
Participatie sector- en keteninitiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 

De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 

branche spelen. 

 

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Delfland is 

de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-

programmas). Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te 

vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de energiezorgcoördinator en met 

het management. Aangezien de organisatie aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen 

ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de energiezorgcoördinator en het management geëvalueerd of deelname 

aan de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 

andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

 

Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en 

overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt 

de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 

de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 

actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 

inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander 

initiatief. 

 

Lopende initiatieven 

Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) 

De EFGF is een netwerkorganisatie van waterschappers die bezig zijn met het thema energie 

en grondstoffen. Een van de werkgroepen binnen de EFGF houdt zich bezig met energie, met 

name uit afvalwater. Het doel is om van elkaar te leren en innovaties een kans te geven door 

bijvoorbeeld pilotonderzoek te doen. Delfland levert de voorzitter van deze werkgroep en 

maakt gebruik van de kennis die hier wordt opgedaan. 

 

Community of Practice (CoP) CO2-Prestatieladder  

Delfland neemt actief deel in de CoP die wordt georganiseerd door SKAO in samenwerking met 

de Unie van Waterschappen, met financiering vanuit de klimaatenveloppe.  

 

Community of Practice (CoP) interne CO2-beprijzing 

Het doel van dit initiatief is het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over het aan de slag gaan 

met CO2-beprijzing en meer inzicht krijgen en geven in de verschillende methodieken. 

 
Implementatie Duurzaam Opdrachtgeverschap 

De strategie Inkopen met impact (oktober 2019, Rijksoverheid) is de aanleiding geweest voor 

deze strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen 2021-2030 (Unie van 

https://www.efgf.nl/over-ons/


Waterschappen). De strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen is een strategie 

om Delfland’s sectorbrede ambities door te vertalen naar de opdrachten aan de markt. Deze 

ambities en doelstellingen zijn de afspraken waaraan Delfland heeft gecommitteerd. Ze doen 

wat nodig is om deze doelen, ambities én overige afspraken op tijd te realiseren. 
 

Onderzoek CO2-emissie uit plassen en meren 

Delfland neemt deel aan onderzoek die als doel heeft om het inzicht in CO2-emissies uit het 

watersysteem te vergroten. In 2019, 2020 en 2021 zijn verschillende casussen bemonsterd in 

meren, plassen, sloten, petgaten en grotere lijnvormige wateren. In de eerste jaren heeft 

Delfland deze activiteiten gefinancierd en op dit moment wordt het gefinancierd door Stowa, 

waardoor Delfland enkel uren besteed aan het project.   

 

Samenwerking met andere overheden 

 Delfland werkt intensief samen met gemeenten aan de Regionale Energiestrategie regio 

Rotterdam Den Haag, als bijdrage in het landelijke Klimaatakkoord. Daar zijn ook overheden 

als de Provincie en de gemeenten bij aangesloten.  

 

Samenwerking met Eneco voor aquathermie  

Delfland werkt intensief samen met Eneco om warmte uit schoongemaakt rioolwater te winnen 

en te leveren aan huishoudens. Zo willen wij samen een nieuwe stap zetten in het 

verduurzamen van de energievoorziening voor de regio. 

 

Samenwerking met AquaMinerals 

Met ingang van 1 juli 2022 is Delfland aandeelhouder van AquaMinerals. AquaMinerals is een 

bedrijf zonder winstoogmerk dat al ruim 25 jaar de afzet van rest- en grondstoffen verzorgt 

voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, een Belgisch drinkwaterbedrijf en waterschappen.  

Door aandeelhouder te worden van AquaMinerals geven wij een belangrijke impuls aan onze 

ambities om circulair te werken. 

 


