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Voorwoord
Het hoogheemraadschap is opgericht om te zorgen voor ‘droge
voeten en voldoende en schoon water’. Daarmee bieden we de
inwoners, bedrijven en ander belanghebbenden de essentiële
(fysieke) randvoorwaarden om te kunnen wonen, werken en
recreëren in ons beheersgebied. Het waterbeheerplan 2016-2021
verwoordt kernachtig de koers van onze organisatie: doelmatig en
duurzaam waterbeheer in directe verbinding met onze omgeving.
Deze nota duurzaamheid benoemt een samenhangend perspectief op
duurzaam waterbeheer in de periode 2017-2021. Het betreft organisatie
breed beleid en gaat uit van de principes van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, zoals gedefinieerd door ons algemeen bestuur in 2010.
MVO is een proces waarmee de organisatie
verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties

De nota is de opvolging van het beleid maatschappelijk verantwoord

van haar handelen op sociaal, ecologisch en

ondernemen 2010-2015. Om de verbinding te leggen met ons waterbeheerplan

economisch gebied, in de hele keten, waarbij zij

2016-2021, spreken we in de uitwerking consequent over duurzaamheid.

verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met de

Daarbij is rekening gehouden met alle relevante landelijke, sector brede en

betrokken belanghebbenden.

regionale afspraken.
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Samenvatting
In het duurzaam waterbeheer ligt in de komende jaren er een
stevige en urgente uitdaging voor het hoogheemraadschap: het
beperken van de (toekomstige) impact van klimaatverandering en
de ontwikkeling naar een circulaire economie. Dit resulteert in de
volgende vier speerpunten voor het duurzaamheid beleid: energie,
klimaat, grondstoffen en kennis delen.
Het afremmen van toekomstige klimaatverandering vraagt om reductie van de
uitstoot van broeikasgassen door het hoogheemraadschap en de organisaties
die in haar opdracht werken. Jaarlijks verbruikt onze organisatie minder energie
en wekt steeds meer energie zelf duurzaam op. Maar ook andere maatregelen
zijn nodig, zoals het optimaliseren van de vervoersbewegingen en het zuiniger
omgaan met (of hergebruik van) grondstoffen. Dat laatste past geheel bij de
overgang naar een circulaire economie. Een economie waarin afval niet meer

Energie

Klimaat

Grondstoffen

Jaarlijks 2%
besparing op
energieverbruik

Jaarlijks 1% minder
uitstoot van
koolstofdioxide
(CO2)

In 2020 10%
‘circulair inkopen’

In 2020 minimaal
40% van
energiegebruik
zelf duurzaam
opgewekt
In 2025 100%
zelf duurzaam
opgewekt
(= energieneutraal)

[in 2020 30%
minder uitstoot dan
in 1990]
In 2050 géén
netto uitstoot van
broeikasgassen
(= emissieneutraal)

[hergebruik van
grondstof en/of
geen ongewenst
afvalproduct]
in 2030 50%
circulair
In 2050 een volledig
‘circulaire economie

bestaat en alle ketens van energie en waardevolle (grond)stoffen gesloten
worden. We intensiveren de samenwerkingsrelaties in de keten en stimuleren
het delen van kennis en ervaring met anderen. Het hoogheemraadschap heeft
zich gecommitteerd aan afspraken van de waterschapsector met het Rijk voor
energie, klimaat en grondstoffen.
Dat betreft zowel de afwegingen binnen de kerntaken, als binnen
Bij onze taakuitoefening beperken we vanzelfsprekend de negatieve

kleinere ondersteunende (bedrijfs)onderdelen van de organisatie. Zowel

impact op mensen en het milieu. Met het nieuwe beleid streven we

extern als intern draagt het hoogheemraadschap uit hoe zij werkt aan

ernaar dat in al onze bedrijfsprocessen (beheer, inkoop en aanbesteding)

duurzaamheidsopgaven en oplossingen. En we dagen onze partners bij

duurzaamheidsaspecten op een vanzelfsprekende en zichtbare wijze worden

overheid en bedrijfsleven, alsook geïnteresseerde inwoners uit om daaraan bij

meegewogen. En daarin zullen onze speerpunten doorklinken.

te dragen. Kortom, woorden én daden.
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1. De duurzame uitdaging

De huidige afspraken voor energie, klimaat en grondstoffen zijn in
onderstaand kader kort samengevat. Via de ‘klimaatmonitor waterschappen’

1.1. Duurzaamheidsopgaven

wordt in beeld gebracht hoe alle waterschappen presteren op de onderdelen

Het is de hoofdopdracht van het hoogheemraadschap om in alle

energie, klimaat en grondstofverbruik.

omstandigheden te zorgen voor ‘droge voeten en voldoende en schoon water’.
De laatste jaren ervaren wij steeds sterker en vaker de optredende gevolgen

Te verwachten is dat deze afspraken in de komende jaren geleidelijk

van klimaatverandering. Door heviger en frequenter voorkomende situaties

aangescherpt worden. Het hoogheemraadschap Schieland en de

van (langdurige) droogte en (kortdurende) intensieve neerslag krijgen we

Krimpenerwaard wacht niet af, maar anticipeert hierop in de keuze voor

vaker te maken met wateroverlast en lopen we het risico dat de waterkwaliteit

duurzaamheidsmaatregelen. Het vizier blijft gericht op de lange termijn

verslechtert. Om deze gevolgen te beperken zullen we meer moeten doen.

doelstellingen.

Met een taak als de onze hebben wij niet alleen de mogelijkheden in handen
om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid maar ook een rechtstreeks

Energie

Klimaat

Grondstoffen

Jaarlijks 2%
besparing op
energieverbruik

Jaarlijks 1% minder
uitstoot van
koolstofdioxide
(CO2)

In 2020 10%
‘circulair inkopen’

belang. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is noodzakelijk,
als onderdeel van wereldwijde en landelijke afspraken, om daarmee de
temperatuurstijging op lange termijn af te remmen. Daarvoor is nodig dat
we steeds minder energie verbruiken en meer zelf duurzaam opwekken. Dat
alleen is niet genoeg; ook andere maatregelen zijn nodig. Dit stelt ons voor een
stevige en urgente uitdaging.
Een andere uitdaging vormt de omschakeling van Nederland naar een volledig
circulaire economie in 2050. Een economie waarin afval niet meer bestaat en
alle ketens van energie en grondstoffen gesloten worden. Vanuit hun specifieke
taken kunnen de waterschappen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
In de afvalwaterketen is onze organisatie al volop actief met het sluiten

In 2020 minimaal
40% van
energiegebruik
zelf duurzaam
opgewekt
In 2025 100%
zelf duurzaam
opgewekt
(= energieneutraal)

[in 2020 30%
minder uitstoot dan
in 1990]
In 2050 géén
netto uitstoot van
broeikasgassen
(= emissieneutraal)

[hergebruik van
grondstof en/of
geen ongewenst
afvalproduct]
in 2030 50%
circulair
In 2050 een volledig
‘circulaire economie

van ketens. Een belangrijke volgende stap voor onze organisatie (en onze
opdrachtnemers) is een zorgvuldiger omgang met (waardevolle) grondstoffen.

VOORWOORD

SAMENVATTING

DE DUURZAME
UITDAGING

SPEERPUNTEN ENERGIE | KLIMAAT | GRONDSTOFFEN | KENNIS DELEN

NAAR EEN DUURZAME
ORGANISATIE

MEER INFORMATIE

5

INHOUDSOPGAVE

1.2 Duurzaam waterbeheer
in breder perspectief

De klimaatverandering en ontwikkeling naar een circulaire economie stelt ons
voor de uitdaging om onze taken doelmatig te blijven uit te voeren én tegelijk

Als functionele overheid investeert het hoogheemraadschap van oudsher

de doelen op vlak van energie, klimaat en grondstoffen te realiseren. Daarvoor

in het realiseren en onderhouden van waterinfrastructuur (waterkeringen,

zullen we onze samenwerkingsverbanden in de ketens moeten intensiveren

watergangen en afvalwaterzuivering) en in ons geval ook weginfrastructuur.

en actief inzetten op delen van kennis en ervaring met derden. Dat is tussen

Dat doen we door vanuit de lange termijn te denken, tijdig te anticiperen op

de professionals van HHSK met die van andere waterschappen, overheden

ontwikkelingen en vervolgens te zorgen dat benodigde inspanningen samen

en bedrijfsleven. Anderzijds door ons breder open te stellen voor kennis en

met andere partijen goed georganiseerd worden (‘good governance’). Ons

ervaring van inwoners en bedrijven, die een rol kunnen spelen in de keten van

duurzaam financieel beheer maakt het mogelijk dat we de lasten van het

activiteiten.

waterbeheer evenwichtig kunnen verdelen tussen de huidige en de komende
generaties. Dit vormt de basis voor ons duurzaam waterbeheer.

In aansluiting op het MVO-beleid 2010-2015 ligt wederom de focus op de
‘planet’-kant. De vier speerpunten zijn: energie, klimaat, grondstoffen en

Het hoogheemraadschap staat ook midden in de maatschappij. We voeren

kennis delen (zie hoofdstuk 2). Dit past logischerwijs bij de hoofdtaak van

onze kerntaken uit in de leefruimte van en samen met inwoners en bedrijven

het waterschap. De duurzaamheidsopgave is vanwege de klimaatafspraken

en andere belanghebbende organisaties. Bij onze taakuitoefening beperken

bovendien sterk gegroeid en daarmee is ook de urgentie toegenomen.

we de negatieve impact op mensen en het milieu. En bij de inkoop van

Hiervoor is ook nodig dat het hoogheemraadschap in al haar beheerprocessen

diensten en producten hanteert het hoogheemraadschap de (landelijke)

en inkoop en aanbesteding de mogelijke impact op duurzaamheid meeweegt.

criteria van maatschappelijk verantwoord inkopen. In de aanbesteding van

Dat vraagt om aandacht en inzet van alle medewerkers. En om intern en

(omvangrijke) Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW) wegen we de impact

extern het gesprek aan te gaan over onze duurzaamheidsopgaven, de eigen

op mensen en milieu expliciet en zichtbaar mee. Ook dit is onderdeel van ons

collega’s én anderen uit te dagen om bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

duurzaam waterbeheer.

We lichten dat toe in hoofdstuk 3.
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2. Speerpunten

Waar staan we nu?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard richt
haar beleid op vier speerpunten: energie, klimaat, grondstoffen en
kennis delen. Deze worden in volgende paragrafen toegelicht.

Energiebesparing
Als onderdeel van de meerjaren afspraken (MJA) stelt het hoogheemraadschap
elke vier jaar een zogenaamd Energie Efficiency Plan (EEP) op. Hierin
worden de maatregelen opgenomen die een bijdrage kunnen leveren aan

2.1. Energie

vermindering van het gebruik van energie. Niet alleen in het eigen proces,
maar ook in de keten.

Besparing en duurzame productie
In de periode 2008 tot en met 2016 deed alleen het onderdeel
Energiebesparing

zuiveringenbeheer mee, vanwege het hoge verbruik van elektriciteit binnen dit

De waterschapsector verbruikt veel energie, voornamelijk elektriciteit. Al

bedrijfsonderdeel. Door diverse maatregelen op de zuiveringen is het gelukt

sinds 2008 is de sector daarom deelnemer aan de meerjaren afspraken (MJA)

om een besparing van 22% te realiseren in het elektriciteitsverbruik (waarbij

waarmee een energie efficiency van 2% per jaar wordt nagestreefd. In 2020

16% de norm was). Met ingang van 2017 is de derde periode van vier jaar gestart

moet dit resulteren in een besparing van 24% op het verbruik van alle energie

(MJA-3) en dragen alle onderdelen van onze organisatie bij aan de afspraken.

(t.o.v. 2008).
Duurzaam opwekken energie
Duurzaam opwekken energie

Het hoogheemraadschap heeft vele assets (bedrijfsmiddelen, terreinen

De doelstelling van de waterschappen is 40% eigen duurzame energie in 2020.

en gebouwen) tot haar beschikking om zelf duurzaam energie op te

De waterschapsector levert daarmee een grote bijdrage aan de landelijke

wekken uit biogas, de zon, de wind en warmte uit het (afval)water. De

doelstelling voor de opwekking van duurzame energie, te weten 14% in 2020,

eigen duurzame opwekking van het hoogheemraadschap staat eind 2015

16% in 2023 en 100% in 2050.

op 38%. Deels door de opwekking en verwerking van het biogas en deels
doordat we mede aandeelhouder zijn van HVC (via de Gemeentelijke regeling

Na de klimaatconferentie in Parijs in december 2015 hebben de

Slibverwerking). HVC wekt onder andere door middel van windturbines en de

waterschappen een nieuwe ‘green deal energie’ ondertekend met het Rijk,

slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht duurzame energie op. Die duurzaam

waarin wij ernaar streven om in 2025 energieneutraal te zijn; net zo veel

opgewekte energie mogen we (naar rato van ons aandeelhouderschap)

energie duurzaam opwekken als zelf gebruiken.

meetellen als eigen duurzame opwekking.
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Opgave en afspraken

(mede door innovatie) en daarnaast ruimte te bieden voor andere partijen om
onze assets te benutten voor duurzame opwekking, zoals het voorbeeld van de

De belangrijkste energie ambities staan in het klimaatakkoord (2010) tussen

windturbine op het terrein van onze afvalwaterzuivering Kralingseveer.

Unie van Waterschappen en het Rijk.
De verwachting is dat we door intensivering van de eigen maatregelen en die
van onze ketenpartner (HVC) tot eind 2020 30-35% meer energie duurzaam

Energie

opwekken (ten opzichte van 2015), waardoor we in totaal rond de 70% uitkomen.
Daarbij moet worden opgemerkt dat dit percentage alleen gehaald kan worden

•• Jaarlijks 2% besparing op energieverbruik (gemiddeld)

als ook ons doel voor besparing op het energieverbruik gerealiseerd wordt.

•• In 2020 minimaal 40% van energieverbruik zelf duurzaam
opgewekt

Vanwege ons aandeelhouderschap in HVC maken we een sprong, waardoor

•• In 2025 100% zelf duurzaam opgewekt (= energieneutraal)

we ruimschoots de doelstelling van 40% duurzame energieproductie in
2020 halen. Tot 2025 is er dan nog een ‘gat’ van ongeveer 50 Terajoule (TJ) te
overbruggen tussen het energieverbruik en onze duurzame energieproductie.
In 2018 brengt het hoogheemraadschap in beeld welke mogelijkheden er zijn
om die brug te slaan en wat dat vraagt van onze organisatie.

Doel en strategie

250

Verbruik

200

Energie efficiency van 2% per jaar, tot en met 2020. Die doelstelling geldt voor
het hele waterschap, niet alleen het onderdeel zuiveringenbeheer. We denken
eind 2020 een besparing van tenminste 14% te realiseren (tov 2015).
Duurzaam opwekken energie

Energie (TJ)*

Energiebesparing

50 TJ*
150

Opwekking
100
50

In 2020 wekken we tenminste 40% van de zelf verbruikte energie duurzaam op.
Het streven is om de opwekking in eigen bedrijfsprocessen te maximaliseren

0

2016

2020

*TeraJoule (1 TJ = 10 J)
12
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Lopende en mogelijke inspanningen

De waterschappen lopen in Nederland voorop als het

Het hoogheemraadschap heeft de volgende inspanningen in beeld, met

gaat om het duurzaam opwekken van energie.

onderscheid tussen energiebesparing en duurzame productie:
Duurzaam opwekken energie

Energiebesparing

•• Bellenbeluchting toepassen in het zuiveringsproces

Om het ‘gat’ te overbruggen tussen ons energieverbruik en onze duurzame

Door toepassing van bellenbeluchting in plaats van puntbeluchting wordt

energieproductie willen we tijdig inzetten op geschikte mogelijkheden

een flinke winst in energiereductie gerealiseerd. Deze aanpassingen zijn

van duurzame opwekking. De ontwikkelingen op dit vlak gaan zeer rap en

gepland in 2019-2020 op de zuiveringen Groenedijk en Kortenoord.

wij volgen deze op de voet. Via een ‘energiekansenkaart’ brengen we deze
ontwikkelingen in beeld, zoals:

•• Beperken waterinlaat in de polder
Het inlaten van water zoveel mogelijk beperken tot alleen de periode
waarin inlaten echt nodig is. Dit voorkomt het onnodig vaak aanslaan van
een pomp voor een korte periode.

•• benutting van warmte vanuit de Warmte Kracht Koppelingen en Themista®
•• thermische Energie uit Afvalwater (TEA) of Oppervlaktewater (TEO)
•• zonnepanelen-weide of een 2e windmolen op eigen terrein

•• Slimme bemaling
Door een verbeterslag in de procesautomatisering is het mogelijk om

•• andere mogelijkheden van duurzame energieproductie

algoritmes te bepalen en te implementeren om:
 Rekening te houden met eb en vloed op de Lek en de IJssel. Hierdoor

wordt de opvoerhoogte (maximaal) 1,5 meter kleiner.
 Door rekening te houden met de (verwachte) hoeveelheid neerslag

en de hoeveelheid water dat weggemalen dient te worden kan
een beter toerental voor de motor bepaald worden, waardoor
besparingsmogelijkheden ontstaan.
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2.2 Speerpunt klimaat

het hoogheemraadschap zich in de komende planperiode stevig inzet om
minder broeikasgassen uit te stoten.

Gevolgen beperken en voorkomen
Waar staan we nu?
Wereldwijd verandert het klimaat; de gemiddelde temperatuur
stijgt, de zeespiegel stijgt door smeltende ijskappen op de Noord- en

Uit de klimaatmonitor 2016 blijkt dat de uitstoot van CO2 door het

Zuidpool en (de kans op) extreme weerssituaties (neemt) nemen toe. De

hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in de afgelopen

waterschappen ervaren direct de impact van extremere weerssituaties

vier jaar nauwelijks is veranderd. Naast energieverbruik zijn er namelijk andere

door klimaatverandering. Prioriteit van het hoogheemraadschap gaat

factoren die zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. Vooral het gebruik van

allereerst uit naar beperken van de directe gevolgen van (extreem) droge

grondstoffen (metaalzouten en polymeren) in de afvalwaterzuivering en onze

en natte periodes (=adaptatie). We zorgen voor een robuust functionerend

transportbewegingen (zie figuur). Ook deze factoren kunnen en moeten we

watersysteem waarin het water voldoende vastgehouden, gebufferd en aan-

aanpakken om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Hiervoor is een

en afgevoerd kan worden. Daarnaast werkt het hoogheemraadschap samen

aanvullende inspanning nodig.

met gemeenten, inwoners en bedrijven aan het klimaatbesteding maken van

3%

de ruimtelijke inrichting. Deze activiteiten zijn onderdeel van onze kerntaak.

Afvalwaterzuivering
(metaalzouten en polymeren)

Het sterk gestegen gehalte aan broeikasgassen vanwege de verbranding

Afvalwaterzuivering
(brandstof & elektriciteit)

van kolen, gas en olie, wordt gezien als een belangrijke veroorzaker van de
klimaatverandering. In december 2015 is er een wereldwijd akkoord gesloten

14%

in Parijs om de omvang van de klimaatverandering een halt toe te roepen. Het

37%

streven is de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 °C te houden. Dat
vraagt om een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen,
zodat op lange termijn de effecten van klimaatverandering worden geremd.
Zonder ingrijpen wordt de impact op de samenleving steeds groter en is het
voor ons steeds moeilijker om droge voeten en schoon water te garanderen.

Vrachttransport &
personenvervoer
Watersysteem
(brandstof & elektriciteit)

17%

Huisvesting
(brandstoffen & elektriciteit)

29%

Op de lange termijn zijn steeds meer investeringen nodig om die impact
maatschappelijk acceptabel te houden. Het is dan ook van groot belang dat
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Opgave en afspraken

Doel en strategie

De belangrijkste doelstellingen volgen uit het klimaatakkoord (2010) tussen

We beperken onze CO2-uitstoot in eerste instantie door energiebesparing

Unie van Waterschappen en het Rijk:

en een groter aandeel in duurzame energieproductie. Uit de klimaatmonitor
blijkt dat dat onvoldoende is om de afspraken na te komen. Aanvullende
maatregelen zijn daarom nodig:

Klimaat

•• het terugdringen van grondstofverbruik en/of werken met alternatieve
grondstoffen, waarmee minder broeikasgasemissies gemoeid zijn

•• Jaarlijks 1% minder uitsoot van koolstofdioxide (CO2)
[in 2020 30% minder uitstoot dan in 1990]

•• het optimaliseren van transportbewegingen bij onze taakuitoefening en
het stimuleren van duurzame mobiliteit

•• In 2050 géén netto uitstoot van broeikasgassen
(= emissieneutraal)

Hiervoor is het ook nodig dat we in onze aanbestedingstrajecten en ons eigen
beheer de impact op de uitstoot van broeikasgassen expliciet meewegen in
beslissingen.
In de klimaatmonitor wordt berekend wat de hoeveelheid CO2-uitstoot is van ieder

Het hoogheemraadschap heeft daarnaast nog een andere mogelijkheid

waterschap. De CO2-emissies vanwege tijdelijke bouwprojecten, zoals vernieuwing

om de uitstoot van emissies te beperken. Namelijk door bodemdaling in de

of uitbreiding van een RWZI, dijkversterking of realisatie van bergings-gebieden

veenweidegebieden af te remmen. Door ontwatering klinken veengebieden in

worden daarin (nog) niet meegerekend. De CO2-emissies uit bouwprojecten zijn

en daalt de bodem. Daarbij komt veel CO2 vrij.

op dit moment nog moeilijk te berekenen, maar dit zal mogelijk verbeteren als de
CO2-Prestatieladder voor duurzaam GWW (Grond-, weg-, en waterbouw) breder

Die uitstoot wordt weliswaar niet aan het hoogheemraadschap toegerekend,

toepasbaar wordt (zie parargraaf 2.3, duurzaam GWW).

maar wij kunnen wel de mogelijke invloed op bodemdaling meewegen in onze
besluiten.

Te verwachten is dat over de uitstoot van andere broeikasgassen (zoals methaan
en lachgas) de komende jaren nadere afspraken gemaakt worden. Om te
voorkomen dat wij dubbel moeten investeren is het verstandig dat wij hierop
anticiperen.
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Wij werken samen met het Veenweide Innovatiecentrum aan verkenning
van de mogelijkheden om bodemdaling af te remmen. Dit kan door het
veen natter te houden dan in de huidige situatie. Een mogelijkheid is het
waterpeil in een peilgebied op lange termijn minder te verlagen dan de
optredende bodemdaling. Een andere mogelijkheid is ‘onderwaterdrainage’
op perceelniveau, waardoor de grondwaterstand lokaal hoger gehouden kan
worden.

Lopende en mogelijke inspanningen
•• verkenning van mogelijkheden om broeikasgassen verder te verminderen
en wat daarvoor nodig is (en op welke termijn). Hieruit worden concrete
cases opgesteld, die ter besluitvorming worden voorgelegd

•• stimuleren van duurzame mobiliteit: het gebruik van fiets, OV en
elektrische auto
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2.3. Speerpunt grondstoffen
Naar een circulaire economie
Bij de uitoefening van de kerntaken van het waterschap worden diverse
waardevolle grondstoffen verbruikt en komen restproducten vrij. De
waterschappen streven naar duurzaam (her)gebruik van waardevolle
grondstoffen en het sluiten van de ketens door samen te werken met het
bedrijfsleven. Door zorgvuldiger om te gaan met waardevolle grondstoffen
en restproducten beter (hoogwaardig) te benutten, besparen we kosten en
reduceren we mede onze uitstoot van broeikasgassen. Dit draagt bij aan de
transitie van Nederland naar een circulaire economie (zie onderstaande figuur).
Vooral in de afvalwaterketen zijn veel kansen voor het terugwinnen van
energie en schaarse grondstoffen, zoals fosfaat en cellulose, uit afvalwater
door toepassing van innovatieve technieken. Maar ook in onze andere
kerntaken zijn er mogelijkheden om te besparen op verbruik en het
hoogwaardig hergebruiken van restproducten.

Waar staan we nu?
Het hoogheemraadschap werkt actief aan het sluiten van ketens en

Evides wordt gedemonstreerd hoe op decentrale schaal de afvalwaterketen

levert daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de circulaire economie.

meer circulair kan functioneren (project RINEW). Voor drinkwaterbedrijf

Bijvoorbeeld: het zuiveringsslib van onze afvalwaterzuiveringsinstallie

Oasen verwerken we op onze zuivering in Schuwacht hun restproduct,

Kralingseveer wordt aangeboden aan HVC, die deze verbrandt en

waardoor Oasen niet hoeft te investeren in een eigenstandig zuiveringsproces.

uit de asresten fosfaat laat terugwinnen. Daarnaast onderzoekt het
hoogheemraadschap samen met verschillende partijen de mogelijkheden om

Waar we nog te winnen hebben is het minder verbruiken van grondstoffen

uit het zuiveringsslib zware metalen te onttrekken. Met drinkwaterbedrijf

(metaalzouten en polymeren), vooral in het zuiveringsproces. Daarnaast
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kunnen we bij onze andere kerntaken de restproducten beter benutten (zoals
het maaisel van de dijken, bermen langs wegen,watergangen en oevers).

Opgave en afspraken

•• de gebruikte grondstoffen (deels) opnieuw of anders gebruiken
•• geen ongewenst/onbruikbaar restproduct achter te laten
In onze aanbestedingstrajecten en eigen beheerprocessen wegen we (her)
gebruik van grondstoffen mee in beslissingen, in samenhang met de andere

In de green deal duurzaam GWW 2.0 zijn de volgende afspraken gemaakt:

(duurzame) aspecten.

Lopende inspanningen

Grondstoffen

•• Verkenning terugwinning zeldzame metalen uit zuiveringsslib
•• In 2020 10% ‘circulair inkopen’ van grondstoffen
[hergebruik van grondstof en/of geen ongewenst
afvalproduct]

(samenwerking met andere partijen).

•• Hoe kunnen we bagger uit de sloten hergebruiken voor de combinatie van
bodemophoging met bodemverrijking (pilot Topsurf)

•• in 2030 50% circulair
•• In 2050 een volledig ‘circulaire economie’

Mogelijke inspanningen
•• Verminderen van verbruik grondstoffen (polymeren en metaalzouten) in
de afvalwaterketen.
Bekijk het kader verderop voor een toelichting op de green deal.

•• Benutten van maaisel van bermen langs dijken, wegen en watergangen, in
combi met optimalisatie duurzaam terreinbeheer

Doel en strategie
We committeren ons aan de recente afspraken uit de green deal duurzaam
GWW 2.0. In afstemming met het landelijke loket duurzaam GWW, vertalen
we deze afspraak naar:
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Green Deal Duurzaam GWW 2.0.
Context
De GWW-sector heeft vanwege het financiële volume en de milieu-impact
grote invloed op de duurzaamheid van de leefomgeving. Een flink deel van het
duurzaamheidspotentieel zit in het duurzaam aanbesteden bij GWW-projecten,
zoals dijkversterkingen en baggerprojecten, maar ook natuurinrichting of de bouw
van kunstwerken of bedrijfsgebouwen.
Met de Green Deal Duurzaam GWW wil het kabinet een duurzame werkwijze
stimuleren, met als lange termijn ambitie een circulaire economie in 2050. In
2013 werd de eerste Green Deal Duurzaam GWW gesloten. Op 17 januari 2017
ondertekenden ruim 60 partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, waar onder de
waterschappen. http://www.duurzaamgww.nl/green-deal
Waar staan we nu?
De essentie van de 2.0 versie is om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel
van alle GWW projecten te laten zijn (duurzaamheid is ‘business as usual’). De
partijen dragen bij aan het behalen van de nationale beleidsdoelen op het vlak van
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Circulaire Economie (zie het betreffende
Kabinetsbrede Programma), en Klimaat en Energie (zie Klimaatagenda en
Energieakkoord). In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is tevens benoemd dat de
partijen bijdragen aan de volgende nationale beleidsdoelstellingen:

••50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen)
gebruiken in 2030.

••10% van de grondstoffen ‘circulair inkopen’ in 2020.

Omgevingswijzer

VOORWOORD

Opgave en afspraken
Met de instrumenten Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc, en CO2prestatieladder van de Green Deal Duurzaam GWW wordt het mogelijk
duurzaamheidsdoelen te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het instrumentarium
biedt sturing om prestaties te halen en om gekozen ambities te verantwoorden.
Daarnaast helpt het instrumentarium om uniform en eenduidig duurzaam aan te
besteden. HHSK kan als opdrachtgever via gunningscriteria duurzaamheid (zoals
milieukenmerken, transport, materiaalgebruik, geluidshinder) meewegen.
Doel en strategie HHSK
Het doel van deze Green Deal is dat in 2020 in elk GWW project duurzaamheid
vanaf de start integraal wordt meegenomen in de aanbesteding en uitvoering van
het project. Afdeling IPP heeft bij een viertal projecten al ervaring opgedaan met
de instrumenten Omgevingswijzer en Ambitieweb. Verkend kan worden voor welke
andere GWW-projecten binnen HHSK het Duurzaam GWW instrumentarium zinvol
toe te passen is.
Lopende/mogelijke inspanningen (voorbeelden)

••In processen (zoals projectcontract) duurzaamheid opnemen
••Verkennen van bredere toepasbaarheid van instrumentarium duurzaam GWW
••Samen met bestuurlijke partners van grote projecten op zoek naar duurzame
criteria voor gebruik in de aanbesteding

Ambitieweb
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2.4. Speerpunt Kennis delen

Opgaven en afspraken

Context

Er zijn geen overkoepelende afspraken over het delen van kennis en ervaring.
Wel hebben de waterschappen een gezamenlijk visie op innovatie. Onze

Voor het werken aan de duurzaamheid opgaven binnen onze kerntaken

ambitie komt logischerwijs voort uit onze behoefte om de doelen voor

is het hoogheemraadschap in grote mate afhankelijk van samenwerking

duurzaamheid samen met anderen te kunnen realiseren.

met derden. Het betreft namelijk een keten van activiteiten, waarin
verschillende partijen betrokken zijn. Voor ons is het dan ook noodzakelijk

Doel en strategie

om de samenwerkingsrelaties in de keten te intensiveren en om kennis delen
verder te stimuleren. Allereerst tussen professionals van waterschappen,

We streven ernaar inspanningen te doen die bijdragen aan zoveel mogelijk

overheden en bedrijfsleven. En daarnaast door ons breder open te stellen

opgaven tegelijk (stapelen van doelen). Dus; minder grondstoffen verbruiken

voor kennis en ervaring van inwoners en bedrijven, die mogelijk een rol

én meer hergebruiken waar mogelijk én minder energieverbruik én meer

kunnen spelen in de keten van activiteiten. Een innovatieve aanpak van

energie zelf duurzaam opwekken én minder CO2-uitstoten. En dat in

duurzaamheidsvraagstukken draagt ook bij aan economische groei.

combinatie met het doelmatig uitvoeren van onze taken. Dat vraagt om een
integrale kijk op de inrichting van onze beheerprocessen.

Daarnaast blijven wij betrokken bij internationale samenwerking en
onderhouden we de relatie met studenten en pas afgestudeerden. Op verzoek

Het hoogheemraadschap werkt op verschillende wijze aan het opbouwen

zetten wij onze unieke expertise, kennis en ervaring internationaal in voor

en delen van kennis en is betrokken bij diverse innovaties samen met andere

duurzame ontwikkeling in andere landen, zoals in Semarang. Met onze

partijen. Op de korte termijn richten we ons op de haalbare en/of meest

relatief beperkte inspanning kunnen we een grote impact hebben. Daarmee

effectieve maatregelen (laaghangend fruit). We vergroten ons netwerk

versterken we tevens de Nederlandse handelspositie in de wereld. En binnen

van partijen die actief zijn in de ketens en we intensiveren waar nodig de

de eigen organisatie stimuleert die internationale samenwerking een klimaat

bestaande samenwerkingsrelaties. We dagen inwoners en bedrijven ook uit

van kennisontwikkeling en innovaties.

om bij te dragen aan de duurzame opgaven.

Jaarlijks lopen enkele studenten van de hogeschool Rotterdam stage of voeren

Na verloop van tijd zal het steeds lastiger worden om (kosten)effectieve

een afstudeeropdracht uit bij het hoogheemraadschap. Onze medewerkers

maatregelen te vinden en zal onze aandacht gaandeweg verschuiven naar

verzorgen gastlessen op de scholen. Samen met andere waterschappen

verschillende kleinere processen, zoals in onze bedrijfsgebouwen. Om ook op

werven we ook trainees.
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langere termijn een grotere (en samenhangende) bijdrage aan de ambities
te kunnen leveren, zetten wij samen met onze partners in op innovatie in de
keten van activiteiten. Dat richt zich op:

•• technische en organisatorische (‘sociale’) innovatie in (de keten van) onze
bedrijfsprocessen, zoals Themista® en AquaReuse

•• vroegtijdige toepassing van nieuwe ontwikkelingen elders, zoals Peeeks
(het inspelen op de onbalans tussen vraag en aanbod van energie) en
Topsurf

Actief delen van kennis en ervaring

•• tussen professionals (bijv. door workshops en training duurzaamheid)
•• lokale ontwikkelingen bij inwoners en bedrijven verbinden aan onze
opgaven. Bijvoorbeeld:
 benutten bijdrageregeling van het hoogheemraadschap voor

duurzame initiatieven van derden
 ‘participatieve monitoring’ door geïnteresseerde inwoners en

bedrijven
Waar dat kansrijk is en nieuwe oplossingen nodig zijn, besteedt het
hoogheemraadschap innovatiegericht aan (werken) en koopt het

Meer informatie over lopende projecten is te vinden op

innovatiegericht in (diensten en producten).

www.hhsk.nl/duurzaamwaterschap

Lopende en mogelijke inspanningen
Uitbreiden en intensiveren van het netwerk in de ketens

•• regionale energiestrategie: samenwerking overheidsorganisaties binnen
de regio Midden-Holland om te komen tot een regionale energiestrategie

•• samenwerking met Peeeks en andere partijen in de energiesector
•• vergroten van ons netwerk ‘circulaire economie’
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3. Naar een duurzame organisatie
In het voorgaande hoofdstuk benoemden we de duurzaamheid
speerpunten voor het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard. Deze speerpunten staan niet op zich, maar
moeten worden bezien in onderlinge samenhang en binnen de
scope van een doelmatige uitvoering van onze kerntaken. Na
verloop van tijd wordt het steeds lastiger om (kosten)effectieve
maatregelen te vinden waarmee we onze doelen kunnen bereiken.
We zullen niet alleen stappen moeten zetten binnen onze
kerntaken, maar ook in de verschillende kleinere ondersteunende
(bedrijfs)onderdelen. Dat vraagt om aandacht en steun van alle
medewerkers om zich daarvoor in te zetten.

Kortom, duurzaamheid wordt een vanzelfsprekend
uitgangspunt in ons dagelijks werk, in plaats van iets
dat we ‘er bij doen’. We handelen daar naar en stralen
dat ook uit naar onze omgeving.

dagen onze partners bij overheid en bedrijfsleven, maar ook inwoners en eigen
collega’s uit om daaraan bij te dragen.
Dit doen we via onze voorbeeldprojecten en door concrete en kleinschalige
initiatieven. We verbinden onze communicatie aan de bijdrageregeling
duurzame initiatieven van derden en laten die aansluiten op andere

Daarvoor is het wel nodig dat:

•• we zichtbaar maken (intern en extern) wat onze duurzaamheid opgaven
zijn en hoe we daaraan werken. We gaan daarover ook het gesprek aan
met onze partners en geïnteresseerde inwoners en bedrijven.

•• we hulpmiddelen ontwikkelen waarmee we binnen de eigen
beheerprocessen en via inkoop en aanbesteding zichtbaar kunnen
maken wat de mogelijke impact is op duurzaamheid en we expliciet en zo
eenduidig mogelijk duurzaamheidsaspecten kunnen afwegen.

activiteiten van het hoogheemraadschap om het waterbewustzijn en
handelingsperspectief van onze omgeving te vergroten (educatie).
We gaan de dialoog aan met onze partners en geïnteresseerde inwoners en
bedrijven over duurzaamheidsopgaven en mogelijke oplossingen. Dat past bij
onze omgevingsgerichte werkwijze. Mogelijkheden daartoe zijn:

••‘gesprekstafels’ (fysiek) en/of community (digitaal).
•• duurzaamheid als onderdeel van de (2-jaarlijkse) enquête naar de

Doen én uitdragen

klanttevredenheid en beleving van inwoners en bedrijven

Zowel extern als intern dragen we stapsgewijs uit hoe het
hoogheemraadschap werkt aan duurzaamheidsopgaven en oplossingen. We
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Maatschappelijk verantwoord inkopen is het meenemen van sociale- en
milieuaspecten in het inkoopproces zodanig dat dit leidt tot een daadwerkelijke
levering van een product, dienst of werk dat voldoet aan de gestelde milieuén sociale aspecten. Als (functionele) overheidsorganisatie heeft HHSK een
voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer.
In het “Klimaatakkoord Unie en Rijk 2010 – 2020” is afgesproken dat de
waterschappen 100% duurzaam inkopen. Bij duurzaam inkopen gaat het
om een realistisch ambitieniveau, waarbij duurzaamheid in balans is met
bedrijfseconomische doelstellingen. Concurrentie dient mogelijk te blijven en
meerkosten moeten in verhouding tot de opdracht staan. Duurzaam is niet persé
duurder.

HHSK past de afgesproken inkoopprocedures toe door:

••bij de product- en marktanalyse te inventariseren welke Werken, Leveringen of
Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden;
voor Werken vindt dit plaats in een zo vroeg mogelijk stadium van het project
of van het ontwerpproces;

••in de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningcriteria)
en in de te sluiten overeenkomst worden duurzaamheidcriteria opgenomen.
Het betreft minimaal de criteria voor de kwalificatie van leveranciers,
de minimumeisen en daar waar mogelijk ook de gunningcriteria, voor de
productgroepen waarvoor criteria bekend zijn (zie www.Pianoo.nl)

Dit betekent in de praktijk dat voor de relevante productgroepen
criteriadocumenten zijn opgesteld (zie PIANOo.nl). De Rijksoverheid heeft met
bijdrage van de Unie van Waterschappen (UvW) daarnaast het Plan van aanpak
maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015 – 2020 opgesteld.
Het betreft hier geen minimum-eisen, maar het per geval beoordelen welke
aspecten het meest passend zijn bij gevraagde producten of diensten. Relevante
thema’s voor maatschappelijk verantwoord inkopen zijn:

••milieuvriendelijk inkopen;
••biobased en circulair inkopen;
••kansen voor MKB;
••innovatiegericht inkopen.
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Colofon

Na verloop van tijd richten we onze communicatie ook specifiek op de
collega’s binnen de organisatie. Dat start met de adviseurs inkoop en

Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Telefoon 010 45 37 200
E-mail: info@hhsk.nl
www.schielandendekrimpenerwaard.nl

aanbesteding (adviesrol) en de collega’s die direct betrokken zijn bij de
aanbesteding van grote werken. We breiden dat uit naar andere onderdelen
van de organisatie, waarna we organisatie breed het gesprek stimuleren over
de ‘kleinere’ onderdelen van ons werk, die ook bijdragen aan onze duurzame
aanpak. Over bijvoorbeeld:

Opdrachtgever
Jan Peter Speelman

••‘groene mobiliteit’ (bv. E-bikes, OV of elektrische auto).

Projectteam
Sander Hoogewoning (projectleider),
Michel van Cappellen, Ali Cem Cidem,
Christa Groshart, Jeanine van de Haterd,
Martijn Guichelaar, Kim Meerhof, Manon
de Vries, Jeroen Wubben, Christine
Zandberg

•• duurzame initiatieven waar collega’s zich persoonlijk willen inzetten voor
inwoners en bedrijven in ons beheergebied (bv. vrijwilligerswerk)
De juiste instrumenten
In onze beheerprocessen en inkoop en aanbesteding wegen we zichtbaar
en zo eenduidig mogelijk de impact op duurzaamheid mee. Voor het

Eindredactie
Sabine Joling

inkoopproces zijn er landelijke afspraken en procedures. Ook voor de
aanbesteding van grote GWW-werken zijn er instrumenten ontwikkeld, die

Vormgeving
Portstream BV

landelijk toegepast worden. Voor onze reguliere beheerprocessen en de
‘kleinere’ aanbestedingen zorgen we voor praktisch werkbare hulpmiddelen,

Vastgesteld door de verenigde vergadering
op 29 maart 2017

waarmee we zo eenduidig mogelijk duurzaamheidaspecten af kunnen
wegen. Daarvoor is wel nodig dat de duurzaamheid impact redelijkerwijs
is te bepalen. In de voorbereiding op besluitvorming brengen we de impact
op duurzaamheid in beeld. Onder meer door de ‘Duurzaamheidsparagraaf’
in bestuursstukken en de (maatschappelijke) kosten-batenanalyse voor de
onderbouwing van investeringsbeslissingen.
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