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AGENDAPUNT 4.1.A/B 

 

Onderwerp: Grondstoffenvisie Nummer: 852054-v3 

In D&H: 22-04-2014 / 12-08-2014 Steller: E.M. Langbroek 
 BMZ   Telefoonnummer: (06)11614706 In Cie: 
 SKK    08-05-2014  Afdeling: Strategie en Innovatie 

In AB: 22-10-2014   
Portefeuillehouder: Beugelink, Van der Vorm Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is 
gebracht;  
 
gehoord hetgeen in het kader van een advisering door de commissie SKK op 8 mei 2014 naar voren is 
gebracht; 
 
Stelt het college u voor om: 
 

1. De Grondstoffenvisie vast te stellen.  
 
De essentie van de visie luidt: 
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt mee aan de transitie naar een circulaire economie. Dit 
doen we door reststromen niet langer als afval te zien, maar als grondstof. We benutten de kansen tot het 
(terug)winnen van grondstoffen uit de reststromen die vrijkomen bij ons werk. We gaan hiermee verder dan 
wat wettelijk van ons geëist wordt, omdat we vinden dat een duurzame benadering past bij de invulling van 
onze maatschappelijke taak.   
We zorgen ervoor dat we genoeg kennis en expertise in huis hebben om in te spelen op de (snelle) 
ontwikkelingen. We zoeken de samenwerking met andere partijen -zowel privaat als publiek- wanneer dit 
leidt tot hoogwaardiger (her)gebruik van reststromen en wanneer dat bijdraagt aan een kosteneffectieve 
uitvoering van onze taken.  
 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
Het merendeel van de commissie was van mening dat de visie scherper en ambitieuzer verwoord moet 
worden. Verschillende commissieleden adviseerden om de terugverdientijd nader te specificeren, de 
terugverdientijd te betrekken op de extra kosten voor de investering, uitvoering van de visie verder toe te 
lichten, en het beperken van kosten op te nemen in de visie.  
Daarnaast was er een vraag over de aantallen kilo’s fosfaat in de tabel op blz 22 uit de Speelveldverkenning 
Grondstoffenvisie. 
 
 
Reactie college op advies commissie
Het verzoek en de adviezen van de commissie SKK zijn in de nu voorliggende Grondstoffenvisie verwerkt. 
Met betrekking tot de kilo’s fosfaat in de tabel uit de Speelveldverkenning Grondstoffenvisie het volgende:  
op de rwzi is in kilo’s minder fosfaat terug te winnen dan bij de eindverwerker; op de rwzi is alleen het 
opgeloste deel van het fosfaat (circa 40 tot 50% van totaal aanwezig fosfaat) terug te winnen en bij de 
eindverwerker een groter deel omdat dit uit de verbrandingsas wordt teruggewonnen (70 tot 80% van totaal). 
Het aantal terug te winnen kilo’s fosfaat op de rwzi en bij de eindverwerker kan dus niet bij elkaar worden 
opgeteld omdat het om 2 verschillende werkwijzen gaat.  
 



 
 

 
   

 

 
INLEIDING 
 
Aanleiding 
In 2012 heeft het AB de Energievisie vastgesteld. Een van de onderdelen uit het actieprogramma van de 
Energievisie was het opstellen van een Grondstoffenvisie. Ook in de Zuiveringsvisie die in 2010 is 
vastgesteld wordt al gesproken over hoe om te gaan met grondstoffen. 
 
Waarom moet juist het waterschap zich met dit onderwerp bezighouden? Omdat bij het werk van het 
waterschap reststromen vrijkomen die waardevolle grondstoffen bevatten, en omdat de samenleving 
verwacht dat het waterschap als uitvoerder van een maatschappelijke taak zijn werk op een verantwoorde 
en toekomstgerichte wijze doet. 
 
Het Bestuursakkoord Water, het Klimaatakkoord dat in 2010 is gesloten tussen de Unie van Waterschappen 
en het Rijk, en recente uitspraken van minister Schultz van Haegen van het ministerie van I&M zijn 
aanleiding om ons te bezinnen op de rol die wij als waterschap willen spelen met betrekking tot grondstoffen. 
De Routekaart Afvalwaterketen 2030 schetst een fundamentele verandering, waarin waterschappen en 
gemeenten een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving, en aan het sluiten van 
kringlopen.  
 
 
Doel 
De visie heeft de volgende doelen: 

 Scheppen van een bestuurlijk kader om investeringen met betrekking tot het omgaan met 
reststromen te kunnen afwegen; 

 Richting geven aan het dagelijks handelen van de organisatieonderdelen die te maken hebben met 
reststromen;  

 Anticiperen op relevante ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen (terug)winning. 
 
 
Procedure 
Op 3 april 2014 is de Speelveldverkenning Grondstoffenvisie ter consultering voorgelegd aan de commissie 
SKK. In de commissievergadering spraken de fracties hun voorkeur uit voor één of meerdere koersen. De 
koersen in de speelveldverkenning Grondstoffenvisie waren uitgestippeld om de discussie te structureren en 
een beeld te geven van de mogelijke opstellingen van het waterschap.  
Vervolgens is op 8 mei 2014 de Grondstoffenvisie ter advisering voorgelegd aan de commissie SKK. De 
commissie adviseerde om de visie scherper en ambitieuzer te verwoorden, en om nog enige zaken uit te 
zoeken met betrekking tot terugverdientijd en kosten. 
 
 
 
ARGUMENTEN 
 

1. De Grondstoffenvisie geeft een verdere invulling aan het duurzaamheidsbeleid van het waterschap. 
Het (terug) winnen van grondstoffen uit reststromen biedt kansen om CO2 emissies te verlagen, 
schaarse grondstoffen te hergebruiken, minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en 
daardoor kostenreducties in het uitvoeren van onze taken te realiseren.  

 
2. De uitgangspunten van de Energievisie zijn vertaald naar de Grondstoffenvisie. De visies zijn 

daarmee wat betreft afwegingskader voor investeringen in lijn met elkaar. In de Grondstoffenvisie is 
gekozen om meer dan in de Energievisie samen te werken met externe partijen, omdat het 
grondstoffenspeelveld groter is en uit vele schakels bestaat.  

 
3. De Grondstoffenvisie biedt een kader voor investeringen, en houvast bij het dagelijks werk. De visie 

is erop gericht om voldoende kennis in huis te houden om zowel een volwaardig 
samenwerkingspartner te zijn, als om zelfstandig uitvoerder te kunnen zijn.  
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4. Door open te staan voor samenwerking ontstaat er synergie met ontwikkelingen in de omgeving. 

Daarbij brengen we onze eigen kennis in, en benutten we het potentieel van kennis en kunde dat 
andere partijen inbrengen.  
 

5. Met de invulling van de Grondstoffenvisie anticiperen we op nieuwe ontwikkelingen en participeren 
we in ontwikkelingen die aansluiten bij de uitvoering van onze taken.  

 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 staan de kernwaarden van het waterschap verwoord. De 
Grondstoffenvisie geeft invulling aan de kernwaarden ‘duurzaamheid’ en ‘innovativiteit’. 
 
Reststromen zoals zuiveringsslib en slootmaaisel komen vrij bij het uitvoeren van onze taken. Deze 
reststromen bevatten in potentie waardevolle grondstoffen. 
 
In het Verlengd bestuursakkoord staat: “We zullen doorgaan met het ontwikkelen van mogelijkheden voor 
het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, zoals nu al met energie en fosfaat. Daarbij zullen we 
meeliften met en meedoen aan landelijke onderzoeken.” en “HDSR omarmt deze [MVO/duurzaamheid] 
waarden en laat daardoor mede zien dat zij middenin de maatschappij staat. Dat houdt in: hoog scoren (in 
de top 5) op de duurzaamheidsmeter van de waterschappen en inhoud geven aan goed rentmeesterschap.  
Belangrijk daarbij is dat iedereen bij het waterschap zich bewust is van deze uitdaging en hieraan invulling 
geeft in het werk. Dus niet alleen werken aan majeure zaken zoals de Energiefabriek maar ook oog hebben 
voor kleine duurzame successen.” 
 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
De Grondstoffenvisie geeft richting aan het waterschapswerk. We streven daarbij naar besparing van kosten 
in de bedrijfsvoering voor verwerking of toepassing van reststromen, door in te zetten op duurzaamheid en 
krachten te bundelen met andere partijen.  
 
 
 
KANTTEKENINGEN  
 
Het (terug)winnen van grondstoffen uit reststromen levert soms juridische bezwaren op. Via de Unie van 
Waterschappen en de Grondstoffen –en Energiefabriek werken de waterschappen gezamenlijk aan 
oplossingen hiervoor.  
 
De ambitie van het waterschap om energieneutraal te worden botst in zekere zin met de mogelijke ambitie 
om grondstoffen (terug) te winnen uit reststromen. Door het winnen van energie uit reststromen is het niet 
meer mogelijk om bepaalde grondstoffen te winnen. Dat kan betekenen dat we onze eigen energie ambitie 
op een andere manier in moeten vullen. Het terugdringen van broeikasgassen en het verminderen van afval 
zijn de achterliggende drijvers van onze energieambitie. Als we die ook op een andere, meer efficiënte wijze, 
kunnen halen is dat positief voor de verduurzaming van de samenleving. We moeten dat echter wel 
inzichtelijk maken, zodat zichtbaar is dat we op een goede manier met onze leefomgeving omgaan.  
 
Een grondstof is pas een grondstof wanneer deze bij wijze van spreken in een pakje of potje geleverd kan 
worden, en wanneer er vraag is naar de betreffende grondstof. Deze constatering legt het dilemma van de 
ontwikkelingen op grondstoffengebied bloot: de mogelijkheden lijken eindeloos, kreten als ‘biomassa is het 
nieuwe goud’ zingen rond. In de praktijk blijkt dat de afzetmogelijkheden op de markt (nog) onvoorspelbaar 
zijn en dat nieuwe technieken soms nog in de testfase zijn. Dat betekent dat we de komende periode 
moeten durven experimenteren met en verstandig investeren in nieuwe ontwikkelingen. Ook zullen we het 
lef moeten hebben om fouten te maken, en moeten accepteren dat nieuwe ontwikkelingen niet altijd slagen. 
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Het kosteneffectief (terug)winnen en toepassen van grondstoffen vraagt bijna onherroepelijk om 
samenwerking met meerdere partners. Dat maakt dat we voor het behalen van (duurzaamheids)doelstelling 
mede afhankelijk zijn van anderen, en het vraagt van ons interactie in een complexe omgeving.  
 
 
 
UITVOERING  
 
De Grondstoffenvisie geeft richting aan de afwegingen van het waterschap met betrekking tot het omgaan 
met reststromen die vrijkomen bij het waterschapswerk. Dit betekent dat bij investeringen, in de 
meerjarenplanning en in de procesvoering invulling wordt gegeven aan de aspecten uit de 
Grondstoffenvisie. 
De grondstoffenmarkt ontwikkelt zich in snel tempo, en ook de technieken die het (terug)winnen van 
grondstoffen mogelijk maken ontwikkelen zich snel. In de bijgevoegde Grondstoffenvisie is een aantal 
voorbeelden geven van lopende en veelbelovende ontwikkelingen, om een indruk te geven van 
uitvoeringsmogelijkheden.  
 
 
 
COMMUNICATIE  
 
De Grondstoffenvisie is bedoeld om een kader te scheppen voor het bestuur, richting te geven aan het 
handelen van de organisatie en invulling te geven aan het duurzaamheidbeleid van de Stichtse Rijnlanden. 
Bestuur en medewerkers zijn daarmee de belangrijkste doelgroepen waar deze visie naar gecommuniceerd 
wordt. De visie kan ook gebruikt worden om externe partijen toe te lichten wat onze visie op het 
(terug)winnen van grondstoffen is. De kernboodschap, zoals verwoord in de Grondstoffenvisie, zal gebruikt 
worden in beleidsdocumenten en communicatie over het onderwerp grondstoffen.  
Wanneer het Algemeen Bestuur de Grondstoffenvisie vaststelt, zal dat worden vermeld op de website en in 
de nieuwsbrief van De Stichtse Rijnlanden.  
 
De waterschapsbrede Grondstoffen- en Energiefabriek hebben een eigen communicatie programma, waarin 
De Stichtse Rijnlanden betrokken is. Projecten en onderwerpen die hierbuiten vallen zullen afzonderlijk 
gecommuniceerd worden, waarbij indien toepasselijk gerefereerd zal worden aan de Grondstoffenvisie.  
 
 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk  

Grondstoffenvisie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, DM 851725 
 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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