
  

  

Eind 2020 zijn onze zonneparken klaar  
Eind 2020 zijn 13 van onze rwzi’s voorzien van zonnepanelen. 

Dan is ook Harderwijk klaar, waar we 6.800 panelen plaatsen. 

Onze zonneparken leveren straks in totaal 5,8 mln KWh  

per jaar op en dat is een reductie van 3.764 ton CO2  

(op basis van emissiefactoren van grijze stroom).  

Dit komt overeen met het gemiddelde energieverbruik  

van 1.650 huishoudens per jaar. 

          

Waterschap met stevige ambitie 
 We zijn een energieneutraal waterschap, maar onze 

ambitie gaat verder. Naast de aanleg van de zonne- 

panelen, geven we de komende jaren een extra  

impuls aan de verduurzaming van ons waterschap.  

Dat doen we door: 

1   Energie te besparen  

In 2030 besparen we 30% extra energie  

ten opzichte van 2018.  
2   Energie duurzaam op te wekken 

In 2030 produceren we 30% van onze eigen  

energievraag uit primaire bronnen: zon, water,  

wind en bodem.
3   Energie duurzaam in te kopen 

Energie die we niet zelf kunnen opwekken, kopen  

we duurzaam in. In 2030 is dat minimaal 60% en  

in 2050 100%.

Ruim 22.000 zonnepanelen 
op 13 rioolwaterzuiveringen

In 2019 en 2020 plaatsen we in totaal  
22.237 zonnepanelen op daken en velden  
van 13 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s).  
Met deze 7 hectare aan zonnepanelen  
wekken we jaarlijks zo’n 5,8 mln kWh op.  
Dat is bijna 10% van ons eigen energie- 
verbruik. Een mooie stap naar 2050.  
Dan willen we alle energie die we  
gebruiken zelf duurzaam opwekken  
om uiteindelijk klimaatneutraal te zijn. 
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MWh/jaar

2.119,878 
6.866 

stuks 

HARDERWIJK

Realisatie 

eind 2020

MWh/jaar

653,135 
2.166 

stuks 

EPE
Realisatie 

eind 2019

MWh/jaar

621,823
2.014 

stuks 

BRUMMEN

Realisatie 

begin 2020

MWh/jaar

314,925 
1.020 

stuks 

HEERDE

Realisatie 

eind 2019

MWh/jaar

90,155
292 

stuks 

ELBURG

Realisatie 

eind 2019

MWh/jaar

38,285  
124 

stuks 

RENKUM

Realisatie 

2e helft 2019

MWh/jaar

144,495 

stuks 

468

BENNEKOM Realisatie 
eind september 

MWh/jaar

520,552  
1.686 

stuks 

VEENENDAAL

Realisatie 

m
edio 2020

MWh/jaar

435,338  

1.410 
stuks 

WOUDENBERG

Realisatie 

begin 2020

MWh/jaar

173,518 
562 

stuks 

APELDOORN

Realisatie 

eind 2020

MWh/jaar

674,000  

stuks 

2.138  

AMERSFOORT Realisatie 
medio 2020

MWh/jaar

326,658 
1.058 

stuks 

SOEST

Realisatie medio 2020 MWh/jaar

752,733 
stuks 

2.438

NIJKERK

Realisatie medio 2020

Gemiddelde terugverdientijd  
van de zonnepanelen: 13,9 jaar

Onze bijdrage aan  
een duurzame samenleving
In het Klimaatakkoord stelt de Rijksoverheid zich een 

aantal doelen. In de provincie Gelderland zijn deze 

doelen nog hoger. Waterschap Vallei en Veluwe volgt 

dit provinciale beleid. Voor zover de Regionale Energie 

Strategie in Gelderland ligt, spannen wij ons in om  

samen in 2030 55% reductie CO2-uitstoot te realiseren.  

En voor 2050 richten we ons op 95% reductie. 

Klimaatdoelstellingen 2030 2050

Landelijke doelstellingen
Reductie CO2-uitstoot met 49%,  
door het opwekken van 35 TWh door zon en wind op land

Reductie CO2-uitstoot met 95% 

Provincie Gelderland Reductie CO2-uitstoot met 55% Reductie CO2-uitstoot met 95% 

  

Meer weten
Meer weten over het plaatsen van zonnepanelen  

op onze rioolwaterzuiveringen?  

Neem dan contact op met Etienne Budde.  

Je kunt hem mailen ebudde@vallei-veluwe.nl.  

Bellen mag ook. Etienne is bereikbaar op  

nummer 06 - 310 497 05. 


