
 

 

 

Behandeling van het conceptplan “ robuust plan slibverwerking” 

Op 13 november a.s. wordt in de uniecommissie “waterketens en emissies” (CWE) het 

concept plan behandeld voor een robuuste inrichting van de verwerking van 
zuiveringsslib in Nederland met de naam “Samen op weg naar een robuuste en 
duurzame slibeindverwerking”. Deze memo gaat kort in op de aanleiding, de 
opdracht vanuit de ledenvergadering van de unie en de uitgangspunten van het plan. U 
kunt dit uitgewerkte (concept) plan vinden in IBABS in de gedeelde folder onder de map 
2020 diverse poststukken algemeen bestuur. 

 
(Eind)verwerking van zuiveringsslib 

Bij het zuiveren van rioolwater blijft een aantal producten over, "schoon" water 

(effluent), energie, grondstoffen en zuiveringsslib. De verwerking van zuiveringsslib 

gebeurt deels door de afzonderlijke waterschappen zelf op de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het zuiveringsslib wordt daar meestal vergist en 

ontwaterd waarna het per vrachtwagen naar een eindverwerker wordt getransporteerd. 

De eindverwerking van zuiveringsslib is per waterschap verschillend georganiseerd. Er 

zijn daarbij twee hoofdvarianten te onderscheiden: gebonden en ongebonden 

waterschappen. De gebonden waterschappen zijn aandeelhouder van een 

slibeindverwerkingsbedrijf (SNB, HVC Groep) en de ongebonden partijen (zoals 

waterschap vallei en Veluwe) zetten de slibeindverwerking op contractbasis in de markt. 

 

Aanleiding tot een landelijk robuust plan 

Conform de Nederlandse wetgeving vanaf de jaren negentig wordt dit slib, al dan niet na 

een droogstap, thermisch verwerkt. Vanaf 2011 zijn de waterschappen gestart met de 

uitwerking van het concept de Energie- en grondstoffenfabriek, waarbij door innovaties 

energie en waardevolle grondstoffen uit het afvalwater en het slib worden 

teruggewonnen. Een van de effecten hiervan is dat de hoeveelheid slib vóór de 

eindverwerkingstap afneemt. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen is er strak gestuurd op 

het voorkomen van overcapaciteit, waarbij voor een deel gebruik gemaakt werd van 

export om het slib te verwerken. Vanaf 2018 sloot de Duitse markt zich vrij plotseling in 
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verband met aangescherpte regelgeving aldaar. In 2019 kwam het Afval Energiebedrijf 

Amsterdam (AEB) in de problemen en viel deze eindverwerkingscapaciteit gedurende 

enige maanden weg, waarmee het systeem verder onder druk kwam te staan. 

Voor de verdere verduurzaming, het versterken van het systeem op de meest doelmatige 

wijze is een bepaalde schaalgrootte nodig. De afgelopen jaren is eens te meer duidelijk 

geworden  dat er op een grotere schaal dan alleen het eigen waterschap gekeken moet 

worden. Het zorgen voor voldoende capaciteit bij incidenten is voor waterschappen uit 

het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid een collectieve aangelegenheid 

geworden. 

 

Opdracht van de ledenvergadering van de UVW 

De opdracht van de Ledenvergadering van 27 maart 2020 luidt als volgt: 

1. Om te komen tot een robuust plan voor het versterken en verduurzamen van het 

systeem van slibeindverwerking in Nederland voor tenminste de periode 2020-2025, 

waarin: 

A. met respect voor de autonomie van waterschappen (in de keuze hoe, waar en in 

welke constructie zij hun slib laten verwerken), maatregelen beschreven worden 

waarmee voldoende collectieve reserveverwerkingscapaciteit en tijdelijke 

opslagcapaciteit binnen Nederland wordt georganiseerd om fluctuaties in het 

aanbod van zuiveringsslib op te kunnen vangen; 

B. gezamenlijke afspraken beschreven staan om regie te organiseren over de 

mogelijke aanwending van die reservecapaciteit; 

C. een calamiteitenparagraaf opgenomen is die beschrijft welke noodmaatregelen 

genomen kunnen worden (inclusief mogelijke maatregelen van andere overheden, 

waaronder het Rijk) bij eventuele crisissituaties indien de georganiseerde 

reserveverwerkingscapaciteit en tijdelijke opslagcapaciteit onverhoopt toch 

ontoereikend is. 

2. Hiertoe nader onderzoek te laten doen naar de reëel benodigde hoeveelheid 

reserveverwerkingscapaciteit en tijdelijke opslagcapaciteit om de normale jaarlijkse 

fluctuaties op te kunnen vangen. En te bepalen wanneer sprake is van een grote 

calamiteit die de verantwoordelijkheid van de waterschappen overstijgt. 

3. Door inschakeling van experts binnen de waterschappen en met inschakeling van 

externe deskundigen, op basis van dit onderzoek een aantal scenario’s op te stellen 

met betrekking tot hiervoor te nemen maatregelen, wijze van organisatie en wijze van 

financiering, en deze voor te leggen aan de CWE, ten behoeve van besluitvorming in 

de LV. 

4. Het proces rond de besluitvorming zo vorm te geven dat de algemene besturen van 

de waterschappen goed betrokken kunnen worden. 

 

Uitgangspunten voor het plan 

Met dit robuuste plan committeren de waterschappen zich aan de onderstaande 

uitgangspunten: 

- Elk individueel waterschap zorgt voor een gezonde bedrijfsmatige capaciteit 

waarbij de aanvoer en de eindverwerking in balans is.  
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- Als collectief zorgen de waterschappen voor het beschikbaar hebben van 

incidentencapaciteit en regie daarop. De vaste kosten hiervoor worden 

gezamenlijk gedragen, voor het daadwerkelijke gebruik van deze capaciteit geldt 

het profijtbeginsel. Voor de korte termijn realiseren de waterschappen deze 

capaciteit in de vorm van opslag. Naarmate de plannen voor nieuwe installaties 

gerealiseerd worden, zal een overgang naar het  alloceren van 

eindverwerkingscapaciteit, die in het systeem beschikbaar is, plaatsvinden. Bij de 

doorberekening van de vaste kosten voor de gealloceerde capaciteit, wordt 

rekening gehouden met de inbreng van elk waterschap zodat waterschappen niet 

dubbel betalen 

- Op nationaal niveau is, in samenwerking met het ministerie, inzichtelijk welke 

maatregelen getroffen kunnen worden indien zich een serieuze calamiteit 

voordoet. Een noodvoorziening voor tijdelijke opslag van 6% van de landelijke 

capaciteit is een eerste stap. 

- De waterschappen blijven inzetten op het verder verduurzamen van de 

slibeindverwerking door middel van innovaties en optimalisaties, waardoor de 

hoeveelheid zuiveringsslib op middellange termijn vast en zeker zal teruglopen. 

- De belangrijkste voorwaarden van een robuust en flexibel systeem, zowel aan de 

aanvoer als aan de eindverwerkingskant, zijn bekend en worden structureel 

gemonitord. Er is een landelijk inzicht en lobby op de ontwikkelingen op het 

gebied van relevante wet- en regelgeving nationaal en Europees.  

 
 

 


