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Is drinkwaterproductie circulair?
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Waarom circulair?

De overheid wil in 2050 100% circulair zijn.

Vitens acties (in 2017):

1. Grondstoffenakkoord mede ondertekend

2. Betrokken bij Transitie agenda’s Circulaire Economie

3. In kaart brengen van huidige stromen

4. Circulaire toepassingen van afval en reststromen

5. Verkenning met andere drinkwaterbedrijven 

6. Aanpassen inkoopbeleid en aanbestedingen met 

circulaire criteria

7. Grondstoffenpaspoort toepassen op leidingmateriaal 

via online tool





Toekomstbeeld



Blauwe Netten

De Blauwe Netten coalitie richt zich op het 
verduurzamen van de Nederlandse watersector

Projecten 2018-2019:
1) Circulaire economie

➢ Transparantie in de keten organiseren en 
stimuleren

➢ Uniform grondstoffenpaspoort voor de 
ondergrondse infrastructuur

2) Energie transitie
3) Duurzame waterzuivering



Waarom grondstoffenpaspoort?

Drijfveren

• Grondstoffen raken op

• Impact van bedrijfsvoering en 
keten is negatief

• Controle op en kennis van eigen 
assets en infrastructuur kan nog 
beter

Afgeleide wensen

• Stimuleren van innovaties richting 
circulaire economie

• Informatie van ingekochte 
materialen bijhouden

• Samen met leveranciers impact 
verlagen



Grondstoffenpaspoort ontwikkeling

Resultaten tot nu toe:

• Vergelijking van bestaande methodieken 

• Kennisdeling aanbesteding met 
grondstoffenpaspoort

• Test (Vitens) van online tool ReNtry

Acties/plan 2018:

• Ervaring en wensen delen 

• Consultatie met leveranciers 

• Stappen richting uniform grondstoffenpaspoort



Circulariteit software

Items/product

Materialen

Grondstoffen



Waar lopen we tegenaan?

• Ingevoerde data goed borgen en beveiligen

• Training over het ‘waarom en hoe’

• Eisen en wensen aanpak goed afstemmen 
met drinkwaterbedrijven

• Tijdsinspanning leverancier in begrijpen 
online tool en zoektocht naar informatie

• Medewerking van de toeleveranciers van 
leveranciers

• Nieuwe rollen voor de aanbesteding en 
contractmanagement

• Hoe gegevens te beoordelen en circulariteit 
waarderen?



Hoe nu verder?

1. Faseren en doorontwikkeling

2. Goede afstemming met drinkwatersector

3. Duidelijk communiceren hoe het 
grondstoffenpaspoort de gehele keten 
gaat helpen

4. Additionele consultatie met leveranciers

5. Waar mogelijk aansluiten/aanhaken of 
integratie van andere initiatieven



Integratie van initiatieven

Ontwikkelen richting een data-gedreven 
infrastructuur

• Track&trace van leidingmateriaal

• Sensoren in leidingnet 

• Kadaster voor materialen



Het landschap van vertrouwen




