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Dit onderwerp wordt geagendeerd 
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Op 27 mei 2014 heeft het college besloten: 
 

 In te stemmen met het ‘Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013’, zoals in bijlage 1; 
 Het ‘Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013’ ter kennisname aan te bieden aan de Commissie BMZ. 

 
Het ‘Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013’ is één van de documenten die gerelateerd is aan de 
Jaarrekening 2013. 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 

Met het ‘Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013’ wordt voldaan aan de verplichting uit de vergunningen om 
jaarlijks verslag uit te brengen over de prestaties met betrekking tot het zuiveren van afvalwater. Het 
Jaaroverzicht wordt intern verspreid naar het bestuur en alle afdelingen en naar alle waterschappen, onze 
vergunninghouders, onderzoeksinstituten en andere relaties.  
 
Uit de resultaten blijkt dat we ook in 2013 weer een beter verwijderingrendement hebben behaald op stikstof 
(87,2%) en fosfaat (88,3%). Ook op het gebied van energie hebben we goede resultaten geboekt. We 
wekken inmiddels 36% van ons energieverbruik zelf op, dit is bijna 10% meer dan in 2012 (33%). Hierdoor 
voldoen we bijna aan het Klimaatakkoord om in 2020 40% van het eigen energieverbruik op te wekken. 
Daarnaast hebben we een goed resultaat behaald op de Meer jaren afspraak (MJA afspraak) om tussen 
2005- 2020 met de gehele branche 30% energie efficiency verbetering te realiseren. In 2013 hebben we 
20,5% energie efficiency verbetering bereikt. Dat is ruim meer dan het streefgetal van 18%. Voornamelijk de 
ombouw van puntbeluchting naar bellenbeluchting op rwzi’s Leidsche Rijn, Bunnik, Woerden en Nieuwegein 
werpen duidelijk hun vruchten af! 
 
Op grond van de resultaten uit het ‘Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013’, zijn voor 2014 de volgende 
aandacht- en verbeterpunten geformuleerd: 

  

Overzicht aandacht- en verbeterpunten 2014 

1. Verhogen ontwateringpercentage (tot 24%) 

2. Geen proces-verbaal meer voor overschrijding lozingseisen 

3. Onderzoek naar chemicaliënverbruik 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Het ontwateringpercentage verbetert elk jaar iets (22.7% in 2012 en 22,9% in 2013). We boeken 

goede resultaten, zeker landelijk gezien. Toch willen we dit proces veel aandacht geven om 24% te 
behalen.  

2. In 2013 hebben we vier proces verbalen ontvangen. We sturen er op om dit aantal, net als 
voorgaande jaren, naar nul terug te brengen. 

3. Elk jaar verbruiken we tonnen hulpstoffen waar een hoog prijskaartje aan zit. Dit jaar gaan we 
onderzoeken hoe we dit verbruik verder kunnen terugdringen zonder onze prestaties aan te tasten.  
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Voorwoord 
 
Samenwerken voor een zuiver resultaat 
 
Voor u ligt het Jaaroverzicht zuiveren 
afvalwater 2013 van de afdeling 
Zuiveringsbeheer. Met dit overzicht brengen 
we u op de hoogte van onze activiteiten en 
resultaten in het jaar 2013. 
 
De resultaten laten zien dat de 
verwijderingspercentages van stikstof en 
fosfaat ook dit jaar weer licht gestegen zijn. 
 
Het verhogen van het ontwateringspercentage 
was een aandachtspunt voor 2013. Het 
resultaat van 22.9% is iets beter dan vorig 
jaar (22.7%), maar blijft ook voor 2014 een 
aandachtspunt. 
 
Verder is het noemenswaardig om te 
vermelden dat we in 2013 voor 100% hebben 
voldaan aan onze afnameverplichting.  
 
Ook op het gebied van energie hebben we 
goede resultaten geboekt. Inmiddels wekken 
we 36% van ons energieverbruik zelf op, dit is 
10% meer dan vorig jaar (33%). Hiermee 
voldoen we bijna aan het 
Klimaatakkoord om in 2020 
40% eigen energieverbruik op 
te wekken. 
 
Daarnaast hebben we een 
goed resultaat behaald op de 
Meer jaren afspraak (MJA 
afspraak) om tussen 2005- 
2020 met de gehele branche 
30% energie efficiency 
verbetering te realiseren. In 
2013 hebben we 20,5% 
energie efficiency verbetering 
bereikt. Dat is ruim meer dan 
het streefgetal van 18%. 
 
Alles bij elkaar zijn wij trots op 
de behaalde resultaten. Het is 
een uitdaging deze de 
komende jaren te blijven 
verbeteren. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 

 
Ing. W.R. Heijbroek 
Hoofd Zuiveringsbeheer 

Tekst op bedrijfsgebouw rwzi Nieuwegein 
 



Inleiding 
 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 staat 
beschreven dat wij voor schoon water 
zorgen. Om aan deze zorg te voldoen heeft 
het waterschap ondermeer 17 
rioolwaterzuiveringinstallaties in bedrijf. Het 
gezuiverde water (effluent) moet voldoen aan 
de normen uit de lozingsvergunningen. 
Hiermee leveren we ook een belangrijke 
bijdrage aan de waterkwaliteitsdoelstellingen 
vanuit de Kaderrichtlijn Water.  
Met dit jaaroverzicht wordt voldaan aan de 
verplichting uit de vergunningen om jaarlijks 
verslag uit te brengen over de prestaties. 
 
Onze missie 
De missie van ons waterschap luidt: 
“Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden zorgt als waterautoriteit voor 
veilige dijken, droge voeten en schoon water. 
Kernwaarden bij onze aanpak zijn: 
 
 duurzaamheid 
 kwaliteit 
 resultaatgerichtheid 
 innovativiteit 
 efficiency 
 
“We zijn zichtbaar en bereikbaar voor de 
inwoners en de bedrijven in ons gebied. We 
werken intensief met andere partijen samen, 
want waterbeheer kan niet los gezien worden 
van de samenleving. De Stichtse Rijnlanden 
stemt het waterbeheer af op de eisen van de 
toekomst en werkt daartoe actief mee aan de 
totstandkoming van het waterbeleid.” 
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Panorama rwzi Leidsche Rijn 
 
 

 
 

Bij De Stichtse Rijnlanden werken ongeveer 
460 medewerkers aan het volbrengen van 
deze missie. 
 
De missie Schoon water wordt voor een 
belangrijk deel gerealiseerd door de 
afdelingen Zuiveringsbeheer, Uitvoering, 
Planvorming & Advies, Ingenieursbureau en 
Vergunningverlening & Handhaving. Voor 
het zuiveren van afvalwater zijn 66 
medewerkers actief.  
 
Het jaarverslag 2013 is opgebouwd uit de 
volgende onderdelen: 
 
 Resultaten van het proces zuiveren 

afvalwater 
 Vergunningssituatie 
 Individuele Behandeling Afvalwater 

(IBA) 
 Energie 
 Overige resultaten 
 Ontwikkelingen en projecten  
 Prestatie overzicht 
 Speerpunten en verbeterpunten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Resultaten van het proces 
zuiveren afvalwater 
 
Het afvalwater wordt via aanvoerleidingen – 
riolering en persleidingen - vanuit woningen 
en bedrijven getransporteerd naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het 
gezuiverd en vervolgens afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. 
 
Transport 
De Stichtse Rijnlanden heeft 52 
rioolgemalen1 en circa 140 km persleiding in 
beheer. Dit systeem voerde in 2013 bijna 77 
miljoen m3 afvalwater en regenwater naar de 
rwzi’s. 
Regenwater is relatief schoon en hoort in 
principe niet vermengd te worden met 
afvalwater. Op plaatsen waar het kan 
stimuleert het waterschap de gemeenten dan 
ook om regenwater van de riolering af te 
koppelen. 
 
Afnameverplichting 
Het waterschap heeft afspraken met 
gemeenten over de capaciteit van de 
zuiveringen en de rioolgemalen: de 
afnameverplichting. Het kengetal “voldoen 
aan afnameverplichting” is in 2013 100%, 
wat betekent dat wij volledig voldoen aan de 
gemaakte afspraken. 
 
Afvalwater 
De vervuilingsgraad van het afvalwater wordt 
uitgedrukt in inwonerequivalenten (i.e.). De 
vuilvracht die in 2013 door de 17 rwzi’s is 
ontvangen en gezuiverd is 1.156.000 i.e. (zie 
tabel 1). Dit is ruim 3% minder dan in 2012. 
 
Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid 
vervuilende stoffen in het afvalwater die één 
persoon gemiddeld per etmaal produceert. 
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1 De rioolgemalen die De Stichtse Rijnlanden in beheer heeft 
zijn de eindgemalen van rioolstelsels. Vanaf deze gemalen 
wordt het rioolwater naar de bijbehorende rwzi’s 
getransporteerd. 

In de rwzi’s wordt deze vuilvracht voor ruim 
95% gereduceerd. 
 
Kwaliteit zuiveren 
Stikstof (N) en fosfaat (P) zijn belangrijke 
stoffen die uit het afvalwater gehaald moeten 
worden. Als deze niet uit het afvalwater 
worden verwijderd treedt overbemesting 
(eutrofiëring) van het oppervlaktewater op. 
Overbemesting leidt o.a. tot zuurstoftekort en 
algengroei, waardoor het water verstikt en er 
nauwelijks meer leven in het 
oppervlaktewater mogelijk is. 
 
Stikstofverwijdering (N) 
Stikstof wordt met behulp van micro-
organismen (bacteriën) afgebroken en 
verwijderd uit het afvalwater. De gemiddelde 
stikstofverwijdering voor alle rwzi’s in 2013 
bedroeg 87,2%. De stikstofverwijdering laat 
de afgelopen jaren een duidelijke stijging 
zien (zie tabel 1). De verbetering in 2013 is 
met name te danken aan verbeterde 
procesvoering.  
 
Fosfaatverwijdering (P) 
In 2013 is het verwijderingrendement van 
fosfaat met bijna 2% gestegen tot ruim 88% 
(zie tabel 1). Het fosfaat wordt op de meeste 
rwzi’s op biologische wijze verwijderd. Op 
rwzi Utrecht worden metaalzouten aan het 
afvalwater toegevoegd om het fosfaat te 
verwijderen. 
 
Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) 
Het chemisch zuurstof verbruik (CZV) is een 
indicatie voor de mate van biologische 
vervuiling. Het verwijderingrendement van 
CZV bedroeg in 2013 94,6% (zie tabel 1). Dit 
is ongeveer gelijk aan het percentage van 
2012. 
 
 

Jaar i.e. 150 (x1000) m3/jaar (x 1000.000 ) neerslag (mm) N P CZV

2009 1.151 77,4 833 83,8 84,5 92,9
2010 1.155 83,8 901 83,2 85,4 93,6
2011 1.164 82,2 825 86,3 86,9 93,2
2012 1.194 78,8 789 86,7 86,6 94,9

2013 1.156 77,0 772 87,2 88,3 94,6

VerwijderingrendementenAanvoer gegevens

Tabel 1 Afvalwater en kwaliteit zuiveren

 
 
 
 
 



Slibontwatering 
Het slib van 15 rwzi’s wordt centraal vergist 
en verwerkt op de rwzi’s Utrecht en 
Nieuwegein. Dit slib wordt afgevoerd naar de 
Slibverwerking Noord Brabant (SNB). Het is 
zaak om het slib zoveel mogelijk van 
overtollig water te ontdoen. Dit heeft een 
kostenverlagend effect op de transport- en 
verwerkingskosten. 
 
Hoe hoger het ontwateringpercentage, des 
te minder water er nog in het slib zit. 
Het gemiddelde ontwateringpercentage van 
het slib was in 2013 22,9 %. Dit is een 
geringe toename ten opzichte van 2012 (zie 
tabel 2). 
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Hulpstoffenverbruik 
Hulpstoffen worden gebruikt om diverse 
processen te ondersteunen. De hoeveelheid 
te doseren hulpstoffen wordt afgestemd op 
de gestelde lozingseisen en een optimale 
werking van de slibontwateringsinstallatie. 
 
Metaalzouten 
Metaalzouten hebben verschillende 
toepassingen.  
 
Op rwzi Utrecht wordt fosfaat verwijderd met 
ijzerchloridesulfaat (ijzer). Door effectiever te 
doseren is het verbruik in 2013 met ruim 
18% gedaald tot een jaarverbruik van 346 
ton.  
 
Aluminiumchloride (aluminium) wordt voor 
twee doeleinden toegepast. Als eerste 
verbetert het de bezinkingseigenschappen 

van slib en dient als vlokvormer voor het 
binden van fosfaat in het zandfilter op rwzi’s 
Zeist en De Bilt. Voor het bereiken van de 
lozingseisen werd in 2013 100 ton 
aluminiumproduct gebruikt. Dat is een daling 
van 40% in vergelijking met 2012.  
 
Om problemen in het slibverwerkingsproces 
te voorkomen wordt op rwzi Nieuwegein 
magnesiumchloride (magnesium) gedoseerd. 
Hiermee wordt gecontroleerd struviet 
gevormd. Het kan zich dan niet op plekken 
vormen waar het een belemmering vormt in 
het proces. Het struviet wordt nu nog 
afgevoerd met het slib omdat er nog geen 
manier is om dit goed van het slib te 
scheiden. We volgen de ontwikkelingen op 
dit gebied. 

Jaar Ontwatering in % g PE/kg drogestof

2009 22,4 8,7
2010 22,8 10,3
2011 23,1 15,9

2012 22,7 12,1

2013 22,9 11,9

Tabel 2 Ontwaterd slib

Slibontwateringsinstallatie
 
Poly-elektrolyt (PE) 
Om de ontwatering van het slib te 
bevorderen voegen we poly-elektrolyt (PE) 
toe. PE bevordert de afscheiding van het 
water in het slib. In 2013 was het PE-verbruik 
(217 ton/j) nagenoeg gelijk aan het verbruik 
in 2012 (214 ton/j). 
 
Overige hulpstoffen 
Kalk 
Op rwzi Utrecht is in 2013 een proef gestart 
waarbij kalk aan het actief slib werd 
toegevoegd. Door een beoogde stevigere 
slibvlok was de verwachting dat hierdoor de 
uitspoeling van zwevende stofdeeltjes zou 
afnemen en daarmee uitspoeling van slib 
voorkomen zou worden. Helaas heeft de 
proef niet tot het gewenste resultaat geleid. 
De proef is dan ook gestopt. 
 
Methanol 
Op rwzi Utrecht wordt methanol gedoseerd 
als hulpstof om voor de parameter stikstof 
(N) te voldoen aan de lozingseis. In 2012 en 
2013 is voorgesorteerd  op vergaande 
stikstofverwijdering, daarom is dit gebruik 
door de jaren heen toegenomen  
 
 

Jaar IJzer Alum inium Magnesium Kalk Methanol poly-elektrolyt

2009 491 30 142

2010 429 18 768 196
2011 416 39 511 234

2012 423 167 695 214

2013 346 100 146 600 773 217

Tabel 3 Hulpstoffenverbruik in 2013

Hulpstoffenverbruik in ton/j



Vergunningensituatie 
 
Situatie 2013 
Van de 17 rwzi’s lozen acht rwzi’s op 
rijkswater, acht op water in beheer van het 
waterschap en één op de Vecht. De Vecht 
valt onder de verantwoordelijkheid van 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). 
Alle rwzi’s hebben een geldige 
lozingsvergunning, waarvan de basis is 
afgestemd op het “Lozingenbesluit Stedelijk 
Afvalwater”. Voor de rwzi’s Breukelen, De 
Bilt, Driebergen, Houten, Leidsche Rijn, 
Oudewater, Utrecht en Zeist zijn individuele 
eisen voor de stoffen N en P afgegeven 
omdat het ontvangende oppervlaktewater 
daartoe aanleiding geeft. Voor de overige 
rwzi’s geldt dat hogere grenswaarden 
gehanteerd mogen worden als voor beide 
parameters (N en P) het 
verwijderingsrendement voor het totale 
beheersgebied meer dan 75% is. Voor rwzi 
De Meern is sinds oktober 2013 deze 
voorwaarde niet meer van kracht voor 
fosfaat, vanwege de kwetsbaarheid van het 
oppervlaktewater. 
 
Vooruitblik 2014 
Op 1 maart 2014 is het Activiteitenbesluit in 
werking getreden. In 2011 vielen de 
afspraken met betrekking tot geur, geluid en 
bodem al onder het activiteitenbesluit, in 
2014 is daar de effluentlozing van de rwzi bij 
gekomen. De overgang naar het 
activiteitenbesluit is in beginsel 
beleidsneutraal. Dit betekent dat 
vergunningsvoorschriften automatisch 
overgaan in een maatwerkvoorschrift dat 
voor drie jaar geldig is. 
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Na drie jaar stelt het bevoegd gezag een 
onderbouwd maatwerkvoorschrift voor, waar 
ook eventuele verscherpingen ten opzichte 
van het lozingsbesluit in worden 
meegenomen. 
Ook voor de rwzi Utrecht is het 
activiteitenbesluit sinds maart 2014 van 
kracht. Momenteel zijn er gesprekken met 
AGV over de maatwerkvoorschriften die 
gaan gelden voor rwzi Utrecht. 
 
 
Verontreinigingsheffing 
Voor het lozen van de restvervuiling in het 
effluent op rijkswater en op de vecht wordt 
verontreinigingsheffing betaald. De 
opbrengst van deze heffing gebruiken de 
heffende instanties voor de verbetering van 
de kwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater. 
 
Lozing op Rijkswater 
De rwzi’s Breukelen, Houten, Leidsche Rijn, 
Lopik, Maarssenbroek, Nieuwegein, Rhenen 
en Wijk bij Duurstede hebben gezamenlijk na 
zuivering een equivalent aan vervuiling 
geloosd van 13.400 i.e. (zie grafiek 1). Door 
optimalisatie van stikstofverwijdering neemt 
de restvervuiling na zuivering – en daarmee 
ook de kosten - jaarlijks verder af.  
 
Lozing op de Vecht 
Op rwzi Utrecht heeft de restvervuiling na 
zuivering in 2010 en 2011 gepiekt. De rwzi is 
erg gevoelig voor regenweer aanvoer, 
waardoor de restvervuiling - en daarmee de 
kosten voor de heffing- jaarlijks behoorlijk 
schommelen.  
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Grafiek 1 lozingen op Rijkswater en op de Vecht 



Grafiek 1 laat de afname van de 
restvervuiling op rijkswater zien. Ook toont 
de grafiek het patroon van rwzi Utrecht voor 
lozing op de Vecht. Op dit moment wordt 
onderzocht wat de beste techniek is voor 
stikstof- en fosfaatverwijdering voor rwzi 
Utrecht. Na realisatie van mogelijke 
maatregelen zal de restvervuiling afnemen. 

 
Lozingsseisen 
Afhankelijk van de zuiveringscapaciteit is per 
rwzi een meet- en bemonsteringsfrequentie 
vastgesteld. De resultaten worden 
vergeleken met de lozingseisen uit de 
vergunningen. Op 14 van 17 rwzi’s is aan de 
lozingsseisen voldaan en op drie rwzi’s zijn 
overschrijdingen geweest (zie tabel 4). 

 
Het nalevingspercentage van de 
lozingseisen komt neer op ruim 99%. Dit 
houdt in dat minder dan 1% van de officieel 
geanalyseerde monsters niet voldeed aan de 
lozingseis. In absolute aantallen komt dit 
neer op vijf overschrijdingen in 576 monsters 
op 17 rwzi’s. Dit zijn negen overschrijdingen 
minder dan in 2012. 
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Toelichting Overschrijdingen 
De vijf geconstateerde overschrijdingen 
hebben geen beduidende gevolgen gehad 
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Rwzi Breukelen en De Meern 
Op deze rwzi’s heeft slibuitspoeling 
plaatsgevonden, waardoor de parameter 
voor zwevende stof is overschreden. Dit 
gebeurde bij hevige regenval in combinatie 
met een minder goede bezinkeigenschappen 
van het slib. Bij rwzi Breukelen kwam daar 
een industriële afvalwaterlozing bij. Door de 
hoge aanvoer is er onvoldoende tijd geweest 
om het slib te scheiden van het gezuiverde 
afvalwater. Dit slib spoelde daardoor mee 
met het effluent. 
 
 
 

 
 
 

Rwzi Leidsche Rijn 
Op de rwzi Leidsche Rijn is de parameter 
biologisch zuurstof verbruik (BZV) 
overschreden. De reden voor deze 
overschrijding moet worden gezocht in 
onvoldoende afbraak van organische 
vervuiling door tijdelijk falende beluchting. 
 
Hierdoor is ook het biologische 
defosfateringsproces verstoord, waardoor 
tijdelijk hogere waarden fosfaat (P) werden 
geloosd. Beide overschrijdingen hebben een 
relatie met de ombouw van het 
beluchtingssysteem. 
 
Proces verbalen 
In 2013 hebben we de minste 
overschrijdingen sinds jaren, maar helaas 
toch een aantal proces verbalen (op vier van 
de vijf overschrijdingen). De proces verbalen 
zijn gerelateerd aan de aard overschrijding 
en het niet tijdig melden van de 
overschrijding. Er zijn stappen gezet om 
overschrijdingen in vervolg tijdig te melden. 

 
 
 

 Zeefband voor slibontwatering op rwzi Nieuwegein 
 
 
 
 
 

proces verbalen

RWZI Stikstof [N] Fosfaat [P] CZV BZV Zwevende stof Totaal Totaal

Breukelen 0 0 0 0 1 1 1
De Meern 0 0 0 0 1 1 1
Leidsche Rijn 0 2 0 1 0 3 2
Totaal 0 2 0 1 2 5 4

Aantal overschrijdingen

Tabel 4 overschrijdingen 2013

 
 
 



Individuele Behandeling 
Afvalwater (IBA) 
 
Algemeen 
Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie die 
het afvalwater van een huishouden zuivert 
dat niet is aangesloten op een 
rioleringsstelsel. Het effluent wordt, volgens 
de gestelde eisen in de Waterwet, op het 
oppervlaktewater geloosd. De Stichtse 
Rijnlanden heeft 36 IBA’s in beheer. Deze 
bevinden zich in de gemeenten Houten, 
Lopik, Bodegraven, Utrecht en Breukelen. 
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Storingsmeldingen 
Storingen aan de IBA’s kunnen leiden tot 
overschrijdingen, lozingen en overlast voor 
de gebruikers. Doordat alle storingen 
volgens afspraak en binnen de gestelde 
termijn van 24 uur zijn hersteld is dit niet 
gebeurd. 
 
Aandachts- en verbeterpunten 2013 
Voor 2013 waren de volgende 
aandachtspunten geformuleerd: 
1. De IBA’s inspecteren volgens de NEN 

3140 norm; 
2. Monitoren van de gebruikservaringen 

volgens de STOWA praktijkrichtlijn. 
 

1. De inspectie heeft nog niet 
plaatsgevonden. Dit gebeurt in 2014. 
Dit omdat de inspectie gedaan zou 
worden aan de hand van een notitie 
van de installatieverantwoordelijke. 
Het opstellen van de notitie/ instructie 
om deze inspectie mogelijk te maken 
heeft vertraging opgelopen. 

 
2. De monitoring is uitgevoerd. De 

Stichtse Rijnlanden heeft de IBA’s 
volgens het registratieformulier uit de 
STOWA- praktijkrichtlijn “IBA- 
monitoring” getoetst en gecontroleerd 
op de gestelde lozingseisen. Hieruit is 
gebleken dat de systemen goed 
functioneren. Er zijn geen verdere 
aandachtpunten uit voortgekomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aandachts- en verbeterpunten 2014 
Voor 2014 zijn de volgende 
aandachtspunten geformuleerd: 

1. In overleg treden met gemeenten om 
de kosten voor het beheer en 
onderhoud van IBA’s terug te 
dringen.  

2. De voorgenomen NEN3140 inspectie, 
in het kader van veiligheid, wordt 
uitgevoerd. 

 

Omschrijving Aantal

Verstopping 1

Problemen beluchting 0
Ruimen, reinigen en afvullen 1
Problemen besturing 1

Verstopping door lozingsgedrag 1
Totaal 4

Tabel 5 Storingsmeldingen IBA's 2013

Storingsmeldingen

Plaatsing van IBA’s  



Energie 
 
MJA - Meer jaren afspraak 
Zuiveringsbeheer 
In 2008 hebben alle waterschappen in 
Nederland ingestemd met de afspraak om in 
15 jaar tijd (2005 – 2020) met de gehele 
branche een energie efficiency verbetering 
van 30% t.o.v. 2005 te bereiken, de Meer 
jaren afspraak (MJA). Om hier invulling aan 
te geven stelt elk waterschap eens per vier 
jaar een energie efficiencyplan (EEP) op. In 
dit plan is een pakket maatregelen met 
potentiële besparingen opgenomen die elk 
waterschap in de volgende planperiode gaat 
uitvoeren. 
 
Huidige stand 
Met de maatregelen uit het EEP 2013 – 2016 
heeft het waterschap in 2013, een energie 
efficiency verbetering gerealiseerd van 
20,5% t.o.v. het referentiejaar 2005. Hiermee 
lopen we voor op ons streven om 2% per 
jaar aan energie efficiency verbetering te 
realiseren. 
 
Genomen maatregelen in 2013 
De belangrijkste energiebesparende 
maatregelen die in 2013 zijn gerealiseerd, 
zijn de vervanging van de puntbeluchters 
door bellenbeluchters op rwzi’s Leidsche Rijn 
en Nieuwegein, het reduceren van het 
verbruik van ijzerchloridesulfaat op rwzi 
Nieuwegein en enkele maatregelen in de 
keten om het slib van diverse rwzi’s beter in 
te dikken. 
 
Potentiële maatregelen 
Een groot deel van de efficiencyverbetering 
voor de komende periode (tot 2016), wordt 
bereikt door het beter benutten van het 
overschot aan biogas. Dit realiseren we door 
de bouw van een nieuwe gasmotor op rwzi 
Nieuwegein. Daarnaast wordt onderzocht of 
het zinvol is om de beluchting op de 
resterende rwzi’s om te bouwen naar 
bellenbeluchting.  
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Elektriciteitsverbruik 
Gemalen en rwzi’s verbruiken veel 
elektriciteit. In de loop van de jaren is een 
duidelijke daling van het totaalverbruik aan 
energie te zien (zie tabel 5). Het totale 
elektriciteitsverbruik is van 35,5 kWh in 2012 
naar 34,5 kWh gedaald in 2013, een daling 
van 2,5%. 
 
Voor het gedeelte zuiveren is het meeste 
elektra nodig voor de beluchting. Het 
aandeel hiervan is met 5% gedaald ten 
opzichte van 2012 naar een verbruik van 
17,3 kWh. Dit is voor een belangrijk deel het 
gevolg van de genoemde ombouw van 
puntbeluchting naar bellenbeluchting. 
 
Zelf opwekken, groen inkopen 
Het waterschap koopt niet alle elektrische 
energie in. We wekken dit ook zelf op, door 
biogas om te zetten naar elektriciteit met 
behulp van een gasmotor. Van het totale 
elektriciteitsverbruik is het aandeel “eigen 
productie” gestegen van ruim 33% in 2012 
naar 36% in 2013 van het totaal, dit is een 
stijging van 10%. Het resterende deel kopen 
we groen in. 
 
Aardgas 
Het waterschap verbruikt aardgas 
voornamelijk voor de verwarmingketels in de 
bedrijfsgebouwen. Het aardgasverbruik is in 
2013 gestegen naar een verbruik van ruim 
88.000 m3. Deze toename, van ruim 2% ten 
opzicht van 2012, is grotendeels te verklaren 
door een koud voorjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar Zuiveren Beluchten Gemaal Totaal Eigen productie Aardgas Biogas benutting

% t.o.v. totaalverbruik m3
% t.o.v. productie 

2009 35,2 19,9 2,4 37,6 24,7 156.274 84,4
2010 34,6 20,2 2,6 37,2 24,5 116.165 83,8
2011 34,0 19,3 2,7 36,7         28,1 64.670 84,4
2012 32,8 18,2 2,7 35,5 33,6 86.000 93,4
2013 31,8 17,3 2,7 34,5 36,1 88.145 91,3

Elektra

Tabel 6 Verbruik- en productiecijfers

Verbruik elektra in kWh/ verw. i.e.-150

Aardgas en Biogas

 



 
 
 
Biogas 
Op drie rwzi’s (Utrecht, De Meern en 
Nieuwegein), staan biogasinstallaties die uit 
het slib biogas halen. Gezamenlijk 
produceren die bijna 6,7 miljoen m3 biogas 
per jaar. Dit wordt gebruikt voor het 
opwekken van elektra (met behulp van een 
gasmotor), het verwarmen van de 
biogasinstallaties en om de gebouwen te 
verwarmen (op rwzi’s waar een 
biogasinstallatie staat). Het ongebruikte deel 
van het geproduceerde biogas wordt 
afgefakkeld. De benutting van biogas ten 
opzichte van de productie komt neer op 91% 
in 2013. Dit is minder dan vorig jaar. Dit komt 
omdat er op rwzi Nieuwegein een overschot 
aan biogas is en er onderhoud aan de 
gasmotor is gepleegd, waardoor niet al het 
biogas volledig benut is. In 2014 wordt een 
gasmotor op rwzi Nieuwegein geplaatst met 
een grotere capaciteit, waardoor al het 
biogas wel wordt benut. 
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Overige resultaten  
 
Opleidingen 
Drie medewerkers hebben in 2013 de UTAZ 
(uitgebreide techniek afvalwater zuiveren) 
gevolgd. Daarnaast zijn er voor 
medewerkers van de afdeling Uitvoering 
verschillende (verplichte) cursussen en 
trainingen geweest in verband met de 
veiligheid van biogasinstallaties (cursus 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 
aannemers (VCA), training gasmeten en 
training besloten ruimte en Atex). Verder zijn 
er (herhaling) cursussen BHV en EHBO 
gevolgd. 
 
Ongevallen en bijna ongevallen 
Er hebben zich geen ongevallen of bijna 
ongevallen voor gedaan met medewerkers 
die zich bezighouden met het zuiveren van 
afvalwater. Wel is er op rwzi Utrecht een 
ongeval geweest met een medewerker van 
de afdeling Administratie. 
 
Meldingen en klachten 
In 2010 is er een meldingsloket opgericht. 
Klachten en meldingen komen nu binnen op 
één centraal punt en de afhandeling wordt 
bewaakt. In 2013 zijn er 23 klachten en 
meldingen binnengekomen over 
zuiveringstechnische werken. De klachten 
gingen voornamelijk over geuroverlast (10 
meldingen). Op de klachten is binnen de 
gestelde termijn gereageerd richting de 
melder. De overige 13 meldingen (van 
diverse aard), zijn ook binnen de termijn 
afgehandeld. 
 
Open dagen en excursies 
In 2013 hebben we in totaal 2.012 bezoekers 
ontvangen op onze rwzi’s. Hiervan zijn er 
460 bezoekers op drie open dagen geweest 
(rwzi’s Woerden, Zeist en de Bilt). Daarnaast 
zijn er 55 groepen voor een excursie op een 
rwzi geweest. 

Gasmotor op rwzi Utrecht 

 
KAM werkplekinspecties 
In 2013 zijn zes werkplekinspecties door 
KAM uitgevoerd. De resultaten en acties zijn 
verwerkt in de Risico Inventarisatie en 
Evaluaties (RI&E’s). Ook is de RI&E voor 15 
rioolgemalen utgevoerd. In 2014 worden de 
werkplekinspecties voor de overige rwzi’s 
uitgevoerd. 
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Ontwikkelingen en projecten 
 
In 2013 zijn er een aantal ontwikkelingen en 
projecten geweest die van invloed waren en 
zijn op het werk van Zuiveringsbeheer. Ook 
wordt een korte doorkijk naar 2014 gegeven. 
 
Energiebesparing 
Voor het bereiken van de doelstellingen uit 
de MJA-3 Zuiveringsbeheer2 zijn de 
afgelopen jaren diverse puntbeluchters 
vervangen door energetisch zuiniger 
bellenbeluchting. Samen met proces 
optimalisaties hebben deze vervangingen 
voor besparing op het energieverbruik van 
de rwzi’s gezorgd. 
 
Energieneutrale rwzi Nieuwegein 
Met de vervanging van puntbeluchting door 
bellenbeluchting op rwzi Nieuwegein is een 
grote stap gezet in de richting van een 
energieneutrale rwzi. Door de afgenomen 
elektriciteitsvraag in de nachtelijke uren en 
een constante elektriciteitsproductie van de 
wkk-installatie3 is het in het afgelopen jaar 
een paar keer voorgekomen dat er meer 
elektra is opgewekt dan er verbruikt werd. 
Met het realiseren van een grotere gasmotor 
in 2014 zal de zuivering in grote delen van 
de tijd energieneutraal en soms –leverend 
zijn. 
 
Project vernieuwing rwzi Utrecht 
Eind 2013 is door het algemeen bestuur van 
het waterschap besloten dat onderzocht 
wordt of het totaal uitplaatsen van de sliblijn 
naar een externe partij een aantrekkelijke 
optie is. Voor de waterlijn zijn de huidige 
techniek (m-UCT), Nereda en de 
renovatievariant nog een optie. Eind 2014 
doet het bestuur over deze opties een 
richtinggevende  uitspraak. Om de 
continuïteit te waarborgen tijdens de 
planvorming en bouw wordt het 
Instandhoudingsplan op rwzi Utrecht 
uitgevoerd. 
 
Onderzoek Nereda 
In maart 2013 is een prototype Nereda-
installatie opgestart waarmee wordt 
onderzocht of deze innovatieve technologie 
toegepast kan worden op rwzi Utrecht. In 
2014 verschijnt het onderzoeksrapport met 
de resultaten en na de zomer 2014 wordt 
door het bestuur besloten of deze optie 
wordt meegenomen in de afwegingen. 

 
2 Meer Jaren Afspraak energie-efficiency  
3 Warmte-Kracht-Koppeling 

 
 
 
Grondstoffenfabriek 
De Nederlandse waterschappen hebben zich 
verenigd in de Grondstoffenfabriek. Het 
afvalwater en het slib dat de waterschappen 
zuiveren en verwerken bevat een aantal 
waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, 
cellulose, bouwstenen voor bio-plastics en 
alginaat.  
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de 
Grondstoffenfabriek en Energiefabriek 
samen gegaan tot één organisatie waaraan 
alle waterschappen deelnemen. 
 
Water Innovatie Netwerk (Winnet)  
Winnet is een samenwerkingsverband 
tussen De Stichtse Rijnlanden en 14 
Utrechtse gemeenten. Door structurele 
samenwerking binnen de afvalwaterketen 
streeft Winnet naar een doelmatiger, 
duurzamer en efficiënter beheer van het 
geheel van riool en afvalwaterzuivering. De 
opbrengst van deze samenwerking is een 
optimale kwaliteit van de afvalwaterketen 
tegen de laagst mogelijke maatschappelijke 
kosten. Winnet werkt aan vijf thema’s: 
hemelwater, assetmanagement, 
verduurzamen, stedelijk water en 
grondwater. In 2014 kunnen de eerste 
resultaten van deze thema’s verwacht 
worden. 
 
Zuiveringsinformatie (Z- info) 
Het verouderde zuiveringsinhoud systeem 
(ZUIS) wordt vervangen door Z-info. Z-info is 
een centraal systeem voor 
zuiveringsinformatie wat door 22 
waterschappen wordt gebruikt. Het systeem 
ondersteunt het waterschap bij het beheren 
van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt 
voor een uniforme standaard voor 
meetgegevens en rapportages. In 2014 
wordt Z-info in gebruik genomen. 
 
Onderzoek Explosieveiligheid 
Naar aanleiding van de gasexplosie op de 
rwzi Raalte heeft het waterschap een extern 
veiligheidsonderzoek naar de 
biogasinstallaties (op rwzi’s De Meern, 
Nieuwegein en Utrecht) laten uitvoeren. Er 
zijn hierbij geen urgente zaken aan het licht 
gekomen. Wel is een lijst met verbeterpunten 
opgesteld, waarvan nagenoeg alle punten in 
2013 zijn afgerond. Medio 2014 zijn alle 
verbeterpunten afgerond. Nieuwe 
verbeterpunten en acties worden vanaf 2014 
opgenomen in de RI&E en bewaakt door de 
afdelingen Uitvoering en KAM. 



 
 
 
Belangrijkste projecten van 2013 
 Vervangen van de puntbeluchters door 
bellenbeluchting op rwzi Leidsche Rijn. 
 Vervangen van de puntbeluchters door 
bellenbeluchting op rwzi Nieuwegein. 
 Nieuwbouw van een nabezinktank rwzi 
Wijk bij Duurstede. 
 Maatregelen voor stankbestrijding op rwzi’s 
Rhenen en Zeist. 
 Uitvoering Instandhoudingsplan rwzi 
Utrecht. 
 Voorbereiding renovatie van rwzi De 
Meern. 
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 Voorbereiden plaatsen gasmotor op rwzi 
Nieuwegein 
 Vervanging van harkrooster door 
perforatierooster op rwzi Leidsche Rijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perforatierooster rwzi Leidsche Rijn 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PE installatie op rwzi Nieuwegein 

 
 
 



Prestatie-indicator Vorig jaar Norm

Realisatie 
tov norm

Verschil 
tov norm

Score tov
norm

Trend tov
voorgaand
e jaren

Tevreden vergunningverleners/handhavers 

Aantal rwzi’s dat aan de WVO vergunning voldoet 14 17 14 3
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Opmerkingen: 
- De klachten in 2013 waren voornamelijk 
gerelateerd aan geuroverlast. In 2013 en 2014  
worden maatregelen genomen om de gemelde 
geuroverlast tegen te gaan. 
- Biogasverbruik t.o.v productie: De norm is 
aangepast van 93% naar 98%, omdat dit het 
streven voor 2015 is. 
- Omdat het aardgasverbruik door de jaren heen 
sterk is gedaald, is de norm verscherpt van 
114.000 naar 80.000.  

 
 

 

 

Legenda

Score

Norm gehaald +
Binnen 15% van de norm o
Norm niet gehaald --



--
4 -- 

0 -- 



Aantal processen-verbaal 1 0 4

Aantal bestuurlijke waarschuwingen 0 0 0 0 + 

Tevreden gemeenten

Aantal klachten gemeenten 0 0 0 0 + 

Tevreden omwonenden

Aantal klachten van omwonenden 2 0 10 1

Prestatie-indicator Vorig jaar Norm

Realisatie 
tov norm

Verschil 
tov norm

Score tov
norm

Trend tov
voorgaand
e jaren

Zuiveren tegen wettelijke- en gebiedsgerichte 
normen
% CZV-verwijdering 94,9% 90% 94,6% 4,9 + 

% P-verwijdering 86,6% 75% 88,3% 13,3 + 

% N-verwijdering 86,7% 75% 87,2% 12,2 + 

Zuiveringsprestatie (gem N + P+ CZV) 89,4% 80% 90,0% 10,0 + 

Voldoen aan afnameverplichting
Afnameverplichting 100,0% 100% 100% 0,0 + 100%

Prestatie-indicator Vorig jaar Norm

Realisatie 
tov norm

Verschil 
tov norm

Score tov
norm

Trend tov
voorgaand
e jaren

Arbeidsomstandigheden

Aantal ongevalmeldingen 0 0 0 0 + 

Tevredenheid 

Ziekteverzuim 3,0% 4,0% 4,3% 0,3 o 

Prestatie-indicator Vorig jaar Norm Realisatie

Verschil 
tov norm

Score tov
norm

Trend tov
voorgaand
e jaren

Duurzaam energiegebruik

Energie efficiency per jaar (in 2013  16%) 2,5% 2% 4,5% 2,5 + 

Aardgasverbruik in m3 86.000 80.000 88.145 8. 

Biogasverbruik t.o.v. productie 94% 98% 91% 

Duurzaam ondernemen

Prestatie Overzicht 2013

Tevreden klanten/ belanghebbenden

Zuiveren tegen wettelijke- en gebiedsgerichte normen

Welzijn personeel

145 --
7 --

Trend

Vebeterende trend (verbetering score in de tijd) 
Gelijkblijvende trend (positief) 
Gelijkblijvende trend (negatief) 
Verslechterende trend (verslechtering in de tijd)



  
 Speerpunten en verbeterpunten 
 

  
Aandacht- en verbeterpunten 2013  
In 2012 zijn de volgende speerpunten voor 
2013 geformuleerd: 
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In tabel 2, op pagina 5, is te zien dat het 
ontwateringpercentage elk jaar iets beter 
wordt, maar we nog niet voldoen aan de 
onszelf opgelegde norm van 24%. Ook voor 
2014 blijft het ontwateringpercentage 
daarom een speerpunt. 
 
Door nog meer aandacht te besteden aan 
slibontwatering is het PE-verbruik licht 
gedaald. De Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer (STOWA) gaat in 2014 
onderzoek doen naar het PE gebruik. Ook 
binnen ons waterschap is een groep 
gevormd die zich gaat bezighouden met het 
onderzoek naar het PE verbruik. In 2014 
worden hier resultaten van verwacht.  
 
Aandacht- en verbeterpunten 2014 
Voor 2014 zijn de volgende drie speerpunten 
geformuleerd: 

 
 
 
 

 

Overzicht terugkoppeling aandacht- en verbeterpunten 2013 

1. Verhogen ontwateringpercentage (tot 24%) 

2. Onderzoek PE verbruik voor slibontwatering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Overzicht aandacht- en verbeterpunten 2014 

1. Verhogen ontwateringpercentage (tot 24%) 

2. Geen proces-verbaal meer voor overschrijding lozingseisen 

3. Onderzoek naar chemicaliënverbruik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nereda proefinstallatie op rwzi Utrecht 

 



Colofon 
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Afdeling Zuiveringsbeheer 
Postbus 550 
3990 GJ  HOUTEN 
 
T  (030) 634 57 00 
I www.destichtserijnlanden.nl 
E      post@hdsr.nl 
 
Foto’s: Erik Rekswinkel (foto Nereda proefinstallatie) 

      Richard Buitelaar (overige foto’s) 
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