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Energietransitie bij Waterschap Vallei en Veluwe



Ambitie EnTranCe: versnellen energietransitie



Nederland één van de grote Delta’s



Energie voor de wereld…





CO2 concentratie in de atmosfeer

K.J. Noorman 
geboren bij 319,5 

ppm





Het wordt warmer en natter…



Nog iemand…??



Parijs klimaatconferentie biedt hoop



Parijs: gemiddelde temperatuurstijging ‘well 
below 2°C (1.5°C)

• Gemiddelde mondiale temperatuurstijging sinds eind 19e

eeuw is ongeveer 1 graad C. Menselijke invloed daarin is 
groot.

• Opwarming door na-ijl effecten: 1.4 graad C (1.2-1.6 graad 
C)

• Aerosol effecten door stoppen met kolenstook: 0.1 - 0.3 
graad C.

• Met huidige NDC’s stijgt de gemiddelde temperatuur met 
ongeveer 3 graad C.
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Koolstofbudgetten bepalen koers



Een wereld zonder klimaatdoelen



Energietransitie als uitdaging…



Energie gebruik in Nederland



Kolen – aardgas transitie ….



Nationale doelen en projecties
2000 2010 2016 2020 2030

Bruto finaal gebruik (PJ) 2141 2352 2090 2000 1933

Hernieuwbare energie (%) 1,6 3,9 6 12,4 (14) 23,9

E-besparing door energieakkoord (PJ) 75 (100)

Broeikasgasemissies (MT CO2-eq.) 220 214 197 170 154

Reductie broeikasgassen t.o.v. 1990 (%) 1 3 11 23 (25) 31 
(49)

NEV, 2017



Toekomst…



Onmogelijk…?  Inspirerende voorbeelden

1 2



Energiebalans Waterschap

2016:
Gebruik: 87 GWh
Productie: 187 GWh (biogas)

0,01GWh waterkracht
0,1 GWh zon
55 GWh warmte

Inkoop: 34 GWh (32 Elektriciteit, 
2 GWh warmte) 



Maatregelen tegen klimaatverandering:

• In 2025 zijn water, zon en wind 
onze energiebronnen.• We doen zoveel mogelijk aan hergebruik.• We investeren in het terughalen van 
grondstoffen en energie uit rioolwater.

• Besparing….

(website)

DIT ZIJN 
INTERNE 
DOELEN…!!!



Energietransitie als 
maatschappelijke innovatie



Open innovatieprocessen:
• gaan van buiten naar 

binnen
• Maken voor iedereen 

plaats die betrokken wil 
zijn

• Gaan over gezamenlijke 
kennisontwikkeling en 
het delen van kennis

• …..



Energie en zo veel meer…

Energie

Ruimtelijke kwaliteit

People in power

Circulaire economie

Kringlopen sluiten



Veel kansen maar de praktijk is lastig…

Hoe maak je goede afspraken?

Koplopers en volgers

Hoe creëer je gelijke kansen?

Ontmoetingen nieuwe partijen

Hoe ga je om met obstakels?



‘The World after Midnight’ 

Bron: Eddie Obeng



De (energie)stofwisseling van een waterschap.

Bron: IABR



RWZI’s als mitochondriën van het 
waterschap…



De Donut als kompas voor de BOVI



Bewoners: omarm initiatieven



Innovatie: ‘Gele’ Energie…



Kansen..
• Denk van buiten naar binnen: de maatschappij heeft vragen: People in Power!
• Denk vanuit een integraal systeemperspectief en circulair.
• Eigen energiehuishouding op orde is slechts een eerste stap
• Verbind sociale en ecologisch/fysieke aspecten: Donut
• Wees partner in een (zeer) grote gebiedsopgave van 245.000 ha.
• Zoek nieuwe coalities om eigen doelen te verbinden met die van andere 

stakeholders.
• Wellicht een nieuwe kerntaken discussie..??
• ….stel (bijna) onmogelijke doelen...
• Gewoon doen (the World after Midnight).



Moed en lef gevraagd…



Hartelijk dank!



Maak de energietransitie aantrekkelijk!
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