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1. Naar een energieke energietransitie

Voorliggend beleidskader is een uitwerking van 
de bestuurlijke ambitie die is verwoord in de 
Voorjaarsnota 2018-2022, waarin het bestuur 
heeft besloten dat Waterschap Vallei en Veluwe 
zich gaat positioneren als waterschap met 
aandacht voor klimaat. Circulaire Economie en 
Energietransitie zijn twee belangrijke pijlers om 
een energie- en klimaatneutraal waterschap te 
zijn. De verschillen tussen beide thema’s vragen 
wel om een eigen benadering. Vandaar dat er 
twee aparte beleidskaders zijn opgesteld.

In dit beleidskader Energietransitie hebben  
we onze ambitie in heldere doelen vertaald om 
daarmee handelingsperspectief te bieden aan 
medewerkers en partners en een inspannings- 
verplichting af te spreken. Op deze manier biedt 
het beleidskader voldoende ruimte om actuele 
ontwikkelingen mee te nemen en bij de uitvoering 
in de programma’s zo nodig doelen bij te stellen. 
De impact van dit beleidskader wordt meegeno-
men in de voorjaarsnota 2020-2024.
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Aanleiding
Waterschap Vallei en Veluwe wil zijn huidig beleid met betrekking 
tot de energietransitie actualiseren. Belangrijk ‘leitmotiv’ hiervoor  
is om een extra impuls te geven aan de verduurzaming van ons 
waterschap en om op die manier ook het Rijk te helpen bij het 
behalen van de gemaakte afspraken. 

In bijlage 1 wordt de beleidscontext van het dossier energie- 
transitie en aanpalende beleidsvelden verder toegelicht.

Energiebesparing, efficiënt gebruik van middelen en duurzame 
energieopwekking zijn thema’s die passen bij de noodzakelijke 
energietransitie. Het waterschap is hier al jaren mee bezig.  
Op dit moment hebben we een voortrekkersrol op het gebied  
van duurzame energieproductie binnen de waterschapsector en  
we verwachten dan ook in 2019 al volledig energieneutraal te zijn.  
Bij dit resultaat speelt het door onszelf opgewekte biogas een  
zeer belangrijke rol. 

In de voorjaarsnota 2018-2022 is over energie opgenomen:  
‘’we gaan op termijn onze energie duurzaam opwekken, op onze 
eigen terreinen met primaire bronnen als zon, wind en water’’. 
Hiermee verhogen we onze bestaande ambitie.
De klimaatmonitor 2018 geeft aan dat Waterschap Vallei en  
Veluwe in 2017 in totaal 711 terrajoule aan energie heeft verbruikt.  

In bijlage 2 is de huidige energiesituatie verder toegelicht. 
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2. Beleidskader energie

2.1  Visie

De bestuurlijke langetermijn visie uit 2014 is de 
basis onder dit beleidskader. In de geschetste 
‘toekomstbeelden van ons waterschap’ staat  
dat: ‘’Het winnen van duurzame energie en  
grondstoffen inmiddels onlosmakelijk verbonden 
is met de waterhuishouding in ons werkgebied.’’ 

Hierop gaat het Waterbeheerprogramma (WBP) 
2016-2022 nog een stapje verder: ‘’We zoeken 
naar kostenbesparende mogelijkheden en gaan 
onze werkprocessen verder verduurzamen.  
Dat doen we niet alleen door ons energiegebruik 
te verkleinen en het aandeel duurzame energie te 
vergroten, maar ook met innovaties om energie 
en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. 

Kansen die zich voordoen benutten we meteen: 
Innovatie en duurzaamheid vormen een rode 
draad door ons werken. Alleen zo werken we aan 
de optimale verhouding tussen maatschappelijke 
baten, lasten en risico’s”. 
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2.2  Uitgangspunten 

•  Het Beleidskader Energie is geen uitvoeringsprogramma.  
Het beoogt een handelingsperspectief te bieden om de  
geformuleerde ambities te realiseren. Het beleidskader wil  
daarbij ook nadrukkelijk in de toekomst de ruimte bieden aan 
nieuwe, nu nog onbekende ontwikkelingen. Dit beleidskader 
heeft een looptijd tot 2030.

•  Dit beleidskader gaat over energie. Echter een belangrijke 
aanleiding voor een energietransitie van fossiele bronnen naar 
duurzame schone bronnen is de huidige klimaatverandering. 

Belangrijk voor terugdringing is de reductie van CO2-emissies. 
CO2 (equivalenten) behoren daarom een vaste maatlat te worden 
waarlangs keuzes voor energie-projecten worden afgewogen. 
Hierbij wordt het ingebed CO2, dit zijn de CO2-emissies vanuit 
het productieproces, ook meegenomen. CO2 reductie staat  
dus centraal.

•  Van business case naar value case. Duurzaam opgewekte energie 
levert naast geld ook ander maatschappelijke baten op. Bij het 
afwegen van projecten zullen ook deze baten meegewogen 
worden naast de terugverdientijd.

•  Extra benodigde energie voor nieuwe projecten en/of  
bedrijfsvoering wordt gehaald uit duurzame bronnen.
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2.3  Ambities

We hebben als waterschap tot nu toe al onze nationale afspraken 
rond energiebesparing of energieopwekking altijd overtroffen. 
Vandaar dat we met onderstaande ambities de lat hoog leggen en 
verder gaan dan gemaakte nationale afspraken. Bij het formuleren 
van onze ambities hanteren we de volgende voorkeursvolgorde:

• Energie besparen

• Energie duurzaam opwekken

• Energie duurzaam inkopen
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- 

2.3.1 Energie besparen

In 2005 hebben de waterschappen het convenant 
Meerjarenafspraken Energie Efficiency (MJA3/
EEP) ondertekend. Hierbij is de afspraak gemaakt 
om tot 2020 2% per jaar aan energiebesparing te 
gaan doen (totaal 30%). Dit is tot op heden bij de 
waterschappen goed gelukt. Voorgesteld wordt 
om als Waterschap Vallei en Veluwe tot 2030 nog- 
maals 30% te bezuinigen ten opzichte van 2018. 

Dit zal waarschijnlijk niet meer alleen met  
efficiencymaatregelen te realiseren zijn. Er zal  
ook fundamenteler naar de diverse processen 
gekeken moeten gaan worden. Het accent zal 
daarbij vooral liggen op de zuiveringsprocessen 
omdat deze momenteel meer dan 84 % van  
de totale energie gebruiken. 

Ambitie
Energie-efficiency verbetering 
van 30% in 2030 t.o.v. 2018.
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Zon en wind
Energieopwekking via zon en wind is op dit 
moment een bewezen en meest bedrijfszekere 
techniek. Met windturbines zijn grote bijdrages te 
halen van onze ambities. Om ons huidig verbruik 
op te wekken zijn ongeveer 10 windmolens of  
40 ha zonnepanelen nodig. Om deze redenen  
ligt het voor de hand om de gestelde ambitie met 
name te realiseren vanuit de bronnen zon en wind. 
Voor realisatie is nadrukkelijk afstemming met 
gemeenten, inwoners en bedrijven noodzakelijk. 
Ruimtelijke inpasbaarheid is een belangrijk thema.

De waterschappen willen het Rijk helpen bij het 
realiseren van de Europese afspraak om in 2020 
14% van de energie duurzaam op te wekken.  
Het halen van deze tijdsplanning is het meest 
realistisch met projecten met zonnepanelen, 
vanwege de lange proceduretijd bij windmolens. 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
21 februari 2018 is besloten om in de komende 
drie jaar 7 ha aan zonnepanelen aan te leggen  
op eigen terrein.

Ambitie 
Waterschap Vallei en Veluwe 
produceert in 2030 30% van 
haar eigen energievraag uit  
de primaire bronnen zon,  
wind, water en bodem  
en in 2050 100%.

2.3.2 Energie duurzaam opwekken
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Water
In ons beheersgebied wordt op twee locaties energie opgewekt 
door waterkracht: bij de Hezenbergerstuw en bij stuw Asschat.  
Dit levert echter maar beperkte hoeveelheden op. Een studie  
van de provincie Gelderland ondersteunt ook de conclusie dat er 
weinig tot geen rendabele mogelijkheden zijn voor het opwekken 
van energie met waterkracht in ons beheersgebied. Daartegenover 
staat dat ca. 2 a 3 eeuwen geleden rondom de Veluwe vele bedrijven 
draaiden middels watermolens op waterkracht vanuit beken en 
sprengen. Het is te overwegen om als waterbeheerder, vooral 

vanuit educatie- en/of cultuurhistorisch-perspectief op een aantal 
plaatsen weer watermolen-energie op te gaan wekken. De bijdrage 
aan de energievraag zal echter beperkt blijven.

Naast energieopwekking via waterkracht zijn er ook mogelijkheden 
om gebruik te maken van aquathermie. Dit lijkt vooralsnog substan-
tiëlere hoeveelheden energie op te kunnen wekken, maar vragen 
nog verdere ontwikkeling. Zeker bij aquathermie is de samenwerking 
met onze partners essentieel om aanbod en vraag goed te koppelen.
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Bodem
In beginsel is geothermie (dieper dan 500 meter) 
een onuitputtelijke energiebron door de warmte 
die vanuit de kern van de aarde naar het aard- 
oppervlak lekt. Hiernaar is nog slechts beperkt 
onderzoek gedaan. Of deze techniek in ons 
beheersgebied zinvol zou kunnen zijn is nog 
onduidelijk. In eerste instantie zijn geologische 
gegevens noodzakelijk.
 

Bodemenergie (tot maximaal 500 meter diep) is al 
een bekendere technologie om warmte en koude 
op te slaan over de seizoenen. Met name voor 
nieuwbouw is dit een goede mogelijkheid om in 
de warmte en koude vraag te voorzien. Het vraagt 
onderzoek om uit te vinden of ook bestaande 
gebouwen van ons waterschap over kunnen naar 
deze vorm van verwarming en verkoeling.

Een aandachtspunt is het ontstaan van mogelijke 
grondwatervervuiling door boringen.
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Overige potentiele bronnen
Energie is een actueel onderwerp waar de 
ontwikkelingen snel gaan. Dit betekent ook  
dat er in de looptijd van dit beleidskader nieuwe 
bronnen praktisch inzetbaar zouden kunnen 
worden. Te denken valt aan slib als brandstof  
en/of waterstof. Hiervoor moet permanente 
alertheid zijn.

Conclusie
Met de kennis van nu (2018) 
lijkt het erop dat de opgave 
om onze energiebehoefte te 
dekken uit primaire bronnen 
vooral gerealiseerd zal  
moeten gaan worden via zon 
en wind. Energie uit water  
past bij de functie van een 
waterschap en verdient een 
serieuze plek om verder te 
ontwikkelen. De inzet van 
geothermie als bron van 
energie voor onze bedrijfs- 
voering lijkt nu nog te vroeg.
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Biogas
Waterschap Vallei en Veluwe is binnen de water-
schapsector koploper als het gaat om de produc-
tie van biogas. Dit biogas moet ingezet gaan 
worden op de plekken waar het van hoogste 
waarde kan zijn. Ons biogas kan daarmee een 
waardevolle transitiebrandstof voor de maat-
schappij en onze partners worden. Op dit 
moment wordt het biogas gebruikt voor onze 
vraag naar stroom en soms warmte op de rwzi’s. 

Ambitie
Het uitfaseren 
van het eigen 
gebruik van 
biogas in 
2050.

Biogas zou maatschappelijk nuttiger ingezet 
kunnen worden bij bijvoorbeeld:
• De industrie om aardgas te vervangen
• Het vrachtvervoer om diesel te vervangen
• Monumentale kernen om aardgas te vervangen.

Het vraagt echter altijd maatwerk en een goede 
value case afweging per locatie of we het biogas 
ergens waardevoller in kunnen zetten. De ambitie 
blijft om waar mogelijk over te gaan op primaire 
bronnen voor onze stroom- en warmtevraag zodat 
het biogas beschikbaar komt.
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2.3.3 Energie duurzaam inkopen

Het inkopen van duurzame stroom is bij  
Waterschap Vallei en Veluwe al jaren gebruikelijk.  
Dit proces moet alert voortgezet worden.  
Deze ambitie lijkt op het eerste oog tegenstrijdig 
met de eerdere gestelde ambitie om in 2050 alle 
energie uit duurzame bronnen te halen, maar dat 
is het niet. Het is namelijk zo dat de zon niet altijd 
schijnt en de wind niet altijd waait. Hierdoor zal 
op die momenten duurzame energie ingekocht 
moeten worden. Hier moet een omslag gemaakt 
gaan worden.  

Ambitie  
Onze ingekochte energie  
is duurzaam opgewekt.  
Dit geldt voor de benodigde 
elektriciteit, warmte en  
brandstof. Voor iedere  
categorie in 2030 minimaal  
60% en in 2050 100%.

Mobiliteit heeft een zichtbare en duidelijke  
relatie met energieverbruik, CO2 uitstoot en 
luchtkwaliteit. Dit betreft enerzijds ons eigen 
handelen. Te denken valt aan de bedrijfswagens 
en woon-werk verkeer. Maar daarnaast huurt het 
waterschap ook partijen in om bijvoorbeeld slib  
te transporteren, watergangen te onderhouden  
en dergelijke. Het is gewenst om hier samen  
met onze inhuur (op termijn) naar duurzamere  
mobiliteits-mogelijkheden te kijken. Een positief 
voorbeeld is momenteel reeds het slibtransport 
vanuit de zuiveringen. Deze tankwagens rijden 
reeds op biodiesel. Mede hierdoor is hier de 
ambitie voor 2030 op 60% gezet.
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3. Positionering waterschap

3.1 Programma niveau
Nationaal niveau
Op nationaal niveau is het het Rijk wat de ambities formuleert.  
Zij doet dat enerzijds in samenspraak met de EU en gebaseerd  
op internationale afspraken zoals de klimaatafspraken in Parijs  
en anderzijds binnen Nederland in samenspraak met de koepels 
(Unie, IPO, VNG en Vewin) en de andere stakeholders.  
De nationale afspraken komen in het Klimaatakkoord.  
Hierin worden 32 regio’s benoemd waar in goede samenwerking  
de afspraken gerealiseerd moeten gaan worden. 

Regionaal niveau
Het zijn de provincies die de regisseursrol hebben 
om de nationale afspraken te verwezenlijken 
binnen de regio’s. Binnen het beheersgebied van 
Waterschap Vallei en Veluwe bevinden zich 4 van 
de 32 regio’s, te weten: Food-Valley, Amersfoort, 
Noord-Veluwe en Cleantech-regio. Het is gewenst 
dat het waterschap de samenwerking binnen deze 
regio’s intensiveert.

Binnen deze vier uitvoeringsregio’s heeft Water-
schap Vallei en Veluwe verschillende mogelijk- 
heden om zich te positioneren.
Hiervoor zijn drie rollen mogelijk met een toene- 
mende mate van participatie. De keuze voor een 
rol wordt bepaald door de situatie binnen een regio. 
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Drie rollen met een toenemende mate van 
participatie zijn:

1   Eigen huis op orde
In deze rol kiest het waterschap om haar eigen 
energiebehoefte zelf op te gaan wekken uit 
primaire bronnen zon, wind, water en bodem op 
eigen arealen. Biogas wat we opwekken maar niet 
meer nodig hebben voor onze eigen energievoor-
ziening, wordt een transitiebrandstof voor de 
maatschappij en onze partners.

2   Waterexpert
In deze rol breiden we onze maatschappelijke  
rol als waterbeheerder verder uit door energie- 
producent te worden op water-gerelateerde 
duurzame energiebronnen. Wij stimuleren en 
innoveren aquathermie en waterkracht tot 
duurzame energiebronnen voor onze partners.

3   Regio-regisseur
Het waterschap is een echte ‘doe-organisatie’. 
Vanuit die kwaliteit gaat zij in deze rol een stap 
verder in de samenwerking door aan de regio aan 
te bieden om de regisseursrol voor de regionale 
energie-opgave te gaan vervullen.

Voor wat betreft de rol als regio-regisseur is het 
zeker in de huidige tijd onwaarschijnlijk dat we 
deze rol op ons gaan nemen.
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3.2 Project niveau
Het waterschap produceert zijn  
eigen energie met voorkeur op

1   Eigen arealen, zo dicht  
mogelijk bij de energievraag.

2   Eigen arealen door het hele  
beheersgebied in samen- 
werking met partners.

3   Gronden van partners  
binnen ons beheersgebied.

4   Gronden van partners buiten  
ons beheersgebied.

Ook wil het waterschap haar 
arealen beschikbaar stellen  
voor andere partijen als we  
deze arealen niet nodig hebben 
voor onze eigen plannen.

Als waterschap kunnen wij  
in projecten diverse rollen 
vervullen afhankelijk van het 
project. Maatwerk is hierbij 
nodig. Mogelijkheden zijn  
o.a. Ontwikkelaar - Investeerder 
- Concessiegever - Facilitator.
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3.3 Bijkomende randvoorwaarden

Om de ambities uit dit beleidskader te kunnen vervullen moeten 
nog een aantal randvoorwaarden gerealiseerd gaan worden.

•  Samenwerking binnen de energie-keten  
Het waterschap gaat met dit beleidskader een rol spelen als 
energieproducent. Het is essentieel dat zij dan goede samen- 
werkingsrelatie creëert met de andere partijen die werkzaam zijn 
binnen de energieketen op het terrein van energietransport en 
-van energieleverancier.

•  Opslag 
Het omgaan met de mismatch in vraag en aanbod. Het is zeker 
dat niet altijd de zon schijnt of de wind waait als er een energie-

vraag is. Dit betekent dat er aandacht voor een goede afstem-
ming tussen vraag en aanbod nodig is c.q. aandacht voor een 
adequate energie-opslag.

•  CO2-maatlat 
Zoals eerder aangegeven is de huidige klimaatverandering een 
belangrijke reden voor deze energietransitie. CO2-reductie is 
daarbij een sleutelbegrip. Het is belangrijk om op een eenduidige 
manier met CO2 te gaan rekenen. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) zal volgend jaar hiervoor met een methodiek 
komen. Zodra deze beschikbaar is, is het noodzakelijk om deze 
ook bij ons toe te passen zodat er een duidelijk beeld is over  
onze CO2-huishouding en welke ambities daarbij passen. 

•  Innovatie 
Op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en voor het invullen van 
hiaten in kennis is het belangrijk om, samen met onze partners 
aan innovatieprogramma’s deel te nemen.
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Bijlage 1 Beleidscontext voor dossier energie

Energie c.q. energietransitie is geen geïsoleerd onderwerp.   
In deze bijlage schetsen we de beleidscontext.
 
Internationaal
Internationaal gezien zijn de belangrijkste afspraken van de laatste 
jaren rond energie en klimaat gemaakt tijdens de klimaattop in 
Parijs (COP21) eind 2015.  Hier is o.a. afgesproken om de uitstoot 
van CO2 en andere boeikasgassen 40% verminderd te hebben in 
2030 ten opzichte van 1990. Als reactie op de COP21 heeft het 
Europees Parlement in 2016 onder ander zijn energiedoelstelling 
aangescherpt tot 30% hernieuwbare energie- en 40% broeikas- 
gasreductie in 2030. 

Nationaal
In Nederland en als waterschap hebben we sinds 2013 te  
maken met het ‘SER Energieakkoord voor duurzame groei’.  
In dit akkoord is er getekend voor diverse maatregelen om in 2020, 
14% hernieuwbare energie op te wekken en in 2023, 16%. Omdat 
dit Energieakkoord na 2023 afloopt heeft het kabinet in 2016 de 
Energieagenda gepresenteerd waarin de route naar CO2-arme 
energievoorziening wordt geschetst tot 2050. Hierin zijn allerlei 
maatregelen genoemd om energie te besparen, minder aardgas  
te gebruiken en duurzame energieopwekking te stimuleren. 
In 2016 heeft de Unie van Waterschappen met het Rijk de Green 
Deal Energie afgesloten. De Green Deal Energie is een uitvoering 
van het SER Energieakkoord met als doel om o.a. de opwekking 
van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van CO2 terug 
te dringen. Hierin is afgesproken dat in 2020 de waterschappen 
gezamenlijk voor minstens 40% voorzien in hun eigen energie- 
behoefte met zelf opgewekte duurzame energie en te verkennen  
of 100% in 2025 mogelijk is.
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In de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die  
de gemeenten, provincies en waterschappen van Nederland 
gezamenlijk tijdens de kabinetsformatie in 2017 gepresenteerd 
hebben, wordt ingezet op o.a. versneld investeren in meer duur- 
zame energieopwekking op eigen terrein. Ook hebben de water-
schappen gezamenlijk ten doel gesteld om in 2025 energieneutraal 
te zijn. Er wordt samengewerkt aan uitvoeringsprogramma’s met 
bedrijven en burgerinitiatieven. Regionale energie-, klimaatadap- 
tatie- en grondstofstrategieën worden gezamenlijk opgezet.  
Een belangrijk aandachtspunt is ook het ruimtelijk goed in passen 
van duurzame energieopwekking in het landschap. 

Als vervolg op deze investeringsagenda is er begin 2018 het 
‘Interbestuurlijk Programma’ opgesteld. Hierin komt een verschei-
denheid aan onderwerpen en ambities naar voren, maar voor dit 
beleidskader is de belangrijkste: 49% CO2 reductie in 2030 ten 
opzichte van 1990. Hiermee gaat men dus verder dan de doelen 
binnen de EU. Binnen de energietransitie staat ‘sturen op CO2’ 
steeds meer centraal. 

Een ander belangrijk besluit van het kabinet uit begin 2018 is dat  
er aan het einde van het volgend decennium geen aardgas meer in 
Groningen gewonnen wordt. De gaskraan gaat volgens het snelst 
mogelijke pad gedicht worden.

Eind 2018 zal er een Klimaatakkoord gesloten worden als opvolger 
van het SER Energieakkoord uit 2013 waarin de aangescherpte 
doelstellingen van het Europees Parlement meegenomen zullen 
worden. In dit Klimaatakkoord wil het kabinet afspraken maken  
om in 2030 een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 1990  
te realiseren. 
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Verwante beleidsthema’s
Energieopwekking of -besparing is onmogelijk los te zien van 
andere ontwikkelingen binnen het waterschap en daar buiten. 
Energie is ten slotte altijd een in- of output van een proces en  
heeft impact tijdens het gebruik of opwekking op de omgeving.  
Of dit nu energie is die gebruikt wordt om rioolwater te zuiveren, 
energie om gemalen en duikers te bouwen, energie om een 
aangrenzende wijk te verwarmen of er worden systemen in het 
landschap geplaatst om energie op te wekken, er zijn altijd andere 
ontwikkelingen en beleidsvelden die hier ook wat over zeggen. 

Zo is circulaire economie een (inter)nationaal thema welke ook  
de ambitie ‘circulair zijn’ binnen het waterschap heeft opgeleverd. 
De principes van de circulaire economie schrijven voor om zo min 
mogelijk materiaal en energie te gebruiken en producten en 
processen zo te ontwerpen dat afval verdwijnt, negatieve impacts 
worden geminimaliseerd en grondstoffen en energie uit hernieuw-
bare en duurzame bronnen komen. 

Ook verschillende maatregelen vanuit het dossier Klimaatadaptatie 
sluiten aan op energie-besparing. Afkoppelen van verhard opper-
vlak zal leiden tot minder te zuiveren rioolwater. Ook nieuwe 
(decentrale) zuiveringsconcepten kunnen tot beperkter gebruik  
van de rwzi leiden.

Met behulp van het instrumentarium van de Omgevingswet zullen 
een aantal maatregelen voor energieopwekking uit primaire 
bronnen ruimtelijk ingepast moeten worden. 
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Bijlage 2 Huidig energiegebruik Waterschap Vallei en Veluwe

Kwantificering van het huidige energieverbruik  
is gebaseerd op de cijfers uit de Klimaatmonitor 
rapportage 2018. Hieruit blijkt dat in 2017 de 
energievraag van Waterschap Vallei en Veluwe 
711 TJ (TerraJoule) betrof. Dit is rond de 6% van 
de energievraag van de volledige waterschap 
sector. Op figuur A is duidelijk te zien dat ons 
waterschap met name een grote stroomvraag 
heeft (76% van het totaal). Hiervan is grofweg  
de helft inkoop en de helft is opwekking vanuit 
biogas. De warmte vraag van 11% (figuur A) vindt 
zijn herkomst volledig in het biogas met nog een 

zeer klein aandeel warmte uit rioolwater welke 
opgenomen is bij de herkomst ‘overig’ (figuur C).  
De meeste energie (84%, figuur B) wordt door de 
waterketen gevraagd. Dit is afkomstig van met 
name de beluchting die nodig is voor het zuive-
ringsproces. Daarnaast verbruiken we als water-
schap veel energie voor mobiliteit (12%, figuur B). 
Denk hierbij aan diesel voor het onderhoud van 
het watersysteem, voor slibtransport en verschil-
lende soorten brandstof voor zowel woonwerk- 
als zakelijk verkeer.
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Daarnaast produceert het waterschap al energie 
(figuur D). De Klimaatmonitor 2018 geeft voor  
het jaar 2017 aan dat er 439 TJ is opgewekt.  
Dit betreft voor 99,4% biogas. Het aandeel vanuit 
zonnepanelen, waterkracht en aquathermie is niet 
meer dan 0,6%. Als in 2019 de Bio-Energie Cen- 
trale Harderwijk operationeel is, wordt de totale 
hoeveelheid opgewekt biogas vergelijkbaar met 
de totale energiebehoefte.

De definitie die wij hanteren om onze energie- 
neutraliteit te bepalen hangt samen met die van 
de klimaatmonitor. Deze heeft als basis dat er 
jaarlijks minstens net zo veel hernieuwbare 
energie wordt opgewekt als dat er nodig is  
voor onze processen en bedrijfsvoering.  
Hierbij wordt naar jaarbasis gekeken.
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