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IMPACT

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

100% CIRCULAIR
AMBITIE

Volledig circulaire waterketen en watersysteem
1. Geen reststoffen meer
2. Gifvrije en gezonde watersystemen
3. Maximaal waterbesparing, hergebruik en benutting
regenwater

KANTELPUNTEN

HUIDIGE SITUATIE

Zie hoofdstuk huidige situatie, met:
1. Ondersteunend beleid reststoffen
2. De WaterCampus Leeuwarden als
kristallisatiepunt voor kennis, innovatie,
onderzoek en bedrijvigheid
3. Grote diversiteit aan (project)voorbeelden

2018
Fig.
Fig.
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1. Organiseren ketensamenwerking – naar voorbeeld MediSchoon
2. Subsidie voor pilotprojecten (en haalbaarheidsonderzoek) zuivering
‘nieuwe stoffen’, decentrale sanitatie, waterbesparing en erfafspoelwater
3. Ronde Tafel Water & Bouw; Water & Landbouw
4. Campagne (burger en toerist) gifvrije, plasticvrije en gezonde watersystemen
5. Watertechnieken in Catalogus ROEN
6. Instellen Water en Energiecoach, én actie ‘reparatiestudenten’
7. Aanstellen aanjager/ketenverbinder Water

2019

2020

2025

TIME

Transitie-DOE-Agenda Water.
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INLEIDING
CIRCULAIR PERSPECTIEF VOOR WATER IN FRYSLÂN
Water is essentieel voor ons leven. Water kan
simpelweg niet worden vervangen door een andere
grondstof. In de transitie naar een circulaire economie
is water cruciaal en onmisbaar. We moeten daarbij
streven naar een volledige circulaire waterketen
en watersysteem.
Water is daarin duurzaam
beschikbaar, herbuikbaar en er gaat niets onnodig
verloren. Het accent komt daardoor te liggen op
waterbesparing, (re)circulatie, emissie preventie en
maximaal hergebruik van grondstoffen in het water.
Fryslân is als waterrijke provincie landschappelijk,
historisch, en cultureel verweven met water. Fryslân
heeft daarnaast via de WaterCampus Leeuwarden
een sterke economische structuur ontwikkeld
gebaseerd op kennis, innovatie en bedrijvigheid.
De kwaliteit en beschikbaarheid van water komt de
laatste jaren (ook in Fryslân) steeds verder onder
druk te staan door klimaatverandering, bestaande
en nieuwe vervuiling, verstedelijking, demografische
ontwikkeling, en toenemend ge- en verbruik.
Vanwege de verwevenheid met water en de
sterke innovatie-infrastructuur structuur rond
watertechnologie in Fryslân, ligt het voor de hand
dat Fryslân op het gebied van water en circulaire
economie een voortrekkersrol vervult. Fryslân kan

hierbij laten zien dat een gezond, duurzaam en
circulaire waterketen en -systeem door middel
van samenwerking en innovatie, kan worden
gerealiseerd. Samenwerking met WaterCampus
Leeuwarden is daarbij vanzelfsprekend om
kennis, innovatie en bedrijvigheid te stimuleren.
De exploitanten van water en beheerders van
de waterinfrastructuur (Vitens, Wetterskip en
Friese gemeenten) spelen een essentiële rol
in de transitie naar een circulaire economie.
Samenwerking met deze partijen ligt daarom
ook voor de hand. Ook de gebruikers van water
(consumenten, organisaties en industrie) –
feitelijk de klanten die afhankelijk zijn van
een betrouwbare watervoorziening – zijn een
onmisbare schakel in de transitie.
Water in de circulaire economie is de
ontwikkeling van technische en organisatorische
methoden voor een integrale en duurzamere
watercyclus. Op water technologie gebaseerde
bedrijfsmodellen en technologische oplossingen
dragen bij aan het bevorderen van de circulaire
economie en bieden uiteindelijk business kansen
om de transitie van water, grondstoffen, energie
en waardevolle producten vooruit te helpen.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS
Water komt nadrukkelijk tot uiting in doel zes
van de Sustainable Development Goals (SDGs).
Hierin is vastgesteld dat iedereen in 2030
toegang moet hebben tot schoon drinkwater
en gebruik moet kunnen maken van schoon en
goed sanitair.
Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in
water. Om de kwaliteit van water te verbeteren
moet deze vervuiling stoppen en afvalwater
moet vaker gezuiverd worden. Ook moeten alle
landen in 2030 een goed werkend waterbeheer
systeem hebben. Schoon drinkwater en goede
en schone sanitaire voorzieningen hebben een
positieve invloed op andere Global Goals zoals
voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid.

Fig.
Fig.
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VERENIGING CIRCULAIR FRIESLAND (VCF)
Vereniging Circulair Friesland (VCF) is de
initiatiefnemer van de Transitie-DOE-Agenda. VCF
is een samenwerkingsverband tussen bedrijven,
gemeenten, de provincie, kennisinstellingen,
maatschappelijke instellingen en andere organisaties
die zich actief willen inzetten om een circulaire
economie te realiseren. Vereniging Circulair Friesland
wil de overgang naar een nieuwe, duurzame en
circulaire, economie versnellen en daarmee ook nieuwe
bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. Het is de
ambitie van VCF om in 2025 de meest circulaire regio
van Europa te zijn.

VCF wil de Friese watersector inspireren voor een
verdere omarming van het circulaire gedachtegoed,
door specifeke kennis rond circulaire economie
richting de betrokken partijen te ontsluiten, regionale
ketenverbinding tussen de betrokken partijen en
andere sectoren te stimuleren, gezamenlijk op te
trekken en innoveren middels te doen. Op deze wijze
kunnen we gezamenlijk de propositie rondom een
circulaire watersector te versterken (zie figuur 3).
Deze Transitie-DOE-Agenda is de eerste stap om de
transitie naar een circulaire economie op het gebied
van water te versnellen met beschreven acties en
maatregelen. Een visie, ambities en strategie is
belangrijk, net zo als het samen ‘DOEN’.

Sustainable Development Goal 6: Schoon Water en Goed Sanitair.
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DE ROL VAN DE TRANSITIE-DOEAGENDA
VCF wil de Friese watersector inspireren voor een
verdere omarming van het circulaire gedachtegoed,
specifieke kennis rond circulaire economie richting
de betrokken partijen te ontsluiten, regionale
ketenverbinding tussen de betrokken partijen en
andere sectoren te stimuleren, en gezamenlijk op
te trekken om de propositie rond water en circulaire
economie te versterken (zie figuur 3).

Circulaire economie is voor velen een nieuw
gedachtengoed, en kennis over circulaire
economie is nog beperkt aanwezig. VCF wil
daarom de beschikbare kennis bundelen en
ontsluiten richting de watersector.

Deze Transitie-DOE-Agenda is de eerste stap om de
transitie naar een circulaire economie op het gebied
van water te versnellen met beschreven acties en
maatregelen. Een visie, ambities en strategie is
belangrijk, net zo als het samen ‘DOEN’.

KENNIS

INSPIREREN

INNOVEREN
DOOR DOEN

NETWERKEN

De watersector investeert veel in kennis in
innovatie om grondstoffen uit water te winnen.
Uitdaging is om de waardeketen voor deze
grondstoffen te sluiten. VCF wil de waterketen
helpen cross-sectoral verbindingen te leggen
met Agro, Energie, Bebouwde omgeving en
Voedsel.

Fig.
Fig.
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Via bijeenkomsten, ronde tafels en bilaterale
gesprekken wil VCF de organisaties en
bedrijven in de watersector inspireren en
stimuleren om zich aan te sluiten bij de
circulaire beweging in Fryslân, en aan de
slag te gaan met nieuwe circulaire
initiatieven.

Circulair Friesland wil haar regionale,
nationale en internationale netwerken
inzetten om organisaties te helpen aan
nieuwe partners, bijdragen aan verdere
ontwikkeling en groei in de circulaire
economie.

Vier focusgebieden voor bijdrage VCF voor het stimuleren van de circulaire economie in de watersector.
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE

BILLIJKHEID

De transitie naar een circulaire economie is meer
dan enkel het sluiten van kringlopen. Het doel is een
veerkrachtige, inclusieve en leefbare samenleving
te ontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat bij het
sluiten van een kringloop geen andere schadelijke
neveneffecten ontstaan voor mens en milieu. Waar
mogelijk wordt een positieve bijdrage geleverd.

Materialen worden continu
op een hoogwaardige
manier gerecycled.

Circulariteit wordt daarom gedefinieerd vanuit een
breed en integraal perspectief. VCF hanteert als
uitgangspunten voor de circulaire economie het
framework zoals ontwikkeld door Metabolic.

In hoofdstuk 1 wordt toegelicht hoe deze 7 pijlers
verder uitgewerkt worden voor de watersector.

Fig.
Fig.
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7 PIJLERS

van een Circulaire
Economie
Gezondheid en welzijn
van mens en natuur
worden structureel
ondersteund.

T
CH
RA
RK
VEE

Veerkracht, billijkheid & transparantie zijn daarbij
‘ondersteunende’ uitgangspunten voor een circulaire
economie.

Alle energie komt uit
hernieuwbare bronnen.

Maatschappij en cultuur
worden behouden.

Water wordt gewonnen op
een duurzame manier en
bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt
structureel ondersteund
en versterkt.

TR
AN
SP
AR
AN
TIE

Het 7-pijlers (figuur 4) framework identificeert als
de basis van de circulaire economie: materialen,
energie, water, biodiversiteit, maatschappij & cultuur,
gezondheid & welzijn en breder toegevoegde waarde.
Deze pijlers moeten worden meegenomen om
oplossingen systematisch en integraal te ontwerpen
en toe te passen.

De waarde van menselijke
activiteiten wordt breder
uitgedrukt dan alleen
ﬁnancieel.

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019)
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LEESWIJZER
De visie op de transitie naar een circulaire economie
is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens beschrijft
hoofdstuk 2 de huidige situatie en wordt een samenhang
met andere initiatieven beschreven. In hoofdstuk 3 worden
de uitgangspunten, spelregels en principes toegelicht
om te komen tot de nieuwe economie. De korte termijn
vervolgacties zijn benoemd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5
geeft inzicht in de implementatie.
In de bijlage is een lijst met achtergronddocumenten en
bronnen opgenomen.
Bedoeling is om deze agenda bij te houden en periodiek
te actualiseren, het is daarmee continue in ontwikkeling.
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AMBITIE & VISIE

1

AMBITIE ΕΝ VISIE

HUIDIGE SITUATIE
DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES

IMPLEMENTATIE

AMBITIE & VISIE

1.1 AMBITIE & VISIE WATER 2025
De ambitie in deze Transitie-DOE-Agenda is het
realiseren van een volledige circulaire waterketen en
watersysteem in de regio.

HUIDIGE SITUATIE

Omdat er nog verschillende beelden zijn over wat circulair
exact inhoudt, en kennisinstellingen en adviesbureaus
nog geen eenduidig beeld hebben over de betekenis van
water in relatie to circulaire economie, is dit hieronder
voor deze agenda geconcretiseerd. Hiermee poogt deze
agenda een praktische afbakening te geven voor de
transitie in de regio.
Voor VCF betekent circulariteit in de waterketen en het
watersysteem:

• Maximale drinkwaterbesparing/
waterverbruik in de keten;

minimaal

• Inzet
van
alternatieve
waterbronnen
(hemelwater en grijswater) in de waterketen;

Gezond en gifvrij watersysteem

• Het beschermen van zoetwater bronnen tegen
verontreinigingen;

• Grondstoffen die bij productie, gebruik en
zuivering ontstaan of gebruikt regenereren
en hoogwaardig benutten of terugbrengen op
locatie van herkomst;

In figuur 4 zijn de zeven karakteristieken van een
circulaire economie weergegeven, zoals ontworpen
door adviesbureau Metabolic en omarmd door VCF. Op
de volgende pagina zijn de zeven karakteristieken nader
uitgewerkt en is de samenhang met bovenstaande
ambitie beschreven (door verwijzing naar het betreffende
punt).

• Noodzakelijke inzet van grondstoffen en
energie in waterketen minimaliseren en
verduurzamen;
• Materialen gebruikt in waterketen voor
transport
en
zuivering
hoogwaardig
hergebruiken.

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

IMPLEMENTATIE
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INTERVENTIES

• Het
watersysteem
niet
onherstelbaar
verontreinigen (vergiftigen) door emissies;

Grondstoffen en materialen reduceren en
hergebruiken

DE NIEUWE ECONOMIE

Circulair water

Onderstaand is de ambitie uitgewerkt in doelen op basis van de zeven kenmerken
van circulariteit zoals deze gebruikt worden door de Vereniging Circulair Friesland.
Deze doelen zijn nog niet SMART geformuleerd. Hiervoor is nadere input van

stakeholders nodig over wat haalbaar en realiseerbaar is binnen een specifiek
tijdsbestek.

JAARTAL

KPI

MATERIAAL
Noodzakelijke inzet van grondstoffen en energie in waterketen minimaliseren en verduurzamen;
Grondstoffen ontstaan of worden gebruikt regenereren en hoogwaardig benutten – waterzuivering wordt
grondstoffenfabriek;
Materialen gebruikt in waterketen voor transport en zuivering hoogwaardig hergebruiken;

Nader te bepalen

2025
2020
2020

Vaststellen Proof of Principle
inrichting eerste waterzuivering

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Nader te bepalen

ENERGIE
Energie voor drinkwaterwinning en watertransport is volledig duurzaam en fossiel vrij.
Waterzuiveringen worden duurzame energiefabrieken.
Energiebesparing door procesoptimalisatie en vernieuwing in waterketen .

BIODIVERSITEIT
Al het water in Friesland wordt op een duurzame manier gewonnen en bronherstel wordt
gemaximaliseerd;
Friesland verbetert alle watersystemen zodat deze gezond, gif- en plasticvrij zijn. Dit is een voorwaarde
voor structurele ondersteuning en versterking biodiversiteit.

INTERVENTIES

WATER
Al het water in Friesland wordt op een duurzame manier gewonnen en bronherstel wordt gemaximaliseerd;
In Friesland wordt zoveel mogelijk water bespaard, water hergebruikt en en alternatieve waterbronnen
ingezet.
In Friesland verbeteren we alle watersystemen zodat deze gezond, gif en plasticvrij zijn.

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

IMPLEMENTATIE
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Nader te bepalen

HUIDIGE SITUATIE

DOELSTELLING

AMBITIE & VISIE

1.2 DOELEN

KPI

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
Friesland maakt het water weer zichtbaar in de omgeving en is zich bewust van de
maatschappelijke, ecologische, culturele en economische waarde van water;
De toegang tot betaalbaar schoon drinkwater en betaalbaar gebruik van schoon en goed sanitair is
voor iedereen in Friesland geborgd.

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Nader te bepalen

HUIDIGE SITUATIE

Nader te bepalen

GEZONDHEID EN WELZIJN
Gezonde, gif- en plasticvrije watersystemen, en de toegang tot betaalbaar schoon drinkwater en betaalbaar
gebruik van schoon en goed sanitair is randvoorwaarde voor gezondheid en welzijn van mens en natuur.

AMBITIE & VISIE

JAARTAL

DOELSTELLING

ANDERE VORMEN VAN WAARDE
DE NIEUWE ECONOMIE

Friesland maakt het water weer zichtbaar in de omgeving en is zich bewust van de maatschappelijke,
ecologische, culturele en economische waarde van water.
De toegang tot betaalbaar schoon drinkwater en betaalbaar gebruik van schoon en goed sanitair is voor
iedereen in Friesland geborgd.

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

IMPLEMENTATIE
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AMBITIE & VISIE

DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES

IMPLEMENTATIE

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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2 HUIDIGE SITUATIE

AMBITIE & VISIE

2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN BELEID
eerder genoemde doelstellingen. Echter, wat opvalt is dat merendeel van het beleid is
gericht op terugwinning en nuttig hergebruik van grondstoffen, terwijl dit één van de
aandachtsgebieden in de transitie is. Het beleid kan dus verder ontwikkeld worden
ter ondersteuning van de aandachtsgebieden ‘circulair water’ en ‘gezond en gifvrij
watersysteem’.

SCHAALNIVEAU

HUIDIGE SITUATIE

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben overheden, semi-publieke organisatie en
instellingen/organisaties zich gecommitteerd aan circulaire economie. De nadruk ligt op
dit moment vooral op het terugwinnen van grondstoffen en verduurzamen energie (punten
5 en 6 uit de ambitie). Daarnaast is er diverse Europese en nationale regelgeving die het
watersysteem en zoet waterbronnen moeten beschermen (punten 3 en 4 uit ambitie).
Geconcludeerd wordt dat het vigerende beleid een beleidsmatige handvatten biedt voor de

OMSCHRIJVING

WETTERSKIP FRYSLÂN

Het Wetterskip heeft tot doel om in 2050 100% circulair te zijn (en daaraan gerelateerd 40% eigen duurzame energieproductie in 2020, 8% reductie energie verbruik in 2020
en klimaatneutraal in 2030).

VITENS

Vitens wil duurzaam en circulair ondernemen, wil de negatieve impact van de drinkwaterwinning minimaliseren door de kringloop van afval- en reststoffen te sluiten, en de
reststromen 100% nuttig toepassen.

FRIESE GEMEENTEN

Gemeenten proberen steeds meer circulair aan te besteden (en daar hoort de waterinfrastructuur ook bij), energie te besparen en duurzame energie te gebruiken, en bij de
inrichting en gebruik van het stedelijk en landelijk gebied in te spelen op klimaatverandering (wat qua waterberging en gebruik nauw aansluit bij het circulair gedachtegoed).
De Friese Waddengemeenten hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

PROVINCIE FRYSLÂN

De Provincie Fryslân wil in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Europa zijn op gebied van circulaire economie. De transitie naar een circulaire economie wordt gezien
als kans voor het Friese bedrijfsleven voor meer omzet en werkgelegenheid, en als kans om een bijdrage te leveren aan het efﬁciënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen
en grondstoffen. De WaterCampus Leeuwarden is met watertechnologie één van de speerpunten van het Friese economisch beleid – op dit speerpunt in Friesland reeds
Europees koploper.

FRIES BESTUURSAKKOORD
WATERKETEN

De Friese waterketen partijen (Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten, Vitens en provincie Fryslân) voeren gezamenlijk maatregelen uit voor een toekomstbestendige Friese
waterketen. Inzet is een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van de waterketen, met speciﬁeke maatregelen voor innovatie, ruimtelijke adaptatie, waterbesparing
& educatie en de waterketen zelf (de maatregelen hangen samen met punten 1 t/m 6 uit de ambitie).

Fig.
Fig.

Ontwikkelingen in Fries beleid met betrekking tot de circulaire economie.
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IMPLEMENTATIE

15

INTERVENTIES

Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Vervolgens is deze ambitie, een
volledig circulaire economie in 2050, in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties,
kennisinstituten, ﬁnanciële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties waaronder de waterschappen en drinkwaterbedrijven.
De Topsector Water onderschrijft daarnaast ‘Resource Efﬁciency’ als een speerpunt binnen de watertechnologie.
DE NIEUWE ECONOMIE

NEDERLAND CIRCULAIR &
NATIONALE GRONDSTOFFENAKKOORD

De circulaire economie wordt breed gedragen door de
watersector.

In Fryslân zijn er al diverse circulaire projecten en
initiatieven ondernomen. Op de volgende bladzijden zijn
hiervan enkele voorbeeldprojecten weergegeven. Deze
projecten hebben betrekking op circulaire economie in
de waterketen: vanaf drinkwaterwinning en –productie
tot en met afvalwater/gebruikt water. Continue komen er
nieuwe projecten bij, daarom is dit een momentopname.

• Deze bedrijven profileren zich – met behulp van Water
Alliance - hiermee op het nationaal en internationaal
toneel. Internationaal is de belangstelling in
grondstoffenterugwinning groot.

DE NIEUWE ECONOMIE

• Wetsus en andere kennisinstellingen onderzoeken
nieuwe en efficiëntere manieren om grondstoffen
uit water te winnen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
productie van energie, waterstof, het terugwinning van
nutriënten, eiwitten en productie van vetzuren.

HUIDIGE SITUATIE

• In de sector ontwikkelen grote en kleine
watertechnologie bedrijven nieuwe en verbeterde
productmarktcombinaties op het gebied van
circulaire economie. Hierbij gaat het vooral over
grondstoffenterugwinning, energiebesparing en in
enige mate waterbesparing/-hergebruik

Water Alliance, Wetsus en CEW kunnen vanuit het unieke
watertechnologiecluster WaterCampus Leeuwarden
gericht versnelling aanbrengen in innovatie, valorisatie
en business development rond water en circulaire
economie. De samenwerking tussen de WaterCampus
Leeuwarden en VCF kan op dit gebied verder onderzocht
en uitgebouwd worden. Namens de WaterCampus
Leeuwarden, participeert CEW als aanjager Water in VCF

AMBITIE & VISIE

2.3 PROJECTEN

2.2 WATERECTORSPECIFIEKE ONTWIKKELINGEN

Het Centre of Expertise Watertechnology (CEW)
ondersteunt bedrijven in het uitvoeren van toegepast
onderzoek voor besparing en hergebruik van
grondstoffen, of verbeterde processen waarmee energie
en andere grondstoffen bespaard kunnen worden, of
zuiveringen verbeterd kunnen worden.

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

IMPLEMENTATIE
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Voorbeeldprojecten

HUIDIGE SITUATIE
IMPLEMENTATIE

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

INTERVENTIES
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Boven v.l.n.r.: Teruggewonnen humuszuren bij
drinkwaterproductie
voor
bemesting
planten;
recirculerende douche om water en energie tijdens
douchen te besparen; slimme watermeter om actueel
waterverbruik te monitoren; drinkwater winkel in
Leeuwarden om gebruik kraanwater te stimuleren;
drinkwaterfontein om gebruik plastic flessen te
verminderen (reeds 2 in Leeuwarden). Onder v.l.n.r. :
serious game om waterbewustzijn te vergroten; systeem
voor waterhergebruik in woonhuizen.

AMBITIE & VISIE

Voorbeeldprojecten

HUIDIGE SITUATIE
IMPLEMENTATIE

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

INTERVENTIES
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Boven v.l.n.r.: Teruggewonnen humuszuren bij
drinkwaterproductie
voor
bemesting
planten;
recirculerende douche om water en energie tijdens
douchen te besparen; slimme watermeter om actueel
waterverbruik te monitoren; drinkwater winkel in
Leeuwarden om gebruik kraanwater te stimuleren;
drinkwaterfontein om gebruik plastic flessen te
verminderen (reeds 2 in Leeuwarden). Onder v.l.n.r. :
serious game om waterbewustzijn te vergroten; systeem
voor waterhergebruik in woonhuizen.

AMBITIE & VISIE

HUIDIGE SITUATIE
INTERVENTIES

IMPLEMENTATIE

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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DE NIEUWE ECONOMIE

3

DE NIEUWE
ECONOMIE

AMBITIE & VISIE

3.1 DE NIEUWE ECONOMIE: UITGANGSPUNTEN,SPELREGELS & PRINCIPES
Om een nieuwe, duurzame, circulaire economie met elkaar te ontwikkelen is het belangrijk
dat we anders gaan samenwerken, ontwikkelen, ontwerpen. Dit deel gaat over de van te
voren gemaakte afspraken tav uitgangspunten; ontwerp-principes en andere ‘spelregels’;
hoe beter dit van te voren wordt doorgesproken, hoe soepeler het proces daarna kan gaan.

Gezond en gifvrij watersysteem

Om te komen tot nieuwe ontwerpprincipes zal er uitgegaan worden van de volgende
ontwerpprincipes en uitgangspunten.

Grondstoffen en materialen reduceren en hergebruiken

4. Het watersysteem niet onherstelbaar verontreinigen (vergiftigen) door emissies;
5. Het beschermen van zoetwater bronnen tegen verontreinigingen;

Nieuwe ontwerpprincipes
• Ontwerpen volgens de Cradle 2 Cradle Principes.
• Ontwerpen volgens de Trias Materialis:

Het principe ‘Circulair ontwerp’ gaat over het maken van keuzes voor de huidige
en toekomstige levenscycli en het sluiten van ketens door in het ontwerp afval te
benutten als grondstof. Circulair ontwerpen beperkt de uitputting van grondstoffen.

• Ontwerpen volgens de R8 principes: Refuse, rethink; reduce; reuse; repair; refurbish;
remanufacture; repurpose; recycle; recover energy.

Het betekent vooruitdenken over ontwerp en materiaalgebruik op alle niveaus en in
alle levensfasen van een object. Ontwerpers leren denken in functionele levensduur
naast technische levensduur. Het gaat ook over het sluiten van ketens door in het
ontwerp afval te benutten als grondstof.

Gemaakte afspraken

Voorbeeld

• NHL Stenden gaat Perfect Circular Design randvoorwaarden opstellen o.b.v.
bovenstaande principes.
Uitgangspunten voor ontwerpen:
Circulair water
1. Maximale waterbesparing/minimaal waterverbruik in de waterketen;
2. Inzet van alternatieve waterbronnen (hemelwater en grijswater) in de waterketen;
3. Water als een strategische grondstof;

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

IMPLEMENTATIE
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INTERVENTIES

Door water als enabeler voor productie(processen) te classificeren en als
uitgangspunt te nemen bij het ontwerp en de opzet van productieprocessen krijgt
water een grotere economische waarde zullen productieprocessen anders ingericht
gaan worden waardoor grondstoffen en energie opgeslagen in water eerder
teruggewonnen kunnen worden. Water als een strategische grondstof.

DE NIEUWE ECONOMIE

1. beperkt materiaalgebruik;
2. hergebruik maximaal;
3. gebruik eindige materialen zo efficiënt en schoon mogelijk.

HUIDIGE SITUATIE

6. Grondstoffen die bij productie, gebruik en zuivering ontstaan of gebruikt
regenereren en hoogwaardig benutten of terugbrengen op locatie van herkomst;
7. Noodzakelijke inzet van grondstoffen en energie in waterketen minimaliseren en
verduurzamen;
8. Materialen gebruikt in waterketen voor transport en zuivering hoogwaardig
hergebruiken.

CHAPTER 1

AMBITIE & VISIE

CHAPTER 2

HUIDIGE SITUATIE
DE NIEUWE ECONOMIE

CHAPTER
4
IMPLEMENTATIE
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CHAPTER 3INTERVENTIES

4 INTERVENTIES

OMSCHRIJVING

AMBITIE & VISIE

4.1 KANTELPUNTEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE WATERSECTOR – CIRCULAIR WATER (DOEL 1 & 2)
KANTELPUNT

Decentrale sanitatie biedt mogelijkheden voor bronscheiding van het afvalwater,
hergebruik van grondstoffen en water- en energiebesparing op locatie. Veelal is
decentrale sanitatie alleen haalbaar op grotere schaal met meerdere huishoudens.
Bij nieuwbouw is de haalbaarheid kansrijker, dan bij bestaande bouw – mede omdat
aansluiting op bestaande afvalwaterinfrastructuur voordeliger is dan aanleg van een
decentraal systeem.
De haalbaarheid van decentrale sanitatie is afhankelijk van diverse technische,
ruimtelijke, financiële en fiscale factoren. Haalbaarheidsonderzoek kan hierbij helpen om
haalbaarheid en risico’s in te schatten , en weloverwogen keuzes te maken.

Het organiseren van voorlichting en kennisuitwisseling tussen gemeenten,
projectontwikkelaars en waterschap op het gebied van decentrale sanitatie, zal
kennis over de toepassing van decentrale sanitatie ondersteunen.
Het subsidiëren van haalbaarheidsonderzoek is belangrijk om haalbaarheid en
risico’s inzichtelijk te maken en daar vroegtijdig op te kunnen sturen. Investerings- en
exploitatiesubsidies zullen daarbovenop zeker stimulerend werken.

De beschikbare kennis over grijs én zwart watersystemen is nog vrij versnipperd en
beperkt aanwezig bij eigenaren, projectontwikkelaars én installatiebedrijven. Er zijn
installateurs en aannemers die specifieke producten aanbieden, maar er zijn weinig
partijen die onafhankelijk advies- en ontwerpdiensten aanbieden. Onbekend maakt
onbemind is hier zeker ter sprake.

Het opnemen van waterbesparende technieken en circulaire watersystemen in
de circulaire catalogus ROEN van VCF draagt bij aan het ontsluiten van kennis.
Daarnaast is het belangrijk om vooral binnen het platform Bouw kennis te delen over
het waterneutraal maken van gebouwen en decentrale sanitatie (m.n. bij locatie
ontwikkeling). Advies is veelal maatwerk, en daarom is het verstandig onafhankelijke
water expertise bij bouw gerelateerde vraagstukken te betrekken. Dit loopt via de
aanjager Water.
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Er zijn diverse kleinere (pilot)projecten geïnitieerd om waterbesparing te stimuleren.
Het blijvend stimuleren van dergelijke voorbeeldprojecten en ontwikkelen van enkele
iconische projecten (bijvoorbeeld het ‘waterneutrale gebouw’ of ‘de waterneutrale
wijk’), draagt bij om het momentum vast te houden of zelfs te vergroten. Subsidie op de
investering werkt hierbij stimulerend. Ook is organiserend vermogen nodig om partijen
hiervoor te laten samenwerken via een aanjager en/of ketenverbinder. Samenwerking
tussen thema’s Water & Bouw ligt hierin voor de hand.

INTERVENTIES

Voor daadwerkelijk hergebruik van grijs water en toepassing regenwater voor
huishoudelijk gebruik, zijn grotere investeringen nodig (grofweg enkele duizenden
euro’s), die door de lage waterprijs op huishoudelijk niveau vaak niet rendabel zijn.
Investeringen die besparen op water én energie zijn vaak wel financieel aantrekkelijk
(zuinig witgoed en recirculerende douche).

DE NIEUWE ECONOMIE

Waterbesparing met eenvoudige technieken en gedragsverandering is een ‘quick win’. Dit
kan bereikt worden met voorlichting en coaching van bewoners.
Idee is om – vergelijkbaar met het principe van een energiecoach – een
waterbesparingscoach in te zetten (of energiecoach op te leiden om ook te coachen
op waterbesparing). In samenwerking met woningbouwcorporaties, Friese waterketen
partners en Friese Milieufederatie zou hiervoor een project opgezet kunnen worden.

HUIDIGE SITUATIE

De toenemende (aandacht voor) waterschaarste stimuleert het maatschappelijke
bewustzijn voor waterbesparing en toepassing van alternatieve waterbronnen.
Diverse technologische oplossingen om water te besparen zijn beschikbaar, denk
aan: regenton, waterbesparende kraan/douche, waterbesparend toilet, zuinig
witgoed, etc. Het anders omgaan met water (korter douchen, autowassen en tuinen
sproeien met regenwater, lekkende kranen repareren, etc.) leidt ook tot significante
besparingen.

INVLOED HOOG
• Voorlichting en coaching huishoudens (water- en
energiecoach)

• Investeringssubsidie op iconische projecten water
hergebruik en inzet alternatieve waterbronnen;

• Organiseren
icoon
projecten
waterneutraliteit
(waterneutrale flat/ waterneutrale wijk / waterneutraal
industrieterrein)

• Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek decentrale
sanitatie;
• Investeringssanitatie;

en

exploitatiesubsidie

• Aanjager Water betrekken bij Bouw gerelateerde
ontwikkelingen

decentrale

HUIDIGE SITUATIE

• Aanpassing wet- en regelgeving voor douchewater
recycling in publieke gebouwen;

IMPACT HOOG

IMPACT HOOG

AMBITIE & VISIE

INVLOED LAAG

• Stimuleren onderzoek waterbesparing in industrie (via
subsidie)

» Waterbesparing in/bij gebouwen
» Decentrale sanitatie bij locatie ontwikkeling

INVLOED LAAG

INTERVENTIES

IMPACT LAAG

• Organiseren Ronde Tafels:

IMPACT LAAG

• Studenten/scholieren lekkende kranen/toiletten laten
repareren

DE NIEUWE ECONOMIE

• Kennis ontsluiten via catalogus (ROEN)

INVLOED HOOG

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER

IMPLEMENTATIE
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OMSCHRIJVING

AMBITIE & VISIE

4.2 KANTELPUNTEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE WATERSECTOR – GEZOND EN GIFVRIJ WATERSYSTEEM
KANTELPUNT

Afspoeling van bestrijdingsmiddelen (bv glyfosfaat) verontreinigt het watersysteem
daarbij net zo goed. Huishoudens kunnen een belangrijke bijdrage aan een gezond
en gifvrij watersysteem door bewuster om te gaan met schoonmaakmiddelen,
bestrijdingsmiddelen én verzorgingsproducten. Zwerfafval (zoals plastic
verpakkingsmaterialen) verontreinigingen ook het watersysteem.

Het vergroten van bewustzijn van huishoudens en toeristen voor een gezond
en gifvrij watersysteem is een belangrijk kantelpunt. Het gaat hierbij vooral om
bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt, en ook bijvoorbeeld om het voorkomen van
plastic (zwerf) afval – dat kan afspoelen naar oppervlaktewater. Campagnes gericht op
huishoudens en op toeristen kunnen hierin soelaas bieden.

Af- en uitspoeling vanuit de landbouw richting oppervlaktewater is een andere belangrijk
emissiebron. Nutriënten en bestrijdingsmiddelen komen zo in het oppervlaktewater
terecht. Voor agrariërs is wettelijke regulering aanwezig voor wat betreft gebruik en
toepassing mest en pesticiden, maar tegelijkertijd worden de Europese normen vanuit
Kaderrichtlijn Water – vooral door diffuse emissie vanuit de landbouw - niet gehaald.

Voor het oplossen van de waterkwaliteitsproblemen in de landbouw is een goede
dialoog met agrariërs nodig. Voor landbouw is de balans tussen economie en
ecologie belangrijk. Het creëren van begrip, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen
en eventueel doen van pilotprojecten ligt voor de hand.

DE NIEUWE ECONOMIE

Met onderzoek en ontwikkeling voor het verwijderen ‘nieuwe stoffen’ in afvalwater kunnen
nieuwe manieren gevonden worden om het watersysteem te beschermen. Dergelijk
onderzoek vindt inmiddels plaats vanuit de WaterCampus, die tevens bedrijven stimuleert
de kennis om te zetten in nieuwe technologieën, en eindgebruikers stimuleert deze toe te
passen. Door het uitvoeren van (pilot)projecten kan de implementatie en toepassing van
onderzoek & ontwikkeling gestimuleerd worden. Dergelijke projecten dienen gepaard te
gaan met subsidie.

HUIDIGE SITUATIE

Rioolwaterzuiveringen zuiveren voor het grootste gedeelte de emissies vanuit de
waterketen naar het natuurlijk watersysteem. Helaas worden nog niet alle stoffen
verwijderd, denk aan microplastics, hormoon verstorende stoffen, medicijnresten,
PFAS, etc. Inmiddels wordt hier via onderzoek & ontwikkeling meer en meer
aandacht aan besteed.

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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Het voorkomen van erfafspoeling is mogelijk door een combinatie van technisch,
ruimtelijke en operationele maatregelen op het boerenerf. De kennis is beschikbaar
en samen met beschikbare technologie kan erfafspoeling worden voorkomen, en
regenwater worden hergebruikt. Investeringen zijn momenteel nog niet rendabel.
Voorlichting en subsidiemaatregelen zijn hier kantelpunten. Via een op te richten
platform gericht op circulariteit op het boerenerf kan kennis worden verspreid en
toegepast onderzoek naar praktische en haalbare maatregelen worden uitgevoerd.

In Nederland zijn er grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen. Bestaande
maatregelen en beleid is erop gericht om de zoetwaterbronnen in deze gebieden
te beschermen. Het beperken van emissies vanuit de waterketen, industrie en
landbouw draagt natuurlijk bij aan de bescherming. Voor de uitbreiding van de
zoetwaterbronnen zijn zorgvuldige wettelijke procedures aanwezig. Desondanks
worden er steeds vaker bestrijdingsmiddelen én medicijnresten in het (grond)
watersysteem waargenomen.

Bestrijdingsmiddelen komen in het water terecht via diffuse uitspoeling vanuit
landbouw en stad. Medicijnresten komen via de communale zuivering het
watersysteem binnen. Medicijnresten behoren tot de ‘nieuwe stoffen’ waar onderzoek
& ontwikkeling een belangrijk kantelpunt is. Voorlichting over het inzamelen van
medicijnresten en aanbieden van inzamelpunten (bijvoorbeeld via apotheek),
voorkomt dat medicijnen worden doorgespoeld via de WC en zo in het watersysteem
terecht komen. Het Friese initiatief ‘Medischoon’(medischoon.frl) is een regiodekkend programma voor inzameling van medicijnresten. In samenwerking met
Vitens, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslan, Friese Apothekers Vereniging, Water
Alliance, GGD Fryslân en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers
wordt Friesland medicijnafval- vrij gemaakt.

DE NIEUWE ECONOMIE

Daarnaast is erfafspoeling een probleem, omdat dit voerresten, perssappen,
mest en andere stoffen in het water brengt. Voorkomen en/of behandelen van
erfafspoelwater biedt hier soelaas.

HUIDIGE SITUATIE

KANTELPUNT

AMBITIE & VISIE

OMSCHRIJVING

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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INVLOED HOOG
• Veel ketensamenwerking ‘Medischoon’ medicijnafval in
watersysteem voorkomen

• Investeringssubsidie op iconische projecten water
hergebruik en inzet alternatieve waterbronnen;

• Platform Circulair Boerenerf & Water

• Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek decentrale
sanitatie;
• Investeringssanitatie;

en

exploitatiesubsidie

decentrale

HUIDIGE SITUATIE

• Aanpassing wet- en regelgeving voor douchewater
recycling in publieke gebouwen;

IMPACT HOOG

IMPACT HOOG

AMBITIE & VISIE

INVLOED LAAG

• Onderzoek en ontwikkeling voor behandeling/zuivering
van ‘nieuwe stoffen’ uit afvalwater;
• Pilotprojecten en subsidie voor behandeling/zuivering
van ‘nieuwe stoffen’ uit afvalwater;
• Campagnes (burger en toerist) gericht op gifvrije,
plasticvrije en gezonde watersystemen;

INVLOED LAAG

INTERVENTIES

• Pilotprojecten en subsidie voor voorkomen uitspoeling
vanuit landbouw en erfafspoelwater.

DE NIEUWE ECONOMIE

• Opstarten dialoog met boeren over voorkomen
vervuiling watersysteem via uitspoeling vanuit
landbouw via Ronde Tafel Water & Landbouw

IMPACT LAAG

IMPACT LAAG

• Stimuleren onderzoek waterbesparing in industrie (via
subsidie)

INVLOED HOOG

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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Bij het produceren van drinkwater komen grondstoffen vrij, die met het water
gewonnen worden uit de ondergrond of als additief worden toegevoegd om vanuit
grondwater drinkwater te maken. Denk hierbij aan als humuszuren, kalk, ijzer,
mangaan, methaan en thermische energie. Deze stoffen hebben een ecologische en
economische meerwaarde, en drinkwaterbedrijf Vitens is op zoek naar ketenpartners
die deze grondstoffen kunnen afnemen en/of toepassen. Vitens laat onderzoek
uitvoeren om toepassing van reststromen te optimaliseren en probeert stappen te
nemen om reststoffen hoogwaardig toe te (laten) passen.

Het hoogwaardig toepassen van reststromen is geen core business van Vitens, en
vraagt daarom om ketensamenwerking. Vitens organiseert dit veelal zelf, maar VCF
kan een bijdrage leveren door het faciliteren van één of meerdere uitdagingen en hier
lokale partijen aan te koppelen.
Daarnaast kan VCF een rol spelen bij het organiseren en ondersteunen van pilot
projecten om ketensamenwerking te bevorderen. Subsidie op de pilotprojecten is
hierbij een randvoorwaarde.

Ons afvalwater bevat ook veel nutriënten, organische verbindingen en stoffen
die hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. Bij de zuivering worden daarnaast
additieven toegevoegd, en ontstaan reststoffen.
Veel reststoffen zijn in geconcentreerde vorm aanwezig in het zuiveringsslib. Er zijn
technologieën beschikbaar om nutriënten terug te winnen in de vorm van struviet of
andere (kunst)meststoffen. Organische stoffen worden omgezet naar methaan en
koolstofdioxide.
Op de waterzuivering ontstaat er ook biogas en is er restwarmte aanwezig. Op de
zuivering in Leeuwarden wordt het biogas benut voor het verwarmen van o.a. het
Wetsus gebouw.
Nieuwe technologie maakt het mogelijk om cellulose (vanuit wc-paper in het
afvalwater) terug te winnen, of bioplastics te maken met behulp van de microorganismen die in het slib leven.

Kennis en technologie is grotendeels aanwezig om toevoeging van additieven te
optimaliseren, of reststromen toe te passen. Wet- en regelgeving is belemmerend
voor toepassing van zuiveringsslib in bijvoorbeeld landbouw.
Voor overige reststoffen is het hoogwaardig toepassen normaalgesproken geen
core business van de partijen waar de reststoffen vrijkomen, en is er behoefte
om ketensamenwerking. Daarnaast zijn er belemmeringen wat betreft (op)
schaalbaarheid, concurrentie en wellicht ook leveringszekerheid. VCF kan helpen om
samenwerking met lokale (keten)partijen te organiseren, en kennis over circulaire
economie businessmodellen te verspreiden. Subsidie op de pilotprojecten is hierbij
een randvoorwaarde.

DE NIEUWE ECONOMIE

KANTELPUNT

HUIDIGE SITUATIE

OMSCHRIJVING

AMBITIE & VISIE

4.3 KANTELPUNTEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE WATERSECTOR – GEEN RESTSTOFFEN (DOEL 5 & 6)

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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INVLOED HOOG
• Organiseren van subsidie voor pilotprojecten op
ketensamenwerking

• Organiseren van Circulaire economie training
• Barrières in wet- & regelgeving voor toepassing slib in
landbouw agenderen

INTERVENTIES

IMPACT LAAG

DE NIEUWE ECONOMIE

IMPACT LAAG

INVLOED LAAG

HUIDIGE SITUATIE

• Organiseren ketensamenwerkingsprojecten – hiervoor
is verdere afstemming met producenten van de
reststoffen nodig

IMPACT HOOG

IMPACT HOOG

AMBITIE & VISIE

INVLOED LAAG

INVLOED HOOG
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5 IMPLEMENTATIE

AMBITIE & VISIE

5.1 UITWERKING & IMPLEMENTATIE PROJECTEN
HOE

Project 1a: Platform Circulair
Boerenerf

2020 start 2025 einde

Eindgebruikers zijnde
agrariers, technologie
ontwikkelaars en
kennisinstelling (CEW en
Hogescholen)

Project 1b: Bewustzijn campagne
opstarten

2021-2025

Waterschap, Gemeenten
en Provincie

In samenspraak huishoudens en toeristen wijzen op gevaar lozen bestrijdingsmiddelen en
medicijnen, zwerfafval dat kan afspoelen naar oppervlakte water en het voorkomen hiervan en
lozen van zwart water vanuit pleziervaart.

Project 2a: Waterneutraal bouwen

2020 – 2025

Waterschap, Gemeenten
en Provincie

Stap 1 Inventarisatie wat wordt nu gedaan in Nederland op dit vlak.
Stap 2 Inspiratiesessie organiseren (Circulair Cafe) om bewustzijn te vormen en publiciteit te
genereren. Ronde tafel gesprekken met bedrijven, bedrijfsterreinen en overheden.
Stap 3 Overzicht van in te zetten technieken gegeven de omstandigheden. Bijvoorbeeld inzet
moerasdak in een stadsomgeving welke tevens grijswater kan zuiveren en dienst doet als
wateropvang (regenpiek opvangen) en hittebestrijding in de stad.
Stap 4 Concrete adaptatie nieuwe technieken invoeren, aanpassen bouwbesluit.

Project 2b: Inzet water coaches

2021-2025

Waterschap en Provincie

Stap 1 is doelstelling vaststellen; welke boodschap dient overgebracht te worden en welke
praktische ondersteuning kan de coach aan de doelgroep verlenen (huishoudens, kleine MKB)
Stap 2 (Technische) studenten trainen (als bijbaan)
Stap 3 O-situatie meten voor effect meting
Stap 4 Uitvoer; vaststellen van de doorlooptijd
Stap 5 Effectmeting uitvoeren

Project 3: Onderzoek uitvoeren
samen met ketenpartners hoe te
komen tot ketensamenwerking

2020

Vitens, Wetterskip,
Provincie, Gemeenten,
Industrie

Identificeren van Friese ketens
Vaststellen reststromen en afvalstatus binnen iedere keten
Aansluiten op Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 vanuit Rijksoverheid

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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INTERVENTIES

MET WIE

DE NIEUWE ECONOMIE

WANNEER

HUIDIGE SITUATIE

WAT

AMBITIE & VISIE

WATER 2019
• Transitie Doe Agenda
• ROEN catalogus updaten met Water-producten & innovatie

Doelstellingen
• Materialen gebruikt in de waterketen hoogwaardig hergebruiken
• Waterneutraal bouwen (werktitel)
• Maximaal hergebruik grondstoffen (en slib) waterketen

DE NIEUWE ECONOMIE

WATER 2020

HUIDIGE SITUATIE

• Samenwerking Watercampus

Interventies

• Circulair Cafe Water Neutraal Bouwen als inspiratie
• Opstarten voorbeeld project Water Neutraal Bouwen
• Werken aan circulair boeren erf; project spoelwater biologisch
zuivering zonder emissie

TRANSITIE-DOE-AGENDA WATER
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INTERVENTIES

• Business Cafe Circo Track voor water technologie ontwikkelaars/
leveranciers

BIJLAGEN
B1

B2

B3

B4

B5

xxxx
xxxxx
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