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3. Gezuiverd water

Onderwerp
Slibstrategiestudie, herijking 2018
Bijlagen
Managementsamenvatting, behorend bij rapportage ‘Strategie Slibeindverwerking Ongebonden
Waterschappen Noord-Oost Nederland, dd. 19/3/18’.
Kennisnemen van
1. De conclusies in het rapport ‘Strategie Slibeindverwerking Ongebonden Waterschappen in NoordOost Nederland’, dd. 19/3/18, van de zeven Noordelijke waterschappen. Deze waterschappen
hebben zelf geen slibverwerkingscapaciteit. Hierin wordt een strategie op slibeindverwerking
voorgesteld, op basis van lage-temperatuur-droging (LTD) als meest duurzame en kosteneffectieve
technologie voor de korte en middellange termijn. Het inzetten van het gedroogde slib als
biobrandstof vormt hierop de logische vervolgstap.
2. De conclusie dat op basis van de uitkomsten van de studie van de Noord-Oost waterschappen, de
eerder door Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s uitgevoerde Slibstrategiestudie nog actueel is en
gedroogd slib het beste ingezet kan worden als bio brandstof. Deze uitkomst is naast de eigen
slibstrategie gelegd, zoals beschreven in ‘Eindrapportage Slibstrategie, dd. juni ’16’, waarna is
vastgesteld dat de eigen strategie geen bijstelling behoefd. Na de gunning in 2017 van de
slibeindverwerking aan Swiss Combi Technology (SCT) was er behoefte aan een herijking, omdat de
in 2016/2017 uitgevoerde marktverkenning liet zien dat de (energie)markt weliswaar geïnteresseerd
is in afname van ‘gedroogd zuiveringsslib’, maar dat de markt om verschillende redenen (nog) niet
zover was om dit product al te benutten als biobrandstof.
Inleiding
In 2012 hebben de ongebonden waterschappen in Noord-Oost Nederland een onderzoek naar de
slibeindverwerking uitgevoerd. Hierop hebben Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s een eigen
strategiestudie opgesteld: ‘Eindrapportage Slibstrategie’. Dit omdat het slibverwerkingscontract met
SCT per 1 januari 2018 afliep.
De uitkomst van deze studie in 2016 was: “Slib kan de komende 10 tot 15 jaar het beste ingezet
worden als biobrandstof” en “Om dit product met economische waarde kosteneffectief en
milieuvriendelijk te produceren, moeten de droogkosten zo laag mogelijk zijn en dient de manier van
slibdroging zo weinig mogelijk energie te verbruiken”.
Om te komen tot lagere slibverwerkingskosten per i.e., zijn de mogelijkheden onderzocht die een
bijdrage leveren aan het bereiken van deze visie. Er zijn drie projecten geïdentificeerd die elkaar
versterken en bijdragen aan kostenreductie en energiebesparing in de slibketen:
1. Inzet van kolengruis als filterhulpmiddel (doel: verhoging eind-drogestof gehalte).
2. Membraanfilterpersen (MFP) (doel: verhoging eind-drogestof gehalte / noodzakelijke
vervangingsinvestering).
3. Inzet van Lage Temperatuur Droging (LTD) ter vervanging van de droging door SCT.

Ad.1: De ombouw van de filterpersen naar membraanfilterpersen is gegund.
Ad. 2: Op 19 juli 2017 is SCT voor de periode 2018 t/m
Waarom is slibdroging bij een lage
2020 (met een verlengingsoptie voor max. 3 jaar) een
temperatuur (met restwarmte of
nieuw contract gegund. Uit de aanbesteding is gebleken
elektrisch), in de regio, met een
dat het toevoegen van kolengruis voor Noorderzijlvest
afschrijvingstermijn van 10-15 jaar, een
logische eerste stap?
niet kosteneffectief was.
Ad. 3: De inzet van LTD is verder onderzocht, o.a. bij de
firma Watropur in Oostenrijk. Dit met als doel kennis te
krijgen van een aantal bedrijfsvoeringsaspecten en
vertrouwen in de realiseerbaarheid van een fullscaleinstallatie.

De belangrijkste redenen liggen in veranderd
beleid, ambities, stand der techniek,
buitenlandse invloed en de actuele getallen
van slibhoeveelheden en beschikbare
verwerkingscapaciteit in NL.
De verwerkingscapaciteit loop inmiddels
achter bij het slibaanbod (7%). Daarnaast
overwegen een aantal van de huidige
verwerkers (met gasgestookte installaties) te
stoppen. Energieneutraliteit in 2025 is een
andere belangrijke ontwikkeling, evenals het
verwaarden van grondstoffen uit slib wordt
interessant bij kosteneffectief en energieefficiënt drogen.

Na de gunning van een nieuw contract aan SCT, is de
slibstrategiestudie (Eindrapportage Slibstrategie’)
herijkt. De in 2016/’17 uitgevoerde marktverkenning liet
zien dat de (energie)markt wel geïnteresseerd is in het
product ‘gedroogd zuiveringsslib’, maar (nog) niet klaar
was om gedroogd zuiveringsslib te verwerken als
(bron: Strategie Slibeindverwerking Noord-Oost
biobrandstof. Onvoldoende verwerkingscapaciteit en
Waterschappen, dd. 19/3/18)
niet passend binnen de milieuvergunning, werden
hierbij genoemd. De uitkomsten van de
marktverkenning werden bevestigd toen bleek dat er maar één inschrijving kwam bij het opnieuw op
de markt zetten van het ontwaterde slib.
Kernboodschap
Op basis van eigen waarneming en onderzoek en de herijking van de ‘Eindrapportage Slibstrategie’is
de conclusie:
- de uitkomsten van de eerder uitgevoerde slibstrategiestudie van Noorderzijlvest en Hunze en
Aa’s zijn nog altijd actueel, zeker nu de verwerkingscapaciteit in NL krapper wordt, zeker nu
een aantal gasgestookte installaties dreigen met sluiting;
- de hierin aangegeven richting voor de toekomstige slibverwerking bevestigt dat het inzetten
van gedroogd zuiveringsslib als biobrandstof met een economische waarde, de komende
jaren de meest doelmatige afzetroute is, ook omdat grondstofterugwinning voorlopig nog
niet (grootschalig) van de grond kan komen;
- door deze route wordt de toekomstige terugwinning van grondstoffen uit zuiveringsslib niet
uitgesloten;
Deze uitkomsten worden bevestigd door de uitkomsten van de studie van de Noord-Oost
Waterschappen.
Vervolg
Op dit moment bevinden een aantal ongebonden waterschappen zich ongeveer in dezelfde situatie
wat betreft de invulling van de slibafzet in de toekomst. De inzet van Noorderzijlvest is te
onderzoeken of met deze waterschappen gekomen kan worden tot een gezamenlijke aanpak op de
bio-energiemarkt, o.a. om bijvoorbeeld positieve schaaleffecten te genereren. Over dit proces zal het
Algemeen Bestuur worden geïnformeerd. In september (datum is nog niet bekend) worden alle
bestuurders van de Noord-Oost waterschappen in een gezamenlijk bijeenkomst bijgepraat over waar
we staan en waar de gezamenlijk ontwikkelkansen liggen.

Het volledige rapport is te verkrijgen via Kristien Vlieg. Stuurt u hiervoor een mail naar:
k.vlieg@noorderzijlvest.nl

