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Op 31 oktober 2019 is door de Unie van Waterschappen een vergelijkende klimaatmonitor 
gepubliceerd. Op 18 november jl. heeft de fractie Water Natuurlijk tijdens de vergadering van de 
commissie Water van waterschap Hollandse Delta bij de rondvraag gewezen op enkele opvallende 
zaken in de klimaatmonitor.  

In reactie daarop wordt hier nu eerst het beeld vanuit het waterschap toegelicht. Vervolgens wordt 
ingegaan op de constateringen van Water Natuurlijk.  
 
 

1. Energieneutraliteit 
 

 
 
In bovenstaande figuur is weergegeven wat het percentage duurzame energieopwekking is van 
WSHD en van de gezamenlijke waterschappen als sector. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

opwekking door het waterschap op het eigen terrein, opwekking door het waterschap buiten het 
eigen terrein (participatie), en opwekking door en voor derden op het terrein van het waterschap 
(facilitering). 

 
Voor de doelstelling 40% energieopwekking in 2020 tellen alleen de hoeveelheden mee die het 
waterschap zelf opwekt. Hierbij is te zien dat dit percentage op sectorniveau op 36,2% ligt. Er zijn 

zes waterschappen, waaronder WSHD (51,3%), die het percentage van 40% reeds behaald hebben. 
Voor het streven van de sector naar 100% energieneutraliteit in 2025 (WSHD streeft ernaar 100% 
energieneutraal te zijn in 2030, Maat op klimaat, VV jan-19) telt ook het aandeel wat door en voor 
derden wordt opgewekt op de terreinen van de waterschappen mee. Op sectorniveau zit dit 
percentage op 46,0% (WSHD 53%). 
 
Met het huidige beleid zoals beschreven in de Routekaart Energieneutraal WSHD 2030 (VV jan-19) 

is het vooruitzicht voor wat betreft de energieneutraliteit weergegeven in onderstaande figuur. 
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2. CO2-voetafdruk 
 

 

 
 

WSHD scoort relatief hoog met 38.620 ton CO2. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de groen 
ingekochte elektriciteit bij ENECO uit 2016-2018, afkomstig van Scandinavische waterkracht, later door 
de Klimaatmonitor als grijs betiteld is. Daarmee steeg de CO2-voetafdruk sterk.  
 
De norm voor CO2-voetafdrukken onderscheidt drie verschillende ‘scopes’: 

• Scope 1: brandstoffen 

• Scope 2: elektriciteit 

• Scope 3: alle indirecte emissies buiten de eigen inrichting (onderhoud derden, 
chemicaliënproductie etc.). 

 
Vanaf 2019 kopen we energie van HVC in afkomstig van Nederlandse windprojecten. Daarmee komt 
de zwarte balk (scope 2) op nul en de totale CO2-voetafdruk op ca. 9.500 kgCO2, ruim onder de waarde 
van 2013. 
 
 
 
 

3.  Verdeling naar activiteit 
 

 
De grootste CO2-emissie wordt door Zuiveringsbeheer geleverd. Dit verandert sterk met de inkoop 

van duurzame elektriciteit in 2019. Daarna wordt grootste emissie geleverd door: 
 

- Vrachttransport en personenvervoer  5442 ton 
- Metaalzouten en polymeren   3180 ton 

- Dieselgebruik t.b.v. watersysteem  599 ton 
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Bijlage: voorstel voor beantwoording vragen dhr. Mollema (WN) 
 

Tijdens de vergadering van de commissie Water op 18 november 2019 heeft de fractie Water 
Natuurlijk bij de rondvraag gewezen op enkele opvallende zaken in de vergelijkende 
klimaatmonitor die door Unie van Waterschappen zeer recent is gepubliceerd. Door de heemraad 

Stehouwer werd gevraagd de vragen schriftelijk te stellen. Dit sluit aan bij een eerdere bijdrage 
waarin werd opgemerkt dat de duurzaamheidsprestaties lastig terug te vinden zijn in de begroting 
en de PMC cyclus. Dat maakt sturen in de kaderstellende en controlerende rol moeilijk.  
Beschouw de notitie en de opmerkingen als een bijdrage. Ieder mag de gegevens napluizen en de 
eigen conclusies trekken. Maar dit is de fractie Water Natuurlijk onder meer opgevallen: 

1.  De jaarlijkse totale CO2 uitstoot is sinds 2013 ruim verdubbeld en bedraagt nu het equivalent 

van 300 miljoen autokilometers voor een moderne auto. De oorzaak is ons een raadsel. We 
streven naar minder. 

WSHD scoort relatief hoog met 38.620 ton CO2. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de groen 

ingekochte elektriciteit bij ENECO uit 2016-2018, afkomstig van Scandinavische waterkracht, 
later door de Klimaatmonitor als grijs betiteld is. Daarmee steeg de CO2-voetafdruk sterk. 

Vanaf 2019 kopen we energie van HVC in afkomstig van Nederlandse windprojecten. Daarmee 
komt de CO2-voetafdruk op ca. 9.500 kgCO2, ruim onder de waarde van 2013. 

2. Ook de uitstoot van methaan en lachgas stijgt; in mindere mate. 

De uitstoot van deze broeikasgassen hangt samen met de procesvoering op de rwzi’s en de 
slibbehandeling. We hebben geen gemeten waarden, de getallen in de klimaatmonitor zijn 
afgeleid uit een rekenmodel. Deze emissies en het meten van de werkelijke waarden zijn in 

Unieverband wel een punt van aandacht bij het opstellen van de monitor. 

3. De grootste winst is getalsmatige te vinden in zuiveringsbeheer, Dat komt in zoverre goed uit 
dat daar sowieso flink werk aan de winkel is. 

Dat klopt in onze uitvoeringsstrategie energie en circulair willen juist richten op het benutten 
van kansen op de zuiveringen. 

4. Als we kijken naar de vergelijking met andere waterschappen dan staan we er niet goed op. 
Ons energieverbruik is hoger dan gemiddeld, al valt dat per vervuilingseenheid nog mee. 

Het absolute energiegebruik per waterschap is afhankelijk van veel (situationele) factoren en 
daarom lastig vergelijkbaar: zo gebruiken de waterschappen in hoger gelegen delen van 
Nederland veel minder pompenergie dan waterschappen met veel of diepe polders.  

WSHD is een van de grotere waterschappen met veel aangesloten vervuilingseenheden. De 
energie per vervuilingseenheid is een goed vergelijkbare prestatie eenheid. 

5. In de productie van biogas lopen we achter op het gemiddelde, zeker per vervuilingseenheid! 

Dat klopt, WSHD vergist ongeveer de helft van het geproduceerde slib op de locaties Dokhaven 
en Sluisjesdijk: dit heeft te maken met systeemkeuzes en met afwegingen in relatie tot de 

eindverwerking bij HVC. Binnen de GR Slibverwerking 2009 werken we met de andere 
aangesloten waterschappen aan een gezamenlijke slibstrategie. In 2020 komen we hiermee 

naar de VV. 

6. Als het gaat om aandeel duurzame energie, dan lopen we mee vooraan. Maar als we kijken 
naar de eigen productie daarin, dan horen we bij de achterblijvers. Gelukkig is onze inkoop van 
energie vooral duurzaam.  

Het aandeel dat we echt zelf produceren is op dit moment relatief laag, de oorzaak ligt in een 
lage biogasproductie (zie antwoord op vraag 5). WSHD scoort juist hoger als het gaat om de 

productie van duurzame energie in samenwerking met anderen (buiten onze eigen terreinen). 
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7. Water Natuurlijk vraagt het college om een nadere duiding van de gegevens en om een 
vertaalslag naar globale scenario’s. Die kunnen dan in de Verenigde Vergadering worden 

besproken en er kan vervolgens een keuze gemaakt worden voor een aanpak. 
 

Ons college werkt aan die nadere duiding en zal hierover op 5 februari 2020 met u in overleg 
gaan in de op die datum geplande informatieve VV-bijeenkomst, waarin onder andere de 
routekaart energie aan de orde zal komen. 

 
 

 
 
 
  
 


