
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 Waterschap 
Vallei en Veluwe 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 projectleider en met het management. Aangezien Waterschap Vallei en Veluwe aan 
meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider 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 

Initiatief Energie en Grondstoffenfabriek (EFGF) 

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

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

De Duurzame Brandstofketen 
In het project ‘De Duurzame Brandstofketen,’ zorgen zes organisaties vanuit de eigen specifieke 
rol en deskundigheid samen voor de directe levering van overtollig biogas (bio-CNG) voor inzet 
op een duurzame bouwplaats. Volgens de uitgevoerde milieu-impactanalyse, blijkt in 
vergelijking tot fossiele brandstof, dat de CO2-uitstoot over de gehele keten tot 96% lager is. 



Het noodzakelijke transport van het biogas en methaanuitstoot hebben nog de hoogste CO2-
impact. Uit metingen op de bouwplaats blijkt de CO2-uitstoot bovendien ruim 97% onder de 
norm van de ‘Stage V wetgeving’ te liggen. De uitstoot van roetdeeltjes en fijnstof is 
verwaarloosbaar en de emissie van onverbrande brandstof en van stikstofoxides ligt ruim 70% 
onder de strengste norm. Het vulstation op de rioolwaterzuivering Renkum blijft de komende 
jaren in gebruik. De volgende stap is een verdere opschaling van het concept. Powercrumbs zal 
in 2023 tenminste drie vulstations plaatsen bij andere waterzuiveringen om fakkelen van biogas 
te voorkomen. Buse Gas bouwt 100 nieuwe biogas-opslagcontainers en de generatoren van 
Koninklijke van Twist worden ingezet op tientallen bouwplaatsen door heel Nederland. Een mooi 
resultaat van samenwerking! 

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

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

 

Ondertekening 

Verantwoordelijke projectleider: Erik Koppenaal  

 

 


