwach-

tingen hebben zij van de waterschappen en waar zijn verbeteringen mogelijk? De opbrengst daarvan zal 

worden meegenomen in het besluitvormingsproces in juni van dit jaar. 

 

4 . UITGANGSPUNTEN 
 

a) Voortbouwend op het Klimaatakkoord  

De strategische visie bouwt voort op de Investeringsagenda ‘Naar een duurzame toekomst’9, het 

Interbestuurlijk programma (IBP)10 en het Klimaatakkoord11 waarmee de waterschappen in 2018 

en 2019 via de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen hebben ingestemd. De water-

schappen hebben zich in die periode consequent uitgesproken voor een ambitieus klimaatbeleid 

en geven steun aan verdere aanscherpingen van de nationale en Europese klimaatdoelen die kli-

maatneutraliteit dichterbij brengen.  

 

b) Hoofddoelen klimaatbeleid 

De strategische visie richt zich evenals het Klimaatakkoord op doelen die betrekking hebben op 

klimaatneutraliteit, energieneutraliteit en circulariteit. Deze doelen hangen met elkaar samen en 

zijn nevengeschikt aan elkaar. Achterliggende doelen zijn de verduurzaming van de uitvoering van 

de waterschapstaken en het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan het klimaatbeleid.  

 

c) Sectorale doelstelling en individuele invulling 

De doelen en ambities van de strategische visie hebben een zelfbindend karakter en deze gelden 

voor de sector als geheel. Elk waterschap geeft hieraan op eigen wijze invulling met eigen accenten 

en eigen tempo. Sectorale afspraken geven ruimte voor invulling op maat afhankelijk van de lokale 

mogelijkheden van de infrastructuur, afschrijvingsritme, financiële investeringsruimte, lokale be-

stuurlijke afwegingen, etc. 

 

d) Periodieke herijking van de strategische visie 

De klimaatverandering voltrekt zich in hoog tempo en het klimaat-en energiebeleid dat zich hierop 

richt heeft daarmee een sterk dynamisch karakter. Het klimaatbeleid is voortdurend onderhevig 

aan aanpassingen en aanscherpingen en ook de techniek ontwikkelt zich snel. Deze strategische 

visie is bedoeld om als sector richting te geven aan het lange termijnbeleid in de wetenschap dat 

omstandigheden snel kunnen veranderen. Onze omgeving vraagt om wendbaarheid en slagkracht. 

Daarom zullen wij op Unieniveau in een cyclisch proces periodiek een evaluatie van de strategi-

sche visie uitvoeren met een mogelijke herijking van maatregelen, doelen en ambities (minimaal 

eenmaal in vier jaar). 

 

e) Gedifferentieerde benadering van klimaatvoetafdruk  

 
9 Investeringsagenda  
10 https://www.overheidvannu.nl/documenten/publicaties/2018/02/14/programmastart-ibp 
11 https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/03/Investeringsagenda-voor-Kabinetsformatie-2017-Naar-een-duurzaam-Nederland-2017.pdf
https://www.overheidvannu.nl/documenten/publicaties/2018/02/14/programmastart-ibp
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
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We constateren dat de rijksoverheid en PBL worstelen met de  CO2 boekhouding. Het Klimaatak-

koord gaat uit van de zogenaamde ‘schoorsteenbenadering’ en telt van alle partijen scope 1 op. Dit 

miskent de complexiteit van energiestromen binnen de Nederlandse economie en samenleving, zo 

is ook al door het PBL geconstateerd. De rekenmethoden van het Klimaatakkoord en van de EU 

kunnen dus niet zomaar 1 op 1 worden vertaald naar de waterschappen.  We maken onderscheid 

naar verschillende categorieën van activiteiten die uitstoot veroorzaken en waaraan we ook ver-

schillende verantwoordelijkheden en ambities verbinden. We onderscheiden 3 domeinen van acti-

viteiten: ten eerste scope 1 en 2 (energieverbruik en eigen processen), ten tweede scope 3 (keten) 

en ten derde de omgeving (methaanemissies uit veenweiden en oppervlaktewateren). 

 

Uitgangspunt voor de waterschappen is de maatschappelijke bijdrage die waterschappen kunnen 

leveren. Daarom nemen wij de emissiebronnen in onze directe omgeving waarop wij invloed kun-

nen uitoefenen in beschouwing. De eigen interne processen van het eerste domein rekenen we tot 

de primaire verantwoordelijkheid van het waterschap. Domein 2 ziet op ketenactiviteiten waarop 

het waterschap kan sturen, maar waarvoor het medeafhankelijk is van derden (bijv. ingehuurde 

aannemers). De emissies uit de omgeving in domein 3 kunnen niet worden toegeschreven aan het 

waterschap, maar het kan hierop wel een positieve invloed uitoefenen. De verantwoordelijkheden 

van het waterschap in het eerste domein wegen het zwaarst, want dit betreft de interne bedrijfs-

voering. De ketenverantwoordelijkheid en omgevingsverantwoordelijkheid zijn van een andere 

orde (inspanningsverplichtingen). Zie bijlage 2. 

 

Deze gedifferentieerde aanpak is in lijn met de scopebenadering van het internationaal geaccep-

teerde Green House Gas protocol (GHG). Tot scope 1 behoren methaan- en lachgasemissies van 

de rioolwaterzuiveringen. Projecten in het kader van duurzaam opdrachtgeverschap maken onder-

deel uit van scope 3. De slibeindverwerking maakt geen onderdeel uit van de klimaatvoetafdruk 

van de waterschappen, maar wordt tot de ketenverantwoordelijkheid  gerekend (scope 3).  

 

f) Verbreding C02-voetafdruk naar Klimaatvoetafdruk (Klimaatmonitor 2022) 

Voortschrijdend inzicht leidt tot een verbreding van de klimaatvoetafdruk van de waterschapssec-

tor. De beëindiging van de MJA-3 (2005 -2020)  is een natuurlijk moment voor deze verbreding. Met 

een methodiek van ‘ terugrekenen’ kan de vergelijkbaarheid in de tijd worden geborgd. De uit-

gangspunten en definities voor de berekening van de klimaatvoetafdruk zijn opgenomen in bijlage 

1 van de strategische visie. Deze methodiek vormt het uitgangspunt voor de inrichting van de Kli-

maatmonitor en zal nog extern worden gevalideerd. Om als sector verantwoording af te kunnen 

leggen is het van belang dat alle waterschappen uniform te werk gaan. 

 

g) Bekostiging van klimaatbeleid uit eigen belastingopbrengsten 

Voor de financiering van klimaatmaatregelen gaan we uit van de algemene beleidslijn die is vastge-

steld in de LV van begin 2021, waarbij is afgesproken dat kosten die voortkomen uit de verduurza-

ming van de uitvoering van de waterschapstaken in beginsel worden verhaald via de opbrengst 

van de waterschapsbelastingen. Deze beleidslijn wordt ondersteund door de ROB die de uitvoe-

ringslasten van de decentrale overheden van de uitvoering van het Klimaatakkoord heeft onder-

zocht. Het ging in dat onderzoek alleen om (personele inzet en advieskosten). Voor de waterschap-

pen waren de jaarlijkse kosten becijferd tussen €20 en 25 miljoen per jaar.12 

 

Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld in geval de maatregelen een ver verwijderd 

verband hebben met de waterschaptaken en voornamelijk om maatschappelijke motieven worden 

getroffen. Daarnaast kan een rijksbijdrage gerechtvaardigd zijn in geval de (initiële) kosten van de 

betreffende maatregelen de financiële draagkracht van het waterschap overschrijden. Mogelijke 

 
12 ROB uitvoeringskosten Klimaatakkoord 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2021/01/25/van-parijs-naar-praktijk-18-miljard-euro-nodig-voor-lokale-uitvoering-klimaatakkoord
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voorbeelden  waar dit zich mogelijk zou kunnen voordoen zijn aquathermie, opwaardering van bi-

ogas naar groen gas of duurzame mobiliteit, maar dit is nog onderwerp van discussie. 

De Unie ondersteunt de aanbevelingen van de ROB om nader onderzoek te doen naar de omvang 

en bekostiging van investeringsmaatregelen en van de veenweidenaanpak.  

 

h) Ruime bevoegdheden 

Als afgesproken in het Klimaatakkoord is een wetsvoorstel in voorbereiding om juridisch te veran-

keren dat waterschappen jaarlijks meer energie mogen produceren dan zij zelf nodig hebben voor 

de uitvoering van hun wettelijke taken. Daarbij wordt zeker gesteld dat de kosten die verband hou-

den met de opwek van duurzame energie kunnen worden verhaald via de waterschapsbelastin-

gen. Dit is in elk geval mogelijk tot het niveau van klimaatneutraliteit. Deze verankering wordt gere-

geld bij het wetsvoorstel tot herziening van de belastingbepalingen in de Waterschapswet. Inwer-

kingtreding is voorzien in 2025.   

 

5. NIEUWE UITDAGINGEN 
 

Belangrijkste commitment van de waterschappen binnen het Klimaatakkoord en het IBP is het aanbod om 

100% energieneutraliteit te realiseren in 2025.13 Op basis van de gegevens van de Klimaatmonitor en van 

berekeningen van Arcadis is de verwachting is dat de waterschappen deze doelstelling gaan halen. In het 

Klimaatakkoord is de algemene afspraak gemaakt van 49% reductie waarin alle partijen zich hebben ge-

committeerd (Zie voor overige afspraken de samenvatting van de strategische visie). 

 

De nieuwe opgaven hebben betrekking op rol en taken, klimaatneutraliteit en energieneutraliteit. De op-

gave wordt groter, omdat we een steeds beter beeld beginnen te krijgen van de werkelijke omvang van 

emissie van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen op de rioolwaterzuivering is aanzienlijk, even-

als de uitstoot van uitvoering van projecten. Daarnaast krijgen we meer zicht op domeinen die strikt geno-

men niet tot de formele verantwoordelijkheid van het waterschap behoren, maar waarop het waterschap 

met een proactieve insteek wel grote invloed kan uitoefenen (emissies uit veenweiden, oppervlaktewater).  

 
De waterschappen zijn al ruim tien jaar geleden gestart met een gezamenlijk klimaat- en energiebeleid en 

hebben hierover afspraken gemaakt met het Rijk in diverse convenanten en akkoorden. Zij hebben daar-

toe zelf het initiatief genomen. Dit beleid is succesvol gebleken, want de gezamenlijke doelen die  tien jaar 

geleden zijn gesteld zijn allemaal behaald (duurzame energie, CO2 -reductie en MJA energie-efficiëntie). De 

resultaten zijn in de tijd nauwkeurig gevolgd en gerapporteerd via de Klimaatmonitor. De doelstellingen 

gelden voor de sector als geheel en het is daarbij niet de bedoeling dat elk waterschap afzonderlijk hierop 

wordt afgerekend. Dit geeft ruimte die nodig is om je als waterschap in de gewenste richting te ontwikke-

len. De solidariteit onder de waterschappen is groot en men trekt zich aan elkaar op. Dat geeft vertrouwen 

voor de vaststelling en uitvoering van de strategische visie. 

 

Uit de oogst van alle sessies die we vanaf zomer 2021 hebben georganiseerd, is gebleken dat er voldoende 

bouwstenen voor handen zijn om de stap naar klimaatneutraliteit te zetten. Het Klimaatakkoord is het ver-

trekpunt waarop we kunnen voortbouwen. We richten ons nu met deze strategische visie op ambities die 

wat verder weg liggen. Om deze lange termijn ambities te realiseren, moeten we  tussentijdse stappen zet-

ten. Periodiek zullen we die stappen moeten herijken. In een dynamisch beleidsveld van het klimaat- en 

energiebeleid is het van belang om slagvaardig te zijn en tegelijkertijd wendbaar blijven.  

 

Adviesbureau Arcadis heeft de Unie rekenkundig ondersteunt bij de onderhandelingen rondom het Kli-

maatakkoord en stelt in opdracht van Unie en NWB ook elk jaar de Klimaatmonitor Waterschappen op. De 

ambities zijn mede gebaseerd op inschattingen en calculatie van Arcadis en zijn op haalbaarheid en 

 
13  Investeringsagenda ‘naar een duurzaam Nederland’ van VNG, IPO en Unie (2017)  
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gevoeligheid getoetst. Hieruit komt naar voren dat de waterschappen goed op schema liggen met de doel-

stelling van 100% energieneutraliteit in 2025 en dat er ruim voldoende potentieel is om in 2035 voor 100% 

klimaatneutraal te worden. De klimaatvoetafdruk van de waterschappen wordt berekend op ruim 1,15 

Mton en het potentieel om dit door middel van allerlei maatregelen te neutraliseren is bijna 1,3 Mton (Bij-

lage 2). 

 
6. OMGAAN MET ONZEKERHEDEN  
 

Bij het visietraject is gebleken dat een aantal onduidelijkheden het interne debat ingewikkeld maken. Deze 

hebben betrekking op de klimaatboekhouding, financiering en verantwoordelijkheden. De vragen hierover 

zijn valide en terecht, maar zij zijn zeker niet uniek voor de waterschappen. 

 

Lange termijn ambities en korte termijn maatregelen en doelstellingen 

In verband met de genoemde onzekerheden wordt voorgesteld om ambities te formuleren in plaats van 

harde doelstellingen. Een ambitie is een stip aan de horizon, die nodig is om richting te geven. Deze is niet 

vrijblijvend, maar er komt meer betekenis toe aan omstandigheden en factoren die mogelijk in de weg 

kunnen staan aan het behalen van de ambitie. Aangezien de waterschappen voldoende handelingsper-

spectieven hebben, is de verwachting dat wij de eindbestemming van klimaatneutraliteit voor de eigen or-

ganisatie in 2035 haalbaar. In de tijd kunnen tussendoelen worden bepaald of voorbereidende procesaf-

spraken, zoals een onderzoeksprogramma. Het VN Parijsakkoord spreekt van de doelstelling  om te blijven 

binnen een maximale opwarming van de aarde met 2 graden. Dit sluit aan bij de systematiek de nationale 

Klimaatwet waarbij doelen zijn uitgewerkt in een Klimaatplan dat elke vijf jaar waar nodig  bijgesteld aan 

de hand van jaarlijkse monitoring. Het recente Coalitieakkoord maakt overigens eveneens onderscheid 

tussen doelstelling van 55% CO2- -reductie en een ambitie voor 60% in 2030. 

 

Op dit moment zijn er onderlinge verschillen in prestaties tussen de waterschappen. Dit is geen probleem 

voor het maken van sectorale afspraken, zoals eerder is gebleken met het sluiten van diverse green deals 

en convenanten tussen Rijk en de Unie van Waterschappen, en laatst met het Klimaatakkoord. Het is goed 

mogelijk om ambities vast te stellen die de koplopers voldoende ruimte biedt, maar die ook voldoende 

comfort bieden aan de waterschappen die op onderdelen nog een ontwikkeling te gaan hebben. Verschil-

len zullen er blijven. 

 

Handelingsperspectief 

Het waterschap heeft diverse mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de terugdringing van de uit-

stoot van broeikasgassen. Er kunnen verschillende type maatregelen worden genomen om de uitstoot van 

broeikasgassen terug te dringen, bijvoorbeeld door vermindering van het energieverbruik of opwek van 

duurzame energie. Er zal altijd een deel van de klimaatvoetafdruk overblijven die niet volledig kan worden 

weggenomen, bijvoorbeeld het lachgas op de rioolwaterzuivering. We kunnen die onvermijdbare eigen 

voetafdruk ook reduceren met opwek of levering van duurzame energie of terugbrengen door vastlegging 

van CO2 . Hiermee kan toch klimaatneutraliteit worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen we bijdragen aan 

de reductie die geheel of deels buiten onze scopes, maar wel onder het Klimaatakkoord valt, zoals de uit-

stoot van veenweiden of de emissies uit oppervlaktewater. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de Kli-

maatmonitor.  

 

Verantwoordelijkheden 

Het vraagstuk van de verantwoordelijkheden en taken is een ander terugkerend thema. Met de instem-

ming van het Klimaatakkoord en eerdere akkoorden hebben de waterschappen invulling gegeven aan de 

verduurzaming van de uitvoering van hun taken en nemen zij tevens een bredere maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid. De beschikbaarheid van terreinen, installaties en biomassa biedt mogelijkheden (groen 

gas, aquathermie, windmolens en zonnepanelen). We zien hier wel verschillen tussen de waterschappen 

in de mate waarin met hun assets wil inzetten. Enkele waterschappen zijn zeer actief met inzet van 

aquathermie of verkennen zelf mogelijkheden als warmteleverancier/warmtebedrijf. Het Uniebestuur pleit 
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voor een zelfstandige, zelfbewuste koers als waterschap in het klimaatbeleid. We werken waar nauw sa-

men met het Rijk en met andere partners, maar willen ons niet te zeer afhankelijk en nemen een eigen 

herkenbare en stevige positie in. 

 

De waterschappen ontvangen voor een proactieve en praktische klimaataanpak krediet vanuit de omge-

ving, bij in de RES’en.  Dat biedt meekoppelkansen, bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en 

biodiversiteit. De sessies die wij hierover hebben georganiseerd laten kansen zien en verbinden deze niet 

alleen aan projecten, maar ook aan plannen in het kader van de ruimtelijke ordening. Bestuurlijk is er veel 

draagvlak voor een voortzetting van de deelname aan de Regionale Energie strategieën. Men zou door-

gaans ook een meer integrale aanpak willen zien binnen deze strategieën.  

 

Emissie lachgas en methaan en duurzaam opdrachtgeverschap 

De kennis van de emissie van broeikasgassen op de rioolwaterzuivering is in ontwikkeling. De emissie van 

methaan en lachgas uit de afvalwaterzuivering is substantieel, maar de internationale modelmatige proto-

collen waarmee deze emissies worden berekend, blijken minder goed toepasbaar voor de Nederlandse 

situatie. Er zijn inmiddels goede mogelijkheden om de uitstoot van lachgas en methaan terug te dringen, 

maar het is vooralsnog niet goed mogelijk om hieraan keiharde getallen te verbinden. Er is ambtelijk en 

bestuurlijk consensus over onze primaire verantwoordelijkheid voor de uitstoot van broeikasgassen op de 

afvalwaterzuivering. En het is eveneens duidelijk dat de omvang deze uitstoot aanzienlijk is en dat hierop 

een passende inspanning van de waterschappen mag worden verwacht. In de komende jaren moet een 

meerjarig onderzoek met meting en bemonstering meer duidelijkheid geven over de exacte omvang en 

het handelingsperspectief. Binnen de ketenverantwoordelijkheid legt het duurzaam opdrachtgeverschap 

van projecten veel gewicht in de schaal. De komende jaren zal hiernaar samen met RWS veel onderzoek 

worden gedaan. 

Waterschappen gaan daarnaast inzetten op interne CO2-beprijzing. Door CO2 te beprijzen krijgt het een 

expliciete waarde en wordt het duidelijk welke kosten met de uitstoot gemoeid zijn. Waterschappen gaan 

werken met een prijs van 100 tot 140 euro, passend bij het twee graden scenario. Als we inzetten op an-

derhalve graad en 55% CO2 reductie dan zal hier mogelijkerwijs een hogere prijs aan vast hangen. Op 

deze manier kan het inzicht en bewustzijn kunnen in CO2-reducerende maatregelen sterk worden ver-

groot. 

 

7. FINANCIELE PARAGRAAF 
 

Een aantal waterschappen ziet een spanningsveld tussen de financiering van klimaatmaatregelen en de 

wens van een gematigde tariefontwikkeling in verband met de in de vereniging afgesproken beleidslijn om 

de kosten van verduurzaming van de waterschapstaken in beginsel zelf te dragen. Daarbij komt dat de 

omvang van de kosten nog niet voor alle maatregelen in beeld is gebracht. Tegelijkertijd constateren we 

dat investeringen in duurzame energie zich binnen redelijke termijn kunnen terugverdienen en op termijn 

leiden tot kostenbesparingen, zeker wanneer de duurzame energie kan worden benut voor eigen ver-

bruik. Het kabinet Rutte IV heeft het voornemen om voor vele miljarden financiële stimuleringsmaatrege-

len te treffen (SDE ++, bijmengverplichting groen gas, etc.) en om de energiebelasting voor grootverbrui-

kers te verhogen. Een ander voorbeeld is de massale aanleg van zonneparken op de rioolwaterzuiveringen 

in de afgelopen jaren. Financiële prikkels vanuit het Rijk hebben daarbij een rol gespeeld. 

 

In het algemeen worden gesteld dat investeringen in duurzame energie zich terugverdienen en uiteindelijk 

tot lagere belastingtarieven leiden. De waterschappen zijn relatief grote energieverbruikers, waarmee 

energie een belangrijke kostenpost is. De voordelen van eigen opwek zijn evident. Maatregelen voor het 

terugbrengen van directe emissies van lachgas en methaan zullen in het algemeen kosten met zich mee 

brengen. Deze kosten worden in de komende jaren duidelijker in beeld gebracht. Ervaringen uit het bui-

tenland kunnen daarbij helpen. Ook de meerkosten van het in de praktijk brengen van duurzaam op-

drachtgeverschap zijn nog niet goed duidelijk. Ook dat wordt de komende jaren in beeld gebracht. Overi-

gens is in het huidige klimaatakkoord al opgenomen dat gemeenten, provincies en waterschappen er naar 
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streven om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Voor het Rijk is zelfs een resultaatsver-

plichting gesteld. Daarnaast is in het Klimaatakkoord voor alle overheden het streven naar een klimaat-

neutraal wagen- en machinepark in 2025 vastgelegd.  

 

Met ondersteuning van Arcadis hebben wij berekeningen gemaakt van de klimaatvoetafdruk en van het 

potentieel van opwek van duurzame energie (bijlage 2). Deze laten zien dat de gestelde ambities binnen 

bereik liggen.  

 

8. BESTUURLIJKE AFSPRAKEN 
 

Het traject van de strategische visie met ambities en doelstellingen kan inhoudelijk en procedureel worden 

verbonden aan het traject van de bestuurlijke afspraken die Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten 

met de decentrale overheden wil maken. De strategische visie maakt ambities, doelstellingen en maatre-

gelen concreet. In de periode maart t/m half mei legt Uniebestuur bezoeken afleggen bij alle individuele 

waterschappen om de strategische visie ter consultatie voor te leggen om draagvlak te verkrijgen. Daar-

naast wordt een brede informatie en voorlichtingsdag georganiseerd op 20 april a.s. 

 

Wensenlijst 

De voorliggende strategische visie is een interne sectorale afspraak die richting geeft aan het lange termijn 

klimaatbeleid van de waterschappen. Het Rijk kan deze ambities op onderdelen ondersteunen met het 

geven van subsidies, bevoegdheden en onderzoeksbudget. Parallel aan dit visietraject verkennen we de 

mogelijkheden voor het sluiten van een klimaatdeal. Een van de middelen om de ambities te ondersteu-

nen is het financieren van onderzoek en innovatie. In de afgelopen hebben Unie en Stowa veel onderzoek 

uitgevoerd naar de inpassing van duurzame energiebronnen in het waterbeheer en naar governance en 

wet- en regelgeving. Voor een deel zijn deze onderzoeken medegefinancierd door het Rijk. Er is behoefte 

aan een opvolging van het onderzoeksprogramma WARES dat na 3 jaar ten einde komt en dat specifiek 

voor de waterschappen is ingesteld. Daarnaast is er behoefte aan onderzoek bij de rioolwaterzuivering 

voor reductie van lachgas en methaan en mogelijke productie van waterstof en de ontwikkeling van duur-

zame GWW. Op de lange termijn is het concept van een volledig klimaatneutrale en circulaire afvalwater-

zuivering een belangwekkend onderzoeksthema. Een lijst met wensen is opgenomen in de strategische 

visie. 

 

 

CONCLUSIES 
 
De waterschappen beschikken over goede kansen om invulling te geven aan een ambitieus klimaat- en 

energiebeleid en kunnen daarmee een ambassadeursrol vervullen in de huidige klimaatcrisis. Uitvoerige 

consultatie van de achterban en berekeningen van Arcadis laten zien dat de ambities voor klimaatneutrali-

teit en duurzame energie voor de periode 2025 – 2035 haalbaar en betaalbaar zijn. Monitoring en perio-

dieke herijking is nodig om wendbaar te blijven, bij te kunnen sturen en zo nodig doelstellingen, ambities 

en plannen tussentijds aan te passen. We varen een zelfbewuste koers en hebben daarvoor ook de mid-

delen, maar enige steun vanuit het Rijk is wenselijk. Een ondersteuningsprogramma vanuit de Unie van 

Waterschappen is behulpzaam bij de realisatie van de ambities. 
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HOOFDLIJNEN  STRATEGISCHE VISIE ‘OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRALITEIT’  
 

Behoefte aan een lange termijn visie 

Na het verschijnen van het Klimaatakkoord bestaat er bij de waterschappen behoefte aan een strategische 

lange termijn visie op klimaat- en energiebeleid. De klimaatcrisis is zodanig van aard dat de doelen van het 

Klimaatakkoord nu, door het rijk, al weer naar boven worden bijgesteld. In Den Haag en in Brussel staat 

klimaat hoog op de lijst van prioriteiten. Het nieuwe regeerakkoord bouwt voort op het Klimaatakkoord en 

doet daar nog een schep bovenop: 55% reductie van broeikasgassen en zelfs een ambitie voor 60%. Het 

kabinet wil in samenhang werken aan een klimaatneutrale, fossielvrij en circulaire toekomst. De urgentie 

om tot actie over te gaan is onmiskenbaar en het coalitieakkoord en het EU beleid getuigen sterk van deze 

urgentie. De recente geopolitieke ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne maken de noodzaak tot 

een versnelling nog sterker.  

 

De klimaatcrisis laat zich nadrukkelijker zien en voelen en heeft grote gevolgen voor het waterbeheer, ze-

ker in Nederland. De waterschappen staan hiermee steeds vaker in de belangstelling: wateroverlast, zee-

spiegelstijging, bodemdaling, droogte, weersextremen; het zijn onderwerpen die in de media zowat dage-

lijks het nieuws halen. De klimaatveranderingen raken het waterbeheer in het hart.   

Bij het VN Klimaatakkoord van Parijs is de doelstelling afgesproken om te blijven binnen een maximale op-

warming van de aarde met 2 graden en liefst met 1,5 graad. Deze doelstelling dreigt buiten bereik te ra-

ken. De recente IPCC rapporten laten een steeds minder rooskleurig beeld zien en roepen op tot daad-

kracht en onmiddellijke actie. Nederland heeft als laaggelegen delta een buitengewoon belang bij een am-

bitieus klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal. Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie gaan hand 

in hand. Om Nederland op de lange termijn veilig en bewoonbaar te houden, moet de oorzaak van de kli-

maatcrisis voortvarend worden aangepakt en de CO2  uitstoot worden teruggebracht. De waterschappen 

benadrukken consequent beide kanten van het klimaatbeleid. We kunnen niet blijven dweilen met de 

kraan open. 

 

Goede uitgangspositie waterschappen 

De waterschappen zijn al ruim tien jaar geleden gestart met een gezamenlijk klimaat- en energiebeleid en 

hebben hierover afspraken gemaakt met het Rijk. Zij hebben daartoe zelf het initiatief genomen. Dit beleid 

is succesvol gebleken, want de gezamenlijke doelen die zijn gesteld voor 2020, zijn allemaal behaald (duur-

zame energie, C02-reductie en MJA energie-efficiëntie). In het kader van het IBP (2018) en het Klimaatak-

koord (2019) zijn vervolgens afspraken gemaakt richting 2030. De belangrijkste zijn: 

▪ 100% energieneutraal in 2025 met opwek van duurzame energie (incl. investeringen derden) 

▪ Mee organiseren van de regionale energie strategieën 

▪ Bijdrage aan groen gas productie 

▪ Aquathermie ter beschikking stellen voor verwarming van de gebouwde omgeving 

▪ Samenwerken met energiecoöperaties voor o.a. windmolens en zonnepanelen 

▪ Bijdragen aan de veenweidenaanpak 

▪ Streven klimaatneutrale en circulaire uitvoering Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW) in 2030 

 

Nieuwe uitdagingen 

De aangescherpte ambitie van het rijk vraagt om een visie van de waterschappen. 

We richten ons nu met deze strategische visie op ambities voor 2035 en tussentijdse stappen om daar te 

komen. Aangezien de waterschappen veel handelingsmogelijkheden hebben, kunnen zij de eindbestem-

ming van klimaatneutraliteit (veel) eerder halen dan 2050. Belangrijkste ambitie is het streven naar 100% 

energieneutraliteit in 2025 en 100% klimaatneutraliteit in 2035. De opgave wordt wel groter, omdat we 

een steeds beter beeld beginnen te krijgen van de werkelijke omvang van onze eigen klimaatvoetafdruk. 

Die blijkt groter dan verwacht. De belangrijkste nieuwe uitdagingen zijn de reductie van broeikasgassen op 

de rioolwaterzuivering (lachgas en methaan) en duurzame/circulaire aanbesteding van projecten. Daar-

naast krijgen we zicht op domeinen die strikt genomen niet tot de formele verantwoordelijkheid van het 
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waterschap behoren, maar waarop het waterschap wel grote invloed kan uitoefenen (emissies uit veen-

weiden, oppervlaktewater). Ook bij de invulling van die domeinen willen we graag proactief te werk gaan 

om een bijdrage te leveren. 

 

Sectorale doelstelling en individuele invulling 

De doelen en ambities van de strategische visie hebben een zelfbindend karakter en deze gelden voor de 

sector als geheel. Elk waterschap geeft hieraan op eigen wijze invulling met eigen accenten en eigen 

tempo. Sectorale afspraken geven ruimte voor invulling op maat afhankelijk van de lokale mogelijkheden 

van de infrastructuur, afschrijvingsritme, financiële investeringsruimte, lokale bestuurlijke afwegingen, etc. 

 

Lachgas en methaan 

Kennis en inzicht met betrekking tot de emissie van broeikasgassen is nog voortdurend in ontwikkeling. 

Dit geldt ook voor de klimaatvoetafdruk van de waterschappen. De emissie van lachgas in de afvalwater-

zuivering is substantieel, maar de internationale modelmatige protocollen waarmee deze emissies worden 

berekend, zijn niet goed toepasbaar voor de Nederlandse situatie. Daarnaast lijken er op basis van onder-

zoek en ervaring in binnen- en buitenland inmiddels goede mogelijkheden te bestaan om de uitstoot van 

lachgas terug te dringen. Gelet op het grote relatieve aandeel in van lachgas in de klimaatvoetafdruk is een  

ambitie noodzakelijk om de emissie van deze broeikasgassen terug te dringen. Er is ambtelijk en bestuur-

lijk consensus over onze primaire verantwoordelijkheid aangaande de uitstoot van broeikasgassen op de 

afvalwaterzuivering. En het is eveneens duidelijk dat de omvang van deze uitstoot aanzienlijk is en dat wij 

hierop op passende wijze moeten acteren. Een reductie relateren wij aan emissies die als berekend op ba-

sis van IPCC protocollen. 

 

Lange termijn ambities koppelen aan korte termijn maatregelen en doelstellingen 

Een ambitie is een stip aan de horizon, die nodig is om richting te geven. Een ambitie richting 2035  is niet 

vrijblijvend, want de resultaten worden jaarlijks gemonitord en plannen kunnen op basis daarvan worden 

aangescherpt.  Er komt betekenis toe aan omstandigheden en factoren die in de komende jaren het beha-

len van de ambitie bemoeilijken of juist dichterbij brengen. Tijdens het visietraject is gebleken dat er veel 

vragen zijn over de klimaatboekhouding, de financieringsmogelijkheden en rollen en verantwoordelijkhe-

den van het waterschap. De strategische visie gaat hierop nader in. In de periode naar 2035 worden tus-

sendoelen en maatregelen bepaald die onmiddellijke impact hebben dan wel meer randvoorwaardelijk 

zijn. In een hoogst dynamisch beleidsveld is het van belang om slagvaardig te zijn en tegelijkertijd wend-

baar te blijven. Een cyclische benadering met jaarlijkse sectorale monitoring van de uitvoering met perio-

dieke herijking van de ambities ten minste elke 4 of 5 jaar lijkt daarvoor een passende aanpak te zijn. Deze 

benadering is vergelijkbaar met methodiek die op nationaal wordt toegepast via Klimaatplan en Klimaat-

wet. 

Voor het vaststellen van ambities maken wij in de strategische visie onderscheid naar rol en taakopvatting 

van het waterschap, klimaatneutraliteit, opwek van duurzame energie en meekoppelkansen (voor klimaat-

adaptatie, waterkwaliteit en biodiversiteit). 

 

Gedifferentieerde aanpak klimaatvoetafdruk 

We constateren dat de rijksoverheid en PBL eveneens worstelen met de CO2 boekhouding. Het Klimaatak-

koord gaat uit van de zogenaamde ‘schoorsteenbenadering’ en telt van alle partijen scope 1 op (directe 

emissies binnen het eigen bedrijfsproces). Dit miskent evenwel de complexiteit van energiestromen bin-

nen de Nederlandse economie en samenleving, zo is ook al zelf door het PBL geconstateerd. De rekenme-

thoden van het Klimaatakkoord en van de EU kunnen dus niet zomaar 1 op 1 worden vertaald naar de wa-

terschappen.  We maken daarom onderscheid naar verschillende categorieën van activiteiten die uitstoot 

veroorzaken en waaraan we ook verschillende verantwoordelijkheden en ambities verbinden. Deze gedif-

ferentieerde aanpak is in lijn met de scopebenadering van het Green House Gas protocol (GHG). We on-

derscheiden 3 domeinen van activiteiten: ten eerste de eigen bedrijfsvoering en elektriciteitsverbruik 

(scope 1 en 2),  ten tweede indirecte emissies in de keten (scope 3) en ten derde de omgeving die binnen 

onze invloedssfeer valt. Uitgangspunt voor de waterschappen is de maatschappelijke bijdrage die 
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waterschappen kunnen leveren en daarom nemen wij de omgeving waarop wij invloed kunnen uitoefenen 

eveneens in beschouwing. De voorgestelde aanpak laten willen wij graag valideren door het Rijk en of het 

PBL. 

 

Handelingsperspectief 

Het waterschap heeft diverse mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de terugdringing van de uit-

stoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door vermindering van het energieverbruik en opwek van duur-

zame energie voor eigen gebruik. Er zal niettemin altijd een deel van de klimaatvoetafdruk overblijven dat 

niet volledig kan worden gereduceerd, bijvoorbeeld een deel van het lachgas op de rioolwaterzuivering. 

We kunnen CO2 ter grootte van de onvermijdbare eigen voetafdruk echter ook reduceren in interactie met 

de omgeving (bijv. met opwek of levering van duurzame energie) of door vastlegging van CO2, bijvoorbeeld 

bij de opwaardering van biogas naar groen gas (negatieve emissies). Hiermee kan alsnog klimaatneutrali-

teit worden gerealiseerd. Daarnaast kan worden bijgedragen aan de reductie van broeikasgassen die strikt 

genomen buiten de eigen klimaatvoetafdruk valt, zoals de uitstoot van veenweiden of emissies uit opper-

vlaktewater. Zogenaamde compensatie, bijvoorbeeld door middel van Gold Standard Certificaten (zoals 

bosaanplant buiten Nederland) wordt niet meegerekend in de klimaatmonitor, omdat dergelijke middelen 

in een te ver verwijderd verband staat met de activiteiten van het waterschap. 

 

Belangrijkste ambities in de strategische visie 

Met de strategische visie beogen wij sectorale ambities vast te stellen voor 2035, onze mogelijkheden voor 

het doen van een extra inspanning te benutten en in te spelen op nieuwe uitdagingen en kansen. Daarbij 

zetten de waterschappen een stip op de horizon wanneer zij klimaatneutraal kunnen zijn, hoe zij kunnen 

bijdragen aan de klimaatneutraliteit van Nederland en wat daarvoor nodig is. Hierbij bekijken we de opga-

ves integraal (inclusief stikstofemissies en klimaatadaptatie) en zetten ons vooral daar in waar we de 

grootste bijdrage kunnen leveren. Tegelijkertijd onderzoeken we innovatieve technieken die ons helpen de 

doelen sneller en efficiënter te realiseren. 

 

De belangrijkste  ambities en doelstellingen van de waterschappen in de strategische visie: 

 

1. Open houding voor samenwerking met omgeving op klimaatambities 

2. Voorbeeldfunctie klimaatbeleid laten zien in verbinding met waterbeheer en klimaatadaptatie 

3. Doelstelling van 100% energieneutraliteit in 2025 

4. Ambitie van 100% klimaatneutraal in 2035 voor eigen processen (scope 1 en 2)  

5. Ambitie van 100% klimaatneutraal in 2035 in de keten (scope 3) 

6. Aanvullende inzet van potentieel duurzame energiebronnen t.b.v. 100% klimaatneutraliteit 

7. Medeverantwoordelijkheid nemen reductie broeikasgassen veenweiden en oppervlaktewater 

8. Meekoppelen van klimaatadaptatie en waterkwaliteit via RES’en en gebiedsontwikkeling 

9. Afspraken over duurzaam opdrachtgeverschap en koppeling met doelen circulaire economie 

  

 

Lasten en baten 

Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de financiering van klimaatmaatregelen en de wens van een 

gematigde tariefontwikkeling van de waterschapsbelastingen. In beginsel dragen waterschappen de kos-

ten van de verduurzaming van de uitvoering van hun taken, want de waterschappen beschikken over een 

eigen belastingstelsel. In geval maatregelen om maatschappelijke redenen wenselijk zijn, maar te ver ver-

wijderd liggen van de waterschapstaken kan een bijdrage vanuit het Rijk echter wel wenselijk zijn (bijvoor-

beeld een massale uitrol van aquathermie). Ditzelfde kan gelden voor initiële investeringskosten die de 

financiële spankracht van het waterschap overschrijden (bijvoorbeeld een versnelling op groen gas. De 

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft begin 2021 geconcludeerd dat de uitvoeringskosten van het 

Klimaatakkoord voor waterschappen niet gecompenseerd hoeven te worden, omdat zij dit kunnen finan-

cieren uit de belastingopbrengsten van het eigen belastingstelsel. De ROB adviseert met een verwijzing 
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naar de waterschappen om naast het onderzoek naar personele kosten ook investeringskosten van kli-

maatbeleid te onderzoeken. 

 

Strategisch visie en coalitieakkoord  

In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV staan voor de waterschappen veel aanknopingspunten voor 

intensivering van de opwek van duurzame energie. Het kabinet wil meer regie nemen op de ruimtelijke 

inrichting van de energietransitie (integraliteit en multifunctioneel gebruik) en benoemt groen gas, water-

stof en aquathermie als belangrijke alternatieve energiedragers in de energietransitie. De geopolitieke si-

tuatie zal naar verwachting de inzet van alternatieve warmtebronnen nog verder doen versnellen. Voor 

groen gas wil het kabinet een bijmengverplichting van 20% voor de verwarming van de gebouwde omge-

ving  introduceren. De waterschappen zijn belangrijke producenten van biogas (20% van de huidige natio-

nale productie) en dit biogas kan worden opgewaardeerd tot groen gas. De Unie is in februari gestart met 

een locatieonderzoek naar potentieel en randvoorwaarden van opschaling van de biogas/groen gas pro-

ductie, waarbij ook externe stromen zijn meegenomen (dierlijke mest, maaisel, reststromen landbouw). 

Daarnaast wijst Unieonderzoek uit dat productie van waterstof op de RWZI kansrijk is. Pilots worden voor-

bereid. Bezien moet worden of een verbinding kan worden gelegd met het waterstofprogramma van het 

Rijk en van provincies. Wat betreft de RES’en is de ontwikkeling naar een koppeling met integrale ge-

biedsopgaven gewenst, waarbij de verbinding met klimaatadaptatie kansen biedt  (water als ordenend 

principe). Wat betreft wind en zon richten de waterschappen zich al langer op multifunctioneel inzetten 

van gronden en terreinen, maar de samenwerking met lokale energiecoöperaties kan verder worden ver-

sterkt. 

 

Concrete ambities op de deelterreinen, waarbij wij mogelijke steun van het rijk nodig hebben: 

 

▪ Benutting van potentieel terreinen voor inzet van aquathermie, groen gas, wind- en zonne-energie 

▪ Versnelling productie van groengas met 75% opwaardering biogas en 100 miljoen m3 groengas 

▪ Ontwikkeling van rioolwaterzuiveringen tot smart energyhubs 

▪ Onderzoek en ontwikkeling van mogelijkheid productie van waterstof op de rioolwaterzuiveringen 

▪ De reductie van lachgas en methaan op de rioolwaterzuiveringen met resp. 50% en 80% in 2030 

▪ Mogelijkheden van realisatie van negatieve C02 emissies (bijv. bij groen gas productie) 

▪ Ontwikkeling en toepassing van nieuwe technische innovaties (waterstof, superkritische vergas-

sing, afvang, benutting van CO2 en overige broeikasgassen, etc.) 

▪ Samenwerking tussen overheden en Rijkswaterstaat bij duurzaam opdrachtgeverschap 

▪ Toepassing van interne CO2 -beprijzing 

▪ Integratie van klimaat- en energiebeleid met circulaire economie en biodiversiteit 

▪ Samenwerken in doorontwikkeling van de Regionale energie strategieën  

▪ Gebiedsgerichte aanpak veenweiden en methaan emissies uit oppervlaktewater 

▪ Opstelling van 4-jaarlijkse klimaatplan door het waterschap (opvolging van MJA-plannen) 

▪ Ondersteuningsprogramma van Unie voor de waterschappen voor uitvoering strategische visie 

 

 

Een eerste indicatie wijst op een minimale reductiepotentieel van ongeveer 1,3 Mton C02-equivalenten 

(Arcadis) 

 

De uitdagingen van de waterschappen bieden ook kansen. Het merendeel van de reductiemogelijkheden  

kan naar verwachting bijdragen aan de verhoogde ambitie van het kabinet naar 60% broeikasgassen re-

ductie in 2030 of in relatie tot fitfor55. 
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     BELEIDSVISIE 

      STRATEGISCHE VISIE VAN DE NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN 

      ‘OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRALITEIT’ 

 

Overwegende dat: 

1. De ernstige gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak van een krachtdadige aanpak om 

verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en te beperken tot maximaal 2 graden als vastge-

legd in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015; 

2. De resultaten van de recente IPCC rapporten waarin de snelheid in beeld is gebracht waarmee de 

klimaatverandering zich voltrekt en waarbij de noodzaak is benoemd van een snelle terugdringing 

van broeikasgassen om onomkeerbare gevolgen te voorkomen.  

3. De verhoging van de nationale en Europese doelstellingen van de reductie van broeikasgassen 

naar minstens 55% in 2030 en 100% in 2050 die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de verplich-

tingen van het Klimaatakkoord van Parijs; 

4. Dat Nederland voortbouwt op de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord van 2019 en dat de 

verhoogde nationale en Europese doelstellingen een aanscherping inhouden van de reductiedoel-

stelling van 49% naar 55%. 

5. Dat de waterschappen kunnen voortbouwen op het nationale Klimaatakkoord waarmee de water-

schappen hebben ingestemd en dat hierop, vanuit het oogpunt van het waterbeheer, een verbre-

ding wenselijk is naar alle broeikasgassen met een langer termijn perspectief wenselijk is; 

6. De internationale geopolitieke ontwikkelingen die tot toenemende schaarste van energie en 

grondstoffen leiden en die nog meer nadruk leggen op het streven naar onafhankelijkheid van 

aardgas en aardolie. Dat deze ontwikkelingen om een aanscherping en versnelling vragen van de 

uitvoering van klimaat- en energiebeleid; 

7. De onlosmakelijke samenhang van klimaatbeleid dat enerzijds gericht op het tegengaan van de 

opwarming van de aarde (mitigatiebeleid) en anderzijds de noodzakelijke maatregelen om de ge-

volgen van klimaatverandering op te vangen (adaptatiebeleid); 

8. De relatief kwetsbare geografische positie van Nederland voor toekomstige zeespiegelstijgingen 

die, afhankelijk van het tempo van de mondiale temperatuurstijging op langere termijn worden 

verwacht en de verantwoordelijkheden en verplichtingen die dit voor Nederland met zich brengt; 

9. De wettelijke (mede)verantwoordelijkheid van de waterschappen om Nederland in waterstaatkun-

dige zin op lange termijn bewoonbaar en veilig te houden; 

10. De grenzen van de belastbaarheid van het watersysteem door klimaatverandering worden over-

schreden en de grote uitdagingen die met zich brengt voor het waterbeheer en de waterschappen. 

11. De goede resultaten die de waterschappen in de afgelopen 15 jaar hebben behaald met actief kli-

maat-en duurzaamheidsbeleid en de kennis en ervaring die de waterschappen daarbij hebben op-

gedaan en die een goede basis vormen voor toekomstig beleid; 

12. De gewenste voortzetting van de verduurzaming van de taken van de waterschappen die met de 

inzet van hun assets in het waterbeheer maatschappelijk bijdragen aan een klimaatneutrale, fos-

sielvrije, circulaire economie en samenleving; 

13. De noodzaak van ontwikkeling van de circulaire economie, zowel met het oog op de reductie van 

C02, als op milieu-impact en toenemende schaarste van grondstoffen; 

14. De opportuniteit van meekoppelkansen voor het waterbeheer bij de ontwikkeling van een klimaat-

neutrale, fossielvrije en circulaire economie met betrekking tot klimaatadaptatie, waterkwaliteit en 

biodiversiteit. 

15. De noodzaak om als waterschappen bij de uitvoering van strategisch klimaat- en energiebeleid te-

gelijkertijd ambitieus, slagvaardig en wendbaar te zijn en dat een cyclisch proces van permanente 

monitoring met periodieke herijking en bijsturingsmogelijkheden hieraan sterk kan bijdragen; 

16. Dat in het dynamische beleidsveld van klimaat en energie zowel bestuurlijke moed als strategische 

visie noodzakelijk zijn om als waterschappen de noodzakelijke stappen op de weg naar klimaat-

neutraliteit te kunnen zetten. 
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17. Dat deze strategische visie richtinggevend is voor de waterschapsector en dat afhankelijk van de 

lokale omstandigheden elk waterschap de ruimte heeft om eigen accenten te leggen en maatrege-

len te kiezen om de ambities te realiseren.  

 

 

KOMEN DE WATERSCHAPPEN GEZAMENLIJK OVEREEN OM: 

 

Met elkaar voor de sector als geheel de volgende klimaat- en energieambities  te stellen met bijbehorende 

maatregelen voor de periode tot en met 2035: 

 
DEFINITIE EN AFBAKENING 
In bijlage 1 zijn alle definities opgenomen betreffende vaktermen, afbakening en rekenmethoden. 

 
 

A. KLIMAATNEUTRALITEIT: 100% IN 2035 
 

Artikel 1.  Klimaatvoetafdruk emissies in scope 1 en 2  

De waterschappen streven naar 100% klimaatneutraliteit in 2035 voor wat betreft de uitstoot van broei-

kasgassen die vallen onder scope 1 en 2 van het Green House Gas Protocol: 

1. Scope 1 

Directe  emissies vanuit eigen bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen zoals: 

a) Verbruik van brandstoffen voor eigen gebouwen, rioolwaterzuiveringen, gemalen en an-

dere installaties, transport- en onderhoud (aardgas, benzine, diesel, etc.). 

b) Emissie van lachgas en methaan op de rioolwaterzuivering. 

2. Scope 2 

Indirecte emissies door inkoop van elektriciteit voor eigen installaties, gebouwen en materieel. 

3. De slibeindverwerking wordt niet beschouwd als eigen bedrijfsproces en de emissies die daarbij 

maken geen onderdeel uit van deze klimaatvoetafdruk. 

 

Artikel 2. Emissies in scope 3 

1. De waterschappen streven naar 100% klimaatneutraliteit in 2035 voor wat betreft de uitstoot van 

broeikasgassen voor de hierna genoemde activiteiten die door de waterschapsector onder scope 3 

zijn gebracht, conform het Green House Gas Protocol: 

Scope 3 

Indirecte emissies buiten de eigen bedrijfsprocessen die betrekking hebben op de volgende speci-

fieke activiteiten als opgenomen: 

a) Werkgebonden personen mobiliteit; 

b) Uitbesteed transport en onderhoud; 

c) Materialen en grondstoffen; 

d) Projecten 

2. In bijlage 1is uiteengezet welke emissiebronnen onder a t/m d onderdeel uitmaken van scope 3; 

3. Onder emissies van uitbesteed transport en van grondstoffen als bedoeld onder letter b en c wor-

den mede begrepen het uitbesteed transport van zuiveringsslib en de slibeindverwerking door 

derden. 

 

Artikel 3. Emissies binnen de invloedssfeer van de waterschappen 

De waterschappen streven daarnaast waar mogelijk naar actieve beperking van de emissies van broeikas-

gassen in hun omgeving, waarvoor zij weliswaar geen directe verantwoordelijkheid dragen, maar waarop 

zij wel een positieve invloed kunnen uitoefenen, zoals: 

1. Broeikasgassen uit veenweiden; 

2. Broeikasgassen uit oppervlaktewateren; 
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Artikel 4. Handelingsperspectief om broeikasgassen terug te dringen [waterval] 

Er staan de waterschappen verschillende mogelijkheden ten dienste om de maatschappelijke opgave voor 

klimaatneutraliteit te realiseren: 

1. Reductie broeikasgassen eigen bedrijfsprocessen door: 

a) Energiebesparing door mindering van het verbruik van brandstoffen en elektriciteit; 

b) Inzet andere energiedragers; 

c) Inkoop van duurzame energie (GVO’s); 

d) Reductie van methaan en lachgas in de afvalwaterzuivering; 

e) Opwek van duurzame energie voor eigen gebruik. 

2. Reductie elders 

Opwek van duurzame energie voor levering aan derden, zoals bijvoorbeeld de levering van groen 

gas (reductie door vermeden broeikasgassen). 

3. Negatieve emissies  

Realisatie van negatieve emissies door het vastleggen van kort-cyclische emissies van C02, bijvoor-

beeld in het zuiveringsproces of bij de opwaardering van biogas naar groen gas en planten van bo-

men. 

4. Invloedssfeer omgeving  

Bijdragen aan het verminderen van de landelijke klimaatvoetafdruk door reductie van emissies 

van methaan door actieve mede vormgeven van de gebiedsaanpak veenweiden en de aanpassing 

van onderhoudsplannen voor oppervlaktewateren die in beheer zijn van het waterschap. 

 

Artikel 5 . Ambitie en plan van aanpak voor 80% reductie van methaan bij slibvergIsting in 2030 

De waterschappen stellen een meerjarig plan van aanpak op voor de reductie van methaanverliezen bij de 

vergisting van zuiveringsslib, waarbij per waterschap reductieplannen worden gemaakt. De coördinatie 

van deze aanpak wordt uitgevoerd door de Vereniging van Zuiveringsbeheerders met monitoring met be-

hulp van de Klimaatmonitor. 

 

Artikel 6. Ambitie van reductie van lachgas in de afvalwaterzuivering van 50% in 2030 

De waterschappen streven naar een reductie van 50% van de emissie van lachgas in de afvalwaterzuive-

ring als berekend met het IPCC model door middel van: 

1. Opzetten van een meerjarig meet- en onderzoeksprogramma en behoeve van: 

a) Het reduceren van de uitstoot van lachgas; 

b) Meting van de werkelijke hoeveelheden ter verbetering van het protocol ten behoeve van 

de Nederlandse situatie en omstandigheden; 

2. Mogelijke maatregelen in de processturing en techniek die voortvloeien uit het onder a genoemde 

onderzoeksprogramma; 

3. Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van reductie van 

lachgas. 

 

Artikel 7. Circulaire economie 

1. Het waterschap onderstrepen met de decentrale overheden dat de omschakeling naar een circu-

laire economie (CE) behoort tot de grote transities van de komende jaren en streven er naar dat in 

2050 de Nederlandse economie volledig circulair is.  

2. De Unie van Waterschappen draagt bij aan deze landelijke afspraken met het Rijk en de andere 

koepels van decentrale overheden VNG en IPO. Deze staan onder meer in het Nationaal Uitvoe-

ringsprogramma Circulaire Economie dat jaarlijks wordt geactualiseerd en in de nog op te stellen 

Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en Circulaire infraprojecten (KCI).  

3. De Uitvoeringsagenda KCI moet de relevante afspraken met betrekking tot de GWW-sector met 

elkaar verbinden, zoals de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord en het Grondstoffen-

akkoord.  
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4. Deze opgave van een transitie naar een circulaire economie heeft een duidelijke samenhang met 

het klimaat- en energiebeleid en de waterschappen benaderen beide opgaven zoveel mogelijk in 

onderlinge samenhang om de realisatie van beide opgaven te versnellen. 

 

Artikel 8. Reductie broeikasgassen duurzaam opdrachtgeverschap infrastructurele werken door 

middel van klimaatneutraal en circulair werken  

Waterschappen werken samen met de Rijksoverheid (Rijkswaterstaat) en andere overheden in klimaat-

neutrale en circulaire infrastructurele programma’s en projecten in de GWW-sector in 2030. Daarvoor wor-

den de volgende maatregelen genomen: 

1. Inzichtelijk maken  van de impact van de programma’s en projecten van de waterschappen bij in-

frastructurele werken, evenals van de inkoop van producten en diensten op de klimaatvoetafdruk; 

2. Opnemen van scope 3 emissies in Klimaatmonitor; 

3. Het vaststellen van een sectorale afspraak voor de toepassing van het instrument van interne ‘C02 

beprijzing’. 

 

Artikel 9. Mobiliteit 

De volgende maatregelen worden genomen om de emissies in verband met mobiliteit te reduceren: 

1. Monitoring van de emissie van broeikasgassen die samenhangt met mobiliteit vanaf 2022. 

2. Voldoen aan normering zakelijke mobiliteit 2026 door inkoop van elektrische of waterstofauto’s. 

3. Stimulering van reductie CO2 van woon-werkverkeer (via oplaadinfra, stimulering fietsen en OV). 

4. Verkenning naar mogelijke aanpassingen in de CAO voor de waterschappen. 

5. Bij uitbesteding van (zuiveringsslib)transport extra sturen op duurzame mobiliteit. 

 

Artikel 10. Vermindering CO2 met terugwinning van energie en grondstoffen  

1. De Unie van Waterschappen brengt in het kader van de Energie- en Grondstoffenfabriek de C02 

impact bij grondstoffenterugwinning uit zuiveringsslib en maakt dit onderdeel van de Klimaatmo-

nitor Waterschappen . 

2. De waterschappen verkennen via STOWA en de Energie- en Grondstoffenfabriek de  lange termijn 

innovaties om op de lange termijn te komen tot innovatiemogelijkheden naar een volledig Klimaat-

neutrale en circulaire  rioolwaterzuivering.  

 

Artikel 11. Aanpak Veenweiden 

1. Vanuit het bodem/watersysteem sturen de waterschappen mee op de inrichting van de ruimte en 

dragen bij met kennis over het bodem/watersysteem als basis voor het gesprek over de inrichting 

van het landgebruik en de draagkracht van het watersysteem.  

2. Waterschappen zetten, binnen de kaders van de functiebestemming, in op het minimaliseren van 

de broeikasgasuitstoot uit veenweiden. Iedereen kan binnen zijn eigen verantwoordelijkheid opti-

maliseren naar een minimale broeikasgas uitstoot.  

3. Waterschappen benutten deze ruimte en minimaliseren de broeikasgas uitstoot door: 

a) Binnen het heersende peilbesluit het beheer te optimaliseren naar minimale CO2 uitstoot. 

b) Alle peilbesluiten in veenweidegebieden te herzien en optimaliseren naar minimale uit-

stoot binnen heersend gebruik. 

c) Tot een drooglegging van -40 cm niet meer te indexeren. 

d) Alle peilbesluiten met een drooglegging groter dan -60 cm te herzien. 

e) waterschappen nemen de verantwoordelijkheid voor het grondwater in peilgestuurde 

veengebieden. 

4. Waterschappen nemen de verantwoordelijkheid voor het watersysteem dat in het kader van de 

veenweideaanpak  in veel gevallen ingrijpend aangepast worden.  Zij stellen daartoe financiële 

middelen beschikbaar en zijn daarmee mede sturend op de ruimtelijke inrichting: 

a) Waterschappen stellen X  budget beschikbaar voor de water gerelateerde kennisontwikke-

ling in dit dossier’; 
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b) Waterschappen dragen substantieel bij aan de vrijwillige GLB-maatregelen in veenweidege-

bieden; 

c) De waterschappen financieren de water gerelateerde maatregelen uit het gebiedsproces 

en koppelen de eigen opgaven. 

5. Waterschappen werken in het veenweidendossier zoveel mogelijk als één overheid samen, waarbij 

zij hun eigen opgaven koppelen en kennis aan andere betrokken partijen beschikbaar stellen. 

6.  Waterschappen stellen het waterbodemsysteem centraal met focus op een klimaatbestendig  wa-

tersysteem in 2050.  

 

Artikel 12. Reductie broeikasgassen oppervlaktewater/sloten  

Gelet op de grote onzekerheden aangaande de omvang van de emissies van methaan en andere broeikas-

gassen uit oppervlaktewater evenals de mogelijkheden om deze te reduceren wordt door de waterschap-

pen via STOWA een onderzoeksprogramma ingesteld dat in de komende jaren verder wordt uitgewerkt. 

Daarbij worden: 

1. De omvang van emissies van broeikasgassen uit oppervlaktewater zo nauwkeurig mogelijk vastge-

steld; 

2. Mogelijke maatregelen verkend die waterschappen zouden kunnen nemen om reducties van 

broeikasgassen te verminderen; 

3. Meekoppelkansen verkend voor maatregelen als bedoeld onder het tweede lid die tevens een bij-

drage leveren aan verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit.  

 

Artikel 13. Jaarlijkse monitoring emissies van broeikasgassen  

De onder artikel 1 t/m 3 genoemde emissies worden jaarlijks gemonitord door middel van de Klimaatmo-

nitor Waterschappen die hiervoor zal worden uitgebreid en geactualiseerd.  

 

Artikel 14. Cyclische evaluatie en herijking van uitvoeringsbeleid en ambities en klimaatplannen 

1. Elke 4 jaar wordt de uitvoering van deze strategische visie door de Unie van Waterschappen geëva-

lueerd en de vastgestelde ambities en doelen waar nodig herijkt en voorgenomen maatregelen 

waar nodig bijgesteld. 

2. Het waterschap stelt ter vervanging van de Meerjarenplannen MJA vanaf 2023 elke vier jaar een 

Klimaatplan op waarin maatregelen worden opgenomen ten behoeve van de sectorale strategi-

sche visie met betrekking tot energieverbruik, opwek van duurzame energie en emissie van broei-

kasgassen. 

 

 

B. DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE: 100% ENERGIENEUTRALITEIT IN 2025  
 

Artikel 15.  Energieneutraliteit 

1. De waterschappen hebben de ambitie om in 2025 minimaal voor 100% energieneutraal te zijn en 

realiseren dit door: 

a) Energiebesparing bij de uitvoering van hun taken; 

b) Investeringen in projecten voor de opwek van duurzame energie op terreinen als rioolwa-

terzuiveringen, poldergemalen, dijken en oppervlaktewateren; 

c) Mits dit verenigbaar  is met een adequate uitvoering van de taken met het oog op veilig-

heid, waterkwaliteit en ecologie. 

2. Onder energieneutraliteit wordt verstaan dat minimaal zoveel energie wordt opgewekt dan wordt 

verbruikt en daarbij wordt meegerekend: 

a) de opwek van energie door middel van investeringen van het waterschap op eigen terrei-

nen of dat van derden; 

b) de opwek van energie van investeringen van derden op terreinen die in eigendom zijn van 

het waterschap. 
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Artikel 16. Facilitering van opwek van duurzame energie door derden 

1. Het ter beschikking stellen van gronden of wateren die in eigendom of beheer zijn van het water-

schap aan derden wordt gestimuleerd, voorzover dit niet in de weg staat aan de adequate uitvoe-

ring van de wettelijke taken van het waterschap en deze voorzieningen goed kunnen worden inge-

past in het waterbeheer  

2. Conform de afspraken in het Klimaatakkoord stimuleren de waterschapen het de voorkeur om in 

geval van het ter beschikking stellen van gronden dit zo zoveel mogelijk lokale energiecoöperaties 

3. De Unie van Waterschappen heeft twee handreikingen opgesteld ten behoeve van de samenwer-

king met lokale energiecoöperaties en aanbesteding en stimuleert haar leden daarvan gebruik te 

maken. 

 

Artikel 17. Inventarisatie potentieel opwek duurzame energie 

1. Elk waterschap maakt een inventarisatie van het potentieel van inzet van assets die mogelijk zou-

den kunnen worden benut voor de opwek van duurzame energie, waaronder groen gas, aquather-

mie en plaatsing van windmolens en zonnepanelen. 

2. Het is van belang dat er vaart wordt gemaakt met het wetsvoorstel dat moet borgen dat water-

schappen juridisch meer duurzame energieproductie mogen produceren dan zij zelf verbruiken. 

 

Artikel 18. Biogas en Groen Gas  

1. De waterschappen streven gezamenlijk naar een sectorale biogasproductie op de rioolwaterzuive-

ringen van jaarlijks 175 miljoen kuub in 2030; 

2. De waterschappen streven voor wat betreft groen gas gezamenlijk naar: 

a) Opwaardering van groen gas tot minstens 75% van het sectoraal geproduceerde biogas; 

b) De jaarlijkse productie van 100 miljoen kuub groen gas. 

3. Bij de productie van groen gas wordt (kort-cyclisch)  CO2 zoveel mogelijk afgevangen en vastgelegd. 

4. De waterschappen nemen actief deel aan het Programma Groen Gas en de Unie van Waterschap-

pen neemt namens de waterschappen deel aan het Platform Groen Gas. 

5. De Unie van Waterschappen neemt de aanbevelingen in overweging van het locatieonderzoek op 

rioolwaterzuiveringen naar het potentieel van de productie van groen gas met inzet van externe 

stromen zoals dierlijke mest, GFT en maaisel. 

6. De Unie van Waterschappen neemt samen met de Vereniging van Zuiveringsbeheerders en Ener-

gie- en Grondstoffenfabriek het initiatief voor een ‘Community of practice’ voor groen gas.  

 

Artikel 19. Proactieve rol Aquathermie 

1. Waterschappen zetten zich er voor in dat de energie die in water ligt opgesloten, waar mogelijk 

kan worden benut als bron voor warmte- en koudevoorziening en warmtenetten in de gebouwde 

omgeving. 

2. Daartoe brengen de waterschappen op lokaal niveau actief kansen voor aquathermie in kaart. 

3. De waterschappen werken mee aan de totstandkoming van de gemeentelijke transitievisies 

warmte (warmtevisies) en adviseren over de bijdrage die aquathermie kan leveren. 

4. De Unie van Waterschappen neemt deel aan de Green Deal Aquathermie 2.0, het Nationale Pro-

gramma Warmtetransitie en het Nationaal Programma RES om kennis en ervaring op het terrein 

van aquathermie in te brengen. 

5. Via de STOWA ontwikkelen de waterschappen kennis over de governance en techniek van 

aquathermie inclusief de toepasbaarheid met het oog op ecologisch effecten. 

6. De Unie van Waterschappen stelt model-beleid op voor de vergunningverlening voor de toepas-

sing van aquathermie. 

 

 

 

 



Pagina 22 van 25 

 

 

 

 

 
 

Artikel 20. Wind en Zon 

1. De waterschappen streven waar mogelijk naar een inzet van zonnepanelen en windmolens bij ri-

oolwaterzuiveringen en waterkeringen voor de eigen energievoorziening en voor levering aan de 

omgeving. 

2. De Unie van Waterschappen stelt model-beleid op voor de vergunningverlening voor de plaatsing 

van zonnepanelen op oppervlaktewater. 

 

Artikel 21.  Flexibiliteit, netwerkcongestie en groene waterstof 

1. Met het oog op energiezekerheid en toenemende capaciteitsproblemen op het netwerk verkennen 

de waterschappen: 

a) Lokale mogelijkheden voor flexibele inzet van energie; 

b) Mogelijke toepassing van groene waterstof’; 

c) Verdere ontwikkeling van de rioolwaterzuivering als smart energy hub. 

2. Bij deze verkenning vindt afstemming plaats met de partijen in de Regionale energie strategieën. 

3. De Unie van Waterschappen wil met het Rijk en de STOWA een ontwikkel- en demonstratiepro-

gramma instellen voor de productie van groen waterstof met inzet op realisatie van pilot elektro-

lyse installaties op rioolwaterzuiveringen met juridische experimenteerruimte. 

 

Artikel 22. Klimaatmonitor 

De Unie van Waterschappen actualiseert de afbakening en opzet van de jaarlijkse Klimaatmonitor op basis 

van de afspraken, uitgangspunten en definities van de strategische visie als opgenomen in bijlage 1. 

 
 
C. MAATSCHAPPELIJKE ROL EN TAAKOPVATTING: ACTIEF EN BETROKKEN WATERSCHAP 
 

Artikel 23. Maatschappelijke rol 

1. Het waterschap heeft een bredere maatschappelijke oriëntatie en treedt de omgeving tegemoet 

met een open houding voor samenwerking op klimaatdoelen. 

2. Het waterschap vervult in zijn omgeving een voorbeeldfunctie met een actief klimaatbeleid.  

 

Artikel 24. Rol in de Regionale energiestrategie (RES) 

1. Het waterschap maakt zich sterk voor een sturende rol van water en bodem in de RES 2.0.  

2. Het waterschap stelt zich proactief op met de inzet van de warmtebronnen in de RES. 

3. Het waterschap handhaaft zijn bestuurlijke betrokkenheid in de RES ten behoeve mede met het 

oog op de eigen opgave van het waterschap en de borging van het waterbelang in de ruimtelijke 

ordening. 

4. Waterschappen zetten zich omwille van de integraliteit in voor een stevige koppeling van de RES 

2.0 met het Nationaal Programma Landelijk Gebied 

5. Het waterschap inventariseert zijn potentieel voor duurzame energie ten behoeve van zijn inbreng 

in de RES. 

 

Artikel 25. Participatie, lokaal eigendom en samenwerking met energiecoöperaties 

1. Het waterschap bevordert de samenwerking met energiecoöperaties voor de ontwikkeling van lo-

kale duurzame energieprojecten. 

2. Het waterschap legt deze voorkeur voor lokale aanbesteding vast in beleid binnen de juridische 

grenzen van het aanbestedingsrecht (Unie Handreiking participatie en juridische aspecten). 

 

Artikel 26. Samenwerking met andere partijen als RWS, netbeheerders en energiebedrijven 

1. Het waterschap zoekt in de uitvoering van het klimaatbeleid de samenwerking met RWS of andere 

partijen voor zover dit functioneel en passend is. 
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Artikel 27.  Inzet Warmtetransitie 

In het kader van de warmtetransitie maakt het waterschap zich sterk voor: 

1. Actief inbrengen van Aquathermie en groen gas in Transitievisie Warmte (gemeente) 

2. Zorgt ervoor dat Aquathermie onderdeel wordt van de afwegingen in de Regionale Structuur 

Warmte (provincie) 

3. Een proactieve rol van het waterschap in de warmtetransitie en verankering van de warmtebron-

nen van de waterschappen in de Regionale Structuur Warmte binnen de RES 2.0  

4. Inzet op maximale bevoegdheden van de waterschappen in de Warmtewet (geen plicht) 

 

Artikel. 28. Financiering 

1. Verduurzaming van de waterschapstaken kunnen doorgaans uit eigen belastingopbrengsten wor-

den gefinancierd 

2. Waar een bijdrage van het Rijk wenselijk is gaan we hierover in gesprek 

3. Dit is het geval bij klimaatmaatregelen die een ver verwijderd verband hebben met de waterschap-

staken of die initieel buitenproportionele kosten met zich brengen 

4. Ondersteuning aanbeveling van de ROB voor onderzoek naar investeringskosten en veenweiden 

voorkomend uit het Klimaatakkoord. 

 

D. MEEKOPPELKANSEN:  AANJAGEN VAN KLIMAATBELEID 
 

Artikel 29. Klimaatadaptatie: verdroging, wateroverlast en hittestress 

▪ Het waterschap verbindt waar mogelijk het klimaat- en energiebeleid met een integrale gebiedsge-

richte aanpak in het perspectief van het waterbeheer als ordenend principe. 

▪ Waar mogelijk neemt het waterschap aan de voorkant bij planvorming en gebiedsaanpak meekop-

pelkansen voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en biodiversiteit mee. 

 

Artikel 30. Waterkwaliteit en Biodiversiteit 

1. Het waterschap neemt de Bossenstrategie als uitvloeisel van het Klimaatakkoord mee in de afwe-

gingen voor de inrichting van een meer natuurlijk en robuust watersysteem en bezien daarbij de 

kansen voor extra bos in beekdalen. 

2. Het waterschap neemt de mogelijkheden en kansen voor een natuurvriendelijk beheer van sloten 

mee in het kader van de beleidsafwegingen bij de veenweidenaanpak. 

3. Het waterschap neemt kansen voor maatregelen ter voorkoming van methaanvorming in sloten 

mee in samenhang met de beleidsafwegingen voor een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. 

4. Waar mogelijk worden koude lozingen bij aquathermie benut om de waterkwaliteit te verbeteren. 

warmtelozingen tegen te gaan 

5. Het waterschap neemt de mogelijkheden van een natuurvriendelijke inrichting mee bij de aanleg 

van zonneweiden.  

 

Co2-beprijzing 

Waterschappen gaan inzetten op interne CO2-beprijzing. Door CO2 te beprijzen krijgt het een ex-

pliciete waarde en wordt het duidelijk welke kosten met de uitstoot gemoeid zijn. Waterschappen 

gaan werken met een prijs van 100 tot 140 euro, passend bij het twee graden scenario. Als we in-

zetten op anderhalve graad en 55% CO2 reductie dan zal hier logischerwijs een hogere prijs aan 

vast hangen. Op deze manier worden CO2-reducerende maatregelen gestimuleerd.  
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Wat vragen we concreet van het nieuwe kabinet? 

 

1.  Onderzoek  

Financiële bijdrage voor een langjarig onderzoeksprogramma met o.a.: 

- Monitoring- en reductieprogramma Lachgas en methaan op de zuiveringen (EZK/I&W). 

- Ontwikkel- en onderzoeksprogramma Waterstof en superkritische vergassing t.b.v. van hogere 

productie biogas en groen gas (EZK). 

- Technische mogelijkheden afzuiging en vastlegging (en mogelijk hergebruik) van lachgas, me-

thaan en CO2 bij rwzi’s (EZK, I&W). 

- Methaanemissie uit oppervlaktewater (I&W). 

- Onderzoek en monitoring van de ecologische effecten van aquathermie en zon op water (I&W). 

- Onderzoek CO2  aspecten grondstoffenterugwinning  (I&W). 

 

2. Bevoegdheden  

- Vaart zetten achter het Wetsvoorstel Energieproductie waterschappen (afspraak uit het Kli-

maatakkoord (I&W). Dit voorstel is nu gekoppeld aan het voorstel herziening belastingstelsel 

van de waterschappen. Duurt mogelijk te lang, omdat energieneutraliteit voor sommige water-

schappen in beeld komt 

- Juridische experimenteerruimte productie waterstof op rwzi’s (leidingen, levering; I&W). 

- Juridische experimenteerruimte voor rzwi als ‘smart energy hub’ ( I&W). 

- Modernisering van de afvalstoffenwet en -regelgeving (I&W). 

 

3. Inhoudelijke bestuurlijke afspraken 

- Mogelijke  afspraken voor het reduceren van CO2, maar daarnaast ook op het vermijden CO2 

en neutralisatie van CO2 door opvang, hergebruik of opslag (EZK/BZK/I&W). 

- Opvolging Meerjarenafspraken energie-efficiency voor de waterschappen (Zie ons verzoek van 

mei 2021 aan EZK). Uitbreiding focus van energie naar integrale benadering CO2/broeikasgas-

sen (EZK) op scope 1,2 en 3. Er wordt nu een verkenning gedaan naar opvolging MJA. Nood-

zaak concernbenadering. 

- Het opstellen van een uitvoeringsagenda met I&W/RWS en medeoverheden om samen te wer-

ken aan de ambitie om in 2030 bij de aanleg en onderhoudsprojecten in de GWW-sector kli-

maatneutraal en circulair te werken. De uitdagingen  van de waterschappen en RWS komen 

sterk overeen. RWS heeft met steun I&W een strategie opgesteld, incl. plan van aanpak.  Onze 

wens is om hierbij programmatisch aan te haken met ondersteuning. 

- Verbinding met programma Circulaire Economie door toepassing van de C02 prestatieladder. 

- Mogelijkheid van meer integrale aanpak in de Regionale energiestrategieën (gebiedsaanpak 

Klimaatadaptatie, warmtebronnen groen gas en/of aqauthermie?). 

- In verband met de oorlogssituatie in de Oekraïne is de Unie van Waterschappen twee weken 

geleden gestart met een verkenning naar een versnelling van realisatie van groen gas installa-

ties. Een dergelijke versnelling vraagt mogelijk om ondersteuning op financieel en juridisch 

vlak. 

 

4. Ondersteuning Unie van Waterschappen 

- Budget voor fte capaciteit Unie (RES en warmtetransitie) met mogelijke koppeling aan natio-

nale programma’s. Met inachtneming van rollen, taken, ambitieniveau waterschappen en Unie-

bureau.  

 

5. Financiële ondersteuning en stimulering waterschappen 
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- SDE ++ voor aquathermie en Groen Gas. Ontschotting warmte van elektriciteit in 2023. Vastleg-

ging kort-cyclische CO2 (bijv. bij productie groen gas; EZK). 

- Mogelijke tegemoetkoming bij toepassing interne CO2-beprijzing van onrendabele projecten. 

- Meerjarig monitoring ecologische effecten van gerealiseerde aquathermieprojecten. 

- Verkenning van financiële bijdragen voor inspanningen die de financiële draagkracht van het 

waterschap te boven gaan of die zich te zeer buiten het wettelijk taakgebied van het water-

schap bevinden (zowel investeringskosten als personele capaciteit). 

 

6. Programmatische inbedding van aquathermie en groen gas 

- Onderbrengen van Netwerk Aquathermie in Programma Gebouwde omgeving (EZK en BZK) 

- Programmatische positionering van groen gas en Routekaart Groen Gas in het Programma Ge-

bouwde omgeving en of NP RES (EZK en BZK). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


