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VERWERKING
ZUIVERINGSSLIB VRAAGT OM
DUURZAME OPLOSSINGEN

Tot over de oren
in de slibcrisis

TEKST CORIEN LAMBREGTSE

S

TOT OVER DE OREN IN DE SLIBCRISIS

‘ DE STORTPLAATSEN
VOOR SLIB RAKEN VOL’

Er was al een tekort aan verwerkingscapaciteit voor zuiveringsslib
in Nederland. Maar nu vier van de zes verbrandingsovens van het
Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) al maanden stilliggen, is het
probleem groter dan ooit. De waterschappen zitten tot over hun oren in
de slibcrisis.

D

e rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland produceren jaarlijks 1,4 miljoen ton
zuiveringsslib. Zo’n 10 procent
daarvan werd tot begin juli
verbrand in de ovens van het Amsterdamse
Afval Energie Bedrijf (AEB). Nu meer dan de
helft van de capaciteit van het AEB stilligt,
kan dat niet meer.
Je zou verwachten dat er voor die 10 procent elders nog wel een oplossing zou
kunnen worden gevonden, maar daar zit
dus het échte probleem: de andere slibverwerkende bedrijven in Nederland zitten vol.
Ze weten soms zelf ook niet waar ze met
het slib heen moeten.
Het probleem was al langer bekend. Sinds
2013 worden het slibaanbod en de verwerkingscapaciteit gemonitord, in opdracht van
de Vereniging voor Zuiveringsbeheerders
(waarin alle 21 waterschappen vertegenwoordigd zijn). In oktober 2018 bracht
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Royal HaskoningDHV het rapport Inventarisatie slibeindverwerking uit. De belangrijkste conclusie: de Nederlandse capaciteit
om slib te verwerken is de komende jaren
onvoldoende robuust.
Niet voorbereid
Tot in 2023 dreigt er een tekort aan verwerkingscapaciteit van 50.000 tot 100.000 ton
slib, zegt Ellen van Voorthuizen, senior
technoloog en adviseur afvalwater- en
slibketen van Royal HaskoningDHV en
medeauteur van het rapport. “De mogelijkheden om het slib op te slaan, zijn bovendien beperkt, omdat de stortplaatsen voor
slib vol raken.” Met een calamiteit, zoals
nu bij AEB, is in het rapport volgens haar
geen rekening gehouden. “Daardoor is het
slibprobleem nu onverwacht snel op scherp
komen te staan.”
De vraag is of de sector hierop voorbereid
had móeten zijn, door eerder extra >
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Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied van Amsterdam

capaciteit te realiseren. Maar volgens Ruud
van Esch, senior beleidsadviseur Water
keten en Circulaire Economie bij de Unie
van Waterschappen, is dat niet realistisch.
“Het risico dat vier van de zes ovens van
een bedrijf als AEB in één keer uitvallen,
is zo klein, daar kun je geen rekening mee
houden. Als je dat risico moet uitsluiten,
gaan de kosten enorm omhoog. Dat is
maatschappelijk niet te verantwoorden.”
Oorzaken slibcrisis
De slibcrisis heeft een aantal oorzaken.
De eerste is dat de waterschappen in 20112012 collectief de keuze hebben gemaakt
om geen extra capaciteit te bouwen. De
verwachting was dat het slib zou afnemen
door de bouw van energie- en grondstof
fenfabrieken en andere innovatieve ontwikkelingen. Maar dat is tegenvallen,
vertelt Berend Reitsma, senior consultant
bij adviesbureau Tauw. “De fabrieken die
door de waterschappen zijn opgericht om
meer energie en grondstoffen uit het slib
te halen, zijn vertraagd in oplevering en
hebben een langere opstarttijd nodig gehad.
Bovendien is er door de economische groei
de laatste jaren ook weer meer afvalwater
en dus meer slib bijgekomen.”
Een andere belangrijke oorzaak is dat
er geen escape meer is naar Duitsland.
“Tot vorig jaar werd er geregeld slib naar
Duitsland geëxporteerd. In 2017 is de Duitse
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wetgeving rond het gebruik van slib in de
landbouw echter aangepast, waardoor het
slib ook daar niet meer over de akkers mag
worden uitgereden. Bovendien speelt mee
dat in het kader van de ‘Energiewende’
bruinkool- en energiecentrales uit bedrijf
worden genomen. Centrales waar voorheen
naast Duits slib ook Nederlands slib werd
verbrand. Duitsland heeft alle overblijvende
slibverwerkingscapaciteit nu dus hard nodig
voor het eigen slib.”
Tijdelijke depots
De echte oplossing van de slibcrisis vraagt
een landelijke aanpak. De periode tot en
met 2023 is het meest urgent. Daarna
neemt de omvang van het slib naar verwachting af en is de beschikbare capaciteit
wel weer voldoende.
Bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
ligt de focus nu echter op de korte termijn:
elke dag komen er acht vrachtwagens met
slib bij, die niet meer bij het AEB terecht
kunnen. Dat slib moet ergens worden
opgeslagen. Het bufferen van het slib op
eigen terrein bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties is geen oplossing. Bij hevige
regenbuien eerder dit jaar zijn al enkele
tientallen tonnen slib uitgespoeld naar het
Noordzeekanaal. Dat is het laatste wat een
waterschap wil.
AGV heeft inmiddels een aantal opslaglocaties gevonden in de Waarderpolder >

‘ ER IS DE
LAATSTE
JAREN MEER
AFVALWATER
EN DUS
MEER SLIB
BIJGEKOMEN’
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‘ DE KOMENDE JAREN ONTKOMEN WE
VERMOEDELIJK NIET AAN STORTEN’
(Hoogheemraadschap Rijnland), Delfzijl
en Terneuzen. Maar dat zijn slechts tijde
lijke oplossingen. De depots zitten niet
alleen alweer bijna vol, ze moeten volgend
najaar om vergunning-technische redenen
ook alweer leeg zijn, zegt Tim Leeuwerke,
woordvoerder van Waternet, de uitvoeringsorganisatie van AGV. “Er rijden nu dagelijks
vrachtwagens naar het depot in Terneuzen.
Eind februari moeten we alweer beginnen
met het leegrijden van dat depot.”
De hele operatie is niet alleen ingewikkeld
en kostbaar, de prangende vraag is waar
het slib uiteindelijk heen moet. Slib dat
een tijd in een depot is opgeslagen, kan
in ieder geval niet meer in de afvalovens
van het AEB worden verbrand. Leeuwerke:
“Doordat het slib opdroogt, verandert het
van samenstelling en is het moeilijk te
verwerken. We onderzoeken nu welke alternatieve routes mogelijk zijn. Een concrete
oplossing is het opgeslagen slib in een
definitief depot storten, zoals IJsseloog en
de Slufter. Maar die depots zijn eigendom
van Rijkswaterstaat. Alleen Rijkswaterstaat
en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat kunnen beslissen of de depots
hiervoor gebruikt mogen worden.”
Meer samenwerken
Na publicatie van de Inventarisatie slibeindverwerking, vorig jaar oktober, zijn de overleggen tussen de Unie van Waterschappen,
de Vereniging van Zuiveringsbeheerders, de
eindverwerkingsbedrijven en het ministerie
van IenW geïntensiveerd. Er wordt druk
overlegd over de mogelijkheden voor het
tijdelijk opslaan en het definitief storten
van slib. Eind november organiseert de
Vereniging van Zuiveringsbeheerders een
conferentie waar betrokken partijen over
oplossingen gaan nadenken.
Op korte termijn is er volgens Reitsma
(Tauw) winst te boeken als de waterschappen meer gaan samenwerken om
de beschikbare gistingscapaciteit beter te

benutten. “Ze kunnen onderling gebruik
maken van ruimte in hun capaciteit.” Hij
pleit ervoor om voor de toekomst duurzame oplossingen te zoeken. “Dat kan op
vele manieren. Nieuwe technieken spelen
daarbij een belangrijke rol. Het gaat daarbij
om het maximaal benutten van de energie
die in het slib zit en het terugwinnen van
grondstoffen.”
Laatste optie
Het storten van slib is volgens Ruud van
Esch (Unie van Waterschappen) in alle
gevallen de minst gewenste optie. “De
afvalhiërarchie van het ministerie van I&W
kent vier opties: optie 1 is verbranden,
optie 2 is exporteren, daarna komt opslaan
en pas als dat niet lukt: storten. Maar de
komende jaren zullen we vermoedelijk niet
aan storten ontkomen.”
Het ministerie van IenW verwijst de water
schappen met een slibprobleem naar de
markt: particuliere stortplaatsen in het
land. Die beheerders zitten volgens Van
Esch echter niet op slib te wachten. “Slib
is moeilijk stapelbaar en het stinkt ook nog
eens. Bovendien is er een ontheffing van de
Wet Milieubeheer voor nodig en dat is een
lastige procedure. De betrokken provincie
moet de betreffende Omgevingsdienst toestemming geven om de particuliere stortplaats een ontheffing te verlenen voor het
storten van zuiveringsslib.”
Als het via die route niet lukt, blijft er nog
één mogelijkheid over: storten in een
Rijksdepot. Maar ook dat gaat niet zomaar.
Van Esch: “Het moet voor het ministerie
duidelijk zijn dat alle andere opties zijn
afgevallen. Bovendien moet helder zijn wat
de vervuilingsgraad van het slib is en wat de
effecten van storten zijn. Ook al zitten we nu
in een crisis, we moeten dit traject zorgvuldig doorlopen en tot nette oplossingen
komen voor het sliboverschot.” Want niemand wil dat het slibprobleem nog groter
wordt dan het al is.•

