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Committed to the Environment 

 

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving.  

Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze kennis 

van techniek, beleid en economie helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele 

veranderingen te realiseren. Al ruim 35 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij 

CE Delft om dit waar te maken. 
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1 Inleiding 

De fractie Water Natuurlijk in AGV heeft CE Delft gevraagd om advies uit 

brengen over de vraag hoe AGV kan kiezen voor meer duurzaamheid in 

toekomstige investeringen, zoals de RWZI Weesp. Het gaat de fractie er om 

een kader/raamwerk te hebben om ook toekomstige investeringen te kunnen 

beoordelen, maar ook de huidige situatie. Hoe kan er voor gezorgd worden dat 

de nieuwe RWZI-installatie zo duurzaam mogelijk wordt? 

 

Na een samenvatting van de hoofdpunten uit deze notitie (Paragraaf 2) geeft 

CE Delft advies over duurzaam inkopen in de watersector zoals dat gebruikt 

kan worden voor de nieuwe RWZI in Weesp (Paragraaf 3).  

2 Hoofdpunten uit dit advies 

De volgende drie punten zijn de kernpunten uit dit advies: 

1. Bij het aanbesteden van nieuwe installaties als een nieuwe RWZI-installatie 

is het zaak om voor het maken van techniekkeuzes een goede dialoog met 

de markt te voeren over de meest duurzame mogelijkheden.  

2. Een open aanbesteding met vaste prijs en een goed puntensysteem voor 

energiebalans en grondstoffen levert de meest duurzame keuze op.  

3. Voor het goed en duurzaam inkopen van RWZI-installaties is het zaak de 

energieprestatie, de grondstoffenproductie, de slibverwerking en de 

zuiveringsproductie met een milieukundig model allemaal afgewogen 

aandacht te geven in het puntensysteem dat aanbiedingen beoordeelt. 

3 Hoe kan AGV duurzamer worden met het oog op 
toekomstige investeringen? 

Bij het doen van duurzame inkopen voor nieuwe installaties is het zaak om 

dit zowel procedureel als inhoudelijk goed voor elkaar te hebben. 

Daarom bespreken we beide aspecten hier apart.  

3.1 Duurzame inkoop RWZI procedureel 

AGV gecommiteerd aan duurzaam inkopen 
Het waterschap AGV heeft als lid van de UVW uitgesproken dat zij in principe 

100% duurzaam in wil kopen. De waterschappen ondertekenden in 2016 het 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met daarin de gezamenlijke 

ambities en afspraken op het gebied van MVI1. Deze zijn vastgelegd in het 

manifest maatschappelijk verantwoord inkopen 2016. Belangrijke punten 

daarin zijn de artikelen 10 en 11 over markt en innovatie (vrij vertaald): 

 Artikel 10 : het inkoopbeleid is verschoven van het toepassen van 

minimumeisen naar het aanmoedigen en uitnodigen van de markt om 

innovatieve duurzame producten te leveren.  

 Artikel 11: Opdrachtgevers voeren de dialoog met de markt gericht op 

duurzame innovaties en geven in het aanbestedingsproces hier ruimte 

voor.  

 

Deze artikelen beogen dat er in aanbesteding vroegtijdig een dialoog over 

duurzame innovaties met de markt wordt gehouden en dat duurzaamheid een 

serieuze plek in gunningscriteria in de aanbesteding krijgt. Voorstellen die 

meer duurzaamheid bieden krijgen daarmee een serieus grotere kans om 

                                                 

1
  https://www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/duurzaam-inkopen/  

https://www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/duurzaam-inkopen/
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gekozen te worden. De eerste stap in duurzaam aanbesteden is dus dat 

duurzaamheidscriteria opgenomen zijn in de puntentelling van de 

aanbesteding.  

 

AGV heeft in het Masterplan Zuiveringsbeheer deel 1 (februari 2016, Paragraaf 

6.3) aangeven dat bij aanbesteding de weging van kosten, risico’s, duurzaam-

heid en innovatie per project bepaald zullen worden. In de huidige voorstellen 

voor de nieuwe RWZI in Weesp is deze weging echter nog niet terug te vinden. 

Overwogen zou kunnen worden om voor de nieuwe RWZI een vaste prijs te 

hanteren en de aanbesteding volledig te richten op duurzaamheid en kwaliteit. 

In de utiliteitsbouw voor gemeenten zijn er namelijk een aantal voorbeelden 

waarbij de aanbesteding zo is ingestoken dat de prijs van te voren is vast-

gelegd en waarbij de aanbesteding volledig ging om competitie op duurzaam-

heid en kwaliteit. Een goed voorbeeld is het nieuwe gemeentehuis van 

Krimpen aan de IJssel2 waarbij de aanbieders veel duurzamere concepten 

indienden dan de gemeente verwacht had.  

Beoordeling en advies procedure van aanbesteding  
Het voorliggende voorstel van het AGV-bestuur lijkt uit te gaan van een 

scenario/techniekkeuze door AGV, gevolgd door een aanbesteding voor het 

betreffende scenario. In de planning rondom de RWZI in Weesp, zoals 

weergegeven in Figuur 1, is de scenariokeuze gepland vόór het voorbereiden 

van de aanbesteding.  

 

Figuur 1 Planning realisatie RWZI Weesp bron AGV 

 
 

Bron: AGV, 3 mei 2016. 

 

 

Deze procedure past niet goed bij de in het manifest afgesproken principes 

met betrekking tot het uitdagen van markt en de dialoog met de markt over zo 

duurzaam mogelijke oplossingen. De principes van professioneel duurzaam 

inkopen en het manifest vragen om functioneel aanbesteden waarbij er geen 

techniekkeuzen vooraf worden gemaakt maar waar verschillende opties 

gescoord worden op de maatschappelijke doelen (waaronder kosten en 

duurzaamheid). Op dit punt hebben wij dan ook twee adviezen: 

 Optie 1: Wel functioneel aanbesteden en dialoog voeren met markt 

over duurzaamheid.  

Gebaseerd op het manifest zou ons advies voor AGV daarom zijn om zoals 

vastgesteld in het Masterplan Zuiveren allereerst vast te stellen hoe 

kosten, risico’s, duurzaamheid en innovatie gewogen zullen worden voor 

                                                 

2
  http://www.duurzamegemeente.nl/duurzaam-inkopen/nieuw-duurzaam-gemeentehuis-

krimpen-ijssel-huidige-fundering/ 
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dit project. Het duurzaamste is een vaste prijs met aanbesteding op 

duurzaamheid en kwaliteit. Vervolgens kan via een marktverkenning op 

basis van deze principes en de zuiveringsvraag de dialoog met de markt 

worden uitgevoerd. Op basis van deze dialoog kan een open aanbesteding 

worden georganiseerd waarbij verschillende technieken goed met elkaar 

concurreren.  

 Optie 2: Niet functioneel aanbesteden maar scenariostudie laten 

uitvoeren.  

Mocht het waterschap toch liever niet functioneel aan willen besteden 

bijvoorbeeld omdat men dat niet gewend is of omdat men denkt dat het 

eigen ingenieursbureau beter is dan de markt dan is het zaak om in plaats 

van het functioneel aanbesteden en de markt consultatie een goede 

vergelijkende studie te doen naar de verschillende mogelijkheden en deze 

te toetsen op vooraf vastgestelde maatschappelijke doelen. Ook hiervoor 

is het dus zaak om vooraf aan te geven hoe kosten en duurzaamheid 

gewogen dienen te worden. Als voor deze route wordt gekozen dient ook 

uitgelegd te worden aan UVW en Rijksoverheid waarom er afgeweken 

wordt van de principes van het manifest duurzaam aanbesteden. Daarnaast 

is nuttig om de vergelijkende studie ook voor te leggen aan marktpartijen.  

NB: Deze route is waarschijnlijk kostbaarder dan Optie 1 en heeft het 

risico dat marktpartijen de manier van aanbesteden juridisch aanvechten 

omdat de principes van het manifest niet worden gevolgd. In het manifest 

is weliswaar opgenomen dat dit niet juridisch afdwingbaar is maar het niet 

volgen van het eigen officiële beleid is bij aanbestedingen altijd een 

juridisch risico. 

 

Tot slot, lijkt het op basis van de huidige stukken zo te zijn dat de 

slibverwerking van de nieuwe RWZI Weesp niet mee wordt aanbesteed maar 

dat het lopende contract met de huidige verwerker doorloopt. Als dat zo is 

dan is het goed dit duidelijk te vermelden en uit te gaan van de huidige 

manier van slibverwerking. Als dit contract niet automatisch doorloopt of als 

opzegging tegen lage kosten kan dan is het te overwegen in de aanbesteding 

een alternatieve slibverwerking ook als optie toe te staan. Waterzuivering en 

slibverwerking zijn beide belangrijk in de duurzaamheidsweging en zijn ook 

enigszins gelinkt. Zo wordt er minder fosfaat teruggewonnen uit verbrandings-

as bij een slibverbrander als er struviet wordt afgescheiden in de RWZI.  

 

Samengevat, zijn de volgende conclusies te trekken: 

 Voor het aanbesteden van de RWZI Weesp is het zaak snel vast te stellen 

hoe verschillende doelen van het waterschap (kosten, duurzaamheid, etc.) 

voor dit project worden gewogen. 

 Het zou innovatief en duurzaam zijn als het waterschap AGV bijvoorbeeld 

naar het voorbeeld van Krimpen aan de IJssel zou werken met een vaste 

prijs voor de aanbesteding en volledige competitie op duurzaamheid.  

 Voor het aanbesteden van de RWZI is het advies om open en functioneel 

aan te besteden om maximaal gebruik te maken van innovaties in de 

markt.  

 Het is zaak om in het proces meer dialoog met de markt in te bouwen. 

Het is niet verstandig bestuurlijk een besluit voor een bepaalde techniek 

te nemen voordat er een dialoog met de markt over duurzaamheid en 

innovatie is uitgevoerd. 

 Bij het aanbesteden van een RWZI is het te overwegen om de slib-

verwerking ook mee aan te besteden omdat een complete oplossing meer 

vrijheden en innovatiemogelijkheden geeft.  
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Conclusie 
Op basis van bovenstaande inzichten, formuleren wij het volgende advies voor 

AGV met betrekking tot de procedure van duurzaam inkopen: 

 

 

1. Bij het aanbesteden van nieuwe installaties als een nieuwe RWZI-installatie is het zaak 

om voor het maken van techniek keuzes een goede dialoog met de markt te voeren over 

de meest duurzame mogelijkheden.  

2. Een open aanbesteding met vaste prijs en een goed puntensysteem voor energiebalans 

en grondstoffen levert de meest duurzame keuze op. 

 

3.2 Duurzame inkoop RWZI inhoudelijk 

Een RWZI is een complex proces met een aantal inputs en outputs die 

verschillende invloed hebben op het milieu. Concreet gaat het om de volgende 

hoofdpunten: 

 Energiebalans 

Een RWZI heeft energie nodig om te functioneren maar produceert ook 

energie met name in de vorm van biogas. Ook is het mogelijk om op het 

terrein duurzame energie te produceren met zonnepanelen of windmolens. 

De netto hoeveelheid energie die de RWZI produceert (productie minus 

verbruik) zorgt in Nederland met haar nog dominant fossiele energie-

voorziening (86% fossiel in 2022) voor een impact op duurzaamheid.  

De bijdrage kan gemeten worden in GJ energie en of CO2-emissiereductie. 

Voor AGV geldt er nu een energiebalans van 54% en daarmee behoort AGV 

tot de top 3 waterschappen van Nederland (Arcadis, 2016). 

 

 Grondstoffenproductie (bij RWZI en Slibverwerking) 

Naast energie kunnen uit afvalwater ook grondstoffen gewonnen worden 

als struviet (fosfaat kunstmestvervanger), alginaat, PHA en cellulose.  

Ook deze producten vervangen veelal fossiel geproduceerde producten 

(bijvoorbeeld fosfaatkunstmest uit fosfaaterts en fossiele energie).  

De meeste van deze producten kunnen ook gewogen worden naar de 

hoeveelheid GJ fossiel en CO2-emissie die wordt vermeden. Grondstoffen 

en energie kunnen zo samen worden afgewogen. Voor een goede integrale 

afweging is het zaak om de processen bij de RWZI én de slibverwerker 

samen mee te nemen. Deze twee beïnvloeden elkaar ook.  

 

 Slibkwaliteit en verwerking 

Bij deze RWZI ontstaat slib welke verwerkt wordt door het waterschap zelf 

of dat wordt uitbesteed. Deze slibverwerking heeft ook een energie en 

grondstoffenbalans. Zo kan bij sommige processen de fosfaatrijke as 

worden ingezet als vervanger van fosfaaterts voor een fosfaatfabriek.  

De meeste mogelijkheden voor innovatie ontstaan als tegelijk slib-

verwerking en RWZI worden aanbesteed. Als dat niet mogelijk is dient uit 

gegaan te worden van de bestaande slibverwerking maar zou wel gevraagd 

kunnen worden naar mogelijke verbetering in de toekomst.  

 

 Zuiveringsprestatie 

Er zijn wettelijk eisen voor mate van zuivering maar het is mogelijk om 

hier verder in te gaan, dat wil zeggen andere of verdergaande eisen te 

stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van medicijnresten en uitfilteren van 

plastic soep. Dit zou ook meegewogen kunnen worden bij de duurzaam-

heidsprestaties.  
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Combinatie energie, grondstoffen en slibverwerking 
Het is goed mogelijk om de energieprestatie, de grondstoffenprestatie en de 

slibverwerking van alle technieken milieukundig te vergelijken en zo 

geïntegreerd mee te nemen in een aanbesteding. Het waterschap Vallei en 

Veluwe heeft op dit moment een aanbesteding van slibverwerking lopen 

waarin op basis van een milieumodel van CE Delft met de geïntegreerde 

ReCiPe milieu-indicator (alle milieu effecten meegenomen) de verschillende 

aanbiedingen vergeleken worden. Deze manier van aanpak en het model zijn 

goed te modificeren voor het aankopen van een nieuwe RWZI. 

Conclusie 
Op basis van bovenstaande inzichten, formuleren wij het volgende advies voor 

AGV met betrekking tot de inhoud van duurzaam inkopen bij de nieuwe RWZI: 

 

 

3. Voor het goed en duurzaam inkopen van RWZI-installaties is het zaak de energie-

prestatie, de grondstoffenproductie, de slibverwerking en de zuiveringsproductie met 

een milieukundig model allemaal afgewogen aandacht te geven in het puntensysteem 

dat aanbiedingen beoordeelt. 
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