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Open he t  magaz ine  »
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Van afvalwater naar schoon 
water
Draai de  kraan open en e r  komt  schoon wate r  uit . Gebruikt  wate r  
laten we  z onde r  omz ien wegst romen in he t  r ioo l. Dat  dit  z o  
vanz e lfsprekend voor  ons is, komt  voorname lijk door  de  
afvalwate rz uive r ing door  de  wate rschappen. Van afvalwate r  wordt  
wee r  schoon wate r  gemaakt .

Achter de kr ingloop van het water, begint een andere keten: die van het 
z uiver ingssl ib. Dat sl ib is een restproduct van het biologisch z uiveren van 
afvalwater op de r ioolwater z uiver ings instal laties van de waterschappen. SNB 
verwerkt dat z uiver ingssl ib; op een m anier die z o optim aal m ogel i jk i s voor m ens 
en natuur.

Lees in dez e publ ieksversie van ons jaarverslag over 2020 waar onz e focus lag, 
welke prestaties we hebben geleverd en hoe we vooruitki jken naar de toekom st.

Onz e  ambit ie  en missie  »
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Op weg naar de kringloop
We willen mens en natuur  besche rmen door  z uive r ingsslib opt imaal te  
ve rwe rken. Dat  is de  missie  van SNB. 

SNB verwerkt z uiver ingssl ib: we winnen energie en bruikbare grondstoffen terug, en 
verwi jderen schadel i jke stoffen. 

H ierm ee real iseren we onz e ultiem e am bitie: om  sam en m et onz e waterschappen en 
ketenpartners een circulai re afvalwater- en sl ibketen te real iseren.

We streven ernaar om  die keten om  te buigen naar een kr ingloop en die vervolgens te 
slui ten: m et z o veel m ogel i jk hergebruik en z o m in m ogel i jk afval en energiever l ies. 
SNB legt daarbi j  de focus uiteraard op de sl ibketen.

DRIE KERNWAARDEN
Alles wat we doen, doen we vanuit onz e dr ie kernwaarden:

Wi j  z i jn ervan overtuigd dat 
sam enwerken in de afvalwater- en 

sl ibketen leidt tot een betere en circulai re 
wi jz e van het verwerken van 

z uiver ingssl ib. 

Wi j  wi l len in ons doen en laten een 
betrouwbare partner z i jn voor 

waterschappen en ketenpartners. We 
kom en afspraken na en z i jn transparant 

over wat we doen.

We z oeken naar een balans tussen 
continuïteit in verwerking, 

verwerkingskosten en duurz aam heid. We 
streven naar sl ibverwerking tegen 

m aatschappel i jk aanvaardbare kosten, 
die in de behoeen van m ens en natuur 

voorz iet.

Onz e  prestat ie s in 2020 »
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SAMEN NATUURLIJK BETER
Onder  de  naam SAMEN NAT UURLIJK BET ER hee SNB een onde rnemingsplan met  de  st rategie  

voor  de  pe r iode  2021-2026 opgeste ld. 

Het plan bestaat uit drie strategische sporen:

Excellente dienstverlener
We z orgen voor een sol ide bedri j fsvoer ing en organisatie om  de waterschappen excel lente 
dienstver lening te garanderen. Intensief sam enwerken m et de waterschappen is belangri jk, om dat de 
hoeveelheid en sam enstel l ing van het aangevoerde z uiver ingssl ib de prestaties van onz e sl ib- 
verbrandings instal latie bepalen. SNB z iet excel lente dienstver lening als hoeksteen van haar 
strategische beleid. De andere twee sporen bouwen voort op dez e hoeksteen.

Duurzame ketenbouwer
SNB z et in op het uitbouwen van haar activi teiten in de sl ibketen en probeert die keten verder te 
verduurz am en. De eerste pr ior i teit hier in is het terugwinnen van grondstoffen, m et nam e het 
hergebruik van fosfaat uit z uiver ingssl ib. Ook verkennen we de m ogel i jkheid om  de robuustheid van de 
afvalwater- en sl ibketen te versterken door het vergroten van de sl ibverwerkings capaciteit. 

Innovatieve scout
De focus van onz e strategie l igt op de per iode 2021-2026. Maar we ki jken natuur l i jk ook verder. SNB z iet 
diverse innovaties in de afvalwater- en sl ibketen, die van grote invloed kunnen z i jn op de 
sl ibverwerking op langere term i jn. Die kunnen in de toekom st leiden tot een verbreding of ver legging 
van onz e activi teiten. SNB z al  niet aarz elen om  keuz es te m aken. Om  hier ti jdig op in te kunnen 
spelen, bl i jven we de ontwikkel ingen verkennen en participeren we actief in de m eest kansr i jke 
innovaties. 
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Minde r  slib, ande re  samenste lling »
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Minder slib, andere 
samenstelling
SNB is m et ci rca 30% m arktaandeel een van de grootste verwerkers in de Nederlandse 
m arkt voor z uiver ingssl ib. SNB wi l  het z uiver ingssl ib continu verwerken. Dat houdt in 
dat die verwerking sol ide ver loopt en we de waterschappen m axim aal ontz orgen. 
Uiteraard tegen de laagst m ogel i jke verwerkingskosten.

De sam enstel l ing van het aangeleverde sl ib is aan het veranderen, en de hoeveelheid 
sl ib die naar SNB gaat neem t af. Dit kom t doordat de waterschappen z elf 
z ogenaam de Energiefabr ieken en Grondstoffenfabrieken aan het opz etten z i jn bi j  de 
waterz uiver ing. Niettem in was de totale hoeveelheid aangeleverd z uiver ingssl ib in 
2020 hoger dan verwacht. 

Beschikbaarheid installatie
SNB hee z elf ci rca 417.075 ton z uiver ingssl ib verwerkt en ci rca 32.017 ton laten verwerken door externe parti jen. De externe verwerking was 
nodig doordat de beschikbaarheid van de sl ibverwerkingsinstal latie en de doorz et per bedri j fsuur in 2020 achterbleven bi j  de verwachtingen.

Hoe komt dat?
We constateren dat de hoeveelheid organische stof en water in het sl ib nogal kan wisselen en dat beïnvloedt de prestaties van de 
sl ibverwerkings instal latie. Om  dez e effecten beter te onderz oeken is een energiem odel voor de verbrandings ovens opgesteld. Daarnaast 
hadden we in 2020 te m aken m et een aantal stor ingen en verstoppingen, waardoor de sl ibverwerkings instal latie m inder beschikbaar was.
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We halen schadelijke stoffen 
eruit en winnen waardevolle 
stoffen terug
Bi j  de verwerking van z uiver ingssl ib verwi jderen we ongewenste stoffen, z oals:

• z ware m etalen 
• horm onen 
• z iekteverwekkers 
• m eststoffen 
• m edici jnresten 
• m icroplastics 

Waardevol le grondstoffen winnen we juist terug uit het sl ib. H ier wordt onder 
andere glas, betonsteen en asfalt van gem aakt. 

Door dez e secundaire grondstoffen te hergebruiken z i jn we m inder afhankel i jk van pr im aire grondstoffen. Goed voor het m i l ieu dus. De 
uitdaging is het om  – sam en m et onz e ketenpartners – steeds m eer van die secundaire grondstoffen terug te winnen. Een uitdaging, om dat de 
verontreiniging in het sl ib de kom ende jaren z al  toenem en en om dat er strengere regelgeving over hergebruik van afval z i t aan te kom en. 
Daarnaast wi l len we ook onz e eigen inz et van grond- en hulpstoffen verm inderen.

Focus op fosfaat
Bi jz ondere aandacht is er voor het terugwinnen van fosfaat uit de as die ontstaat na verbranding van het sl ib. De afgelopen jaren wist SNB 
circa 5.000 ton fosfaat terug te winnen, m aar in potentie z ou dit 2.600 ton per jaar kunnen z i jn.

Met andere parti jen onderz ochten we de haalbaarheid van een fosfaatopwerkingsfabr iek in Nederland, gebaseerd op innovatieve 
technologieën. Dit onderz oek kr i jgt in 2021 een vervolg m et een uitgebreide proef in een pi lotinstal latie. Op basis van de resultaten besl i ssen we 
later in 2021 of z o’n fabr iek gereal iseerd kan worden. Daar kom t nogal wat bi j  ki jken. Denk aan de financiële haalbaarheid, een EU-
aanbesteding, de vergunbaarheid, afz etbaarheid van de producten en de sam enwerkingsvorm .
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Het slib verwerking sproces in beeld
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We streven naar 
energieneutrale 
verwerking
SNB gaat z o efficiënt m ogel i jk m et energie om . De warm e die vr i jkom t bi j  
de sl ibverbranding dr i j een stoom turbine aan, die de elektr iciteit opwekt 
die we nodig hebben voor onz e eigen bedri j fsvoer ing. Daarnaast hebben 
we een eigen z onnepark en proberen we ons energieverbruik te 
verm inderen door energiez uinige apparatuur te gebruiken en een 
sl im m ere bedri j fsvoer ing.

Steeds minder verbruik
SNB m eet al  jaren haar energie productie en energie verbruik in een energie verbruiks index. In 2020 is een onderz oek gestart om  het rendem ent 
op de turbines te verbeteren. In 2021 wordt dit onderz oek uitgebreid. Met als doel: een vol ledig energie neutrale verwerking van z uiver ingssl ib.

Ene rgieve rbuiks index
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We willen z o  we inig moge lijk CO2 uit sto ten »
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We willen zo weinig 
mogelijk CO2 uitstoten

SNB hee als doel de verwerking van z uiver ingssl ib CO2-neutraal te laten 
plaatsvinden, om  z o bi j  te dragen aan kl im aatdoelstel l ingen. Hoe bereiken we dit? 
We halen hernieuwbare energie uit het z uiver ingssl ib, we z etten in op z onne-
energie en we z oeken naar alternatieven in de bedri j fsvoer ing om  de CO2 
voetafdruk verder te ver lagen. Bi jvoorbeeld door het sl ibtransport nog m eer op 
biodiesel  te laten r i jden. Ook overwegen we bom en aan te planten om  geheel CO2 
neutraal te worden. 

Verzuring
De uitstoot van z waveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) en am m oniak (NH3) draagt bi j  aan de verz ur ing van het m i l ieu. Dez e em issies worden 
continu gem eten. Er  wordt m inder dan 1% van het stikstof dat in het z uiver ingssl ib aanwez ig is naar de lucht uitgestoten, m aar dan nog gaat 
het wel om  een aanz ienl i jke hoeveelheid. 

We hebben de afgelopen jaren de stikstofuitstoot al  verm inderd door de verbrandingsovens aan te passen, m aar z eker ook vanwege de 
landel i jke stikstofproblem atiek z oeken we naar verdere innovaties. In 2020 hebben we onderz oek gedaan naar het rendem ent van de 
rookgaswassers. Het l i jkt erop dat een aanpassing kan z orgen voor een verdere ver laging van de uitstoot.

CO2 it t t t kt i i lib
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CO2 uit s t oot  pe r t on ve rwe rkt  z uive ringss lib

We ve rspillen geen wate r  »
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We verspillen geen water

Inkomend water
We proberen z o z uinig m ogel i jk om  te gaan m et het water dat we 
nodig hebben voor onz e bedri j fs voer ing. We gebruiken:

Industr iewater: dit wordt gem aakt uit oppervlaktewater en draagt 
daarom  niet bi j  aan verdroging van het m i l ieu
Koelwater: dit halen we uit het Hol landsch Diep en daar geldt 
hetz elfde voor
Dr inkwater: nodig voor de sanitai re voorz ieningen en om  
vlokm iddel te m aken voor onz e eigen afvalwater z uiver ings-  
instal latie

Uitgaand water
SNB m aakt een onderscheid tussen vier uitgaande waterstrom en:

Hem elwater van wegen en terreinen (dit wordt geloosd op een 
sloot en z orgt dus niet voor verdroging van het m i l ieu)
Hem elwater op daken (gebruikt als koelwater)
Koelwaterspui  (hergebruikt als koelwater)
Bedri j fsafvalwater (geloosd op het r iool , na behandel ing in de 
eigen afvalwater z uiver ings instal latie van SNB. Dez e instal latie 
wordt continu geoptim al iseerd)
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Kennis delen, korte lijnen
Om  de strategie voor 2021-2026 succesvol uit te voeren, m oet er een robuuste, 
toekom stbestendige organisatie achter staan. SNB z orgt ervoor dat kennis en ervar ing 
goed ingebed worden en behouden bl i jven. We werken aan de ti jdige instroom  van 
jong talent om  uitstroom  vanwege pensioner ing op te vangen.

Kenm erkend voor SNB is dat we een platte, inform ele organisatie z i jn m et korte 
com m unicatiel i jnen. Medewerkers kunnen m eedenken over het beleid, de m anier 
van werken en z ichtbaar bi jdragen aan de resultaten. Dat levert een grote 
betrokkenheid op onder onz e m edewerkers.

Corona
In 2020 hebben we een bedri j fs continuïteits plan ingesteld in verband m et de coronacrisis. Dit plan is effectief gebleken: het aantal  
besm ettingen van eigen en externe m edewerkers i s beperkt gebleven en al le bedri j fs activi teiten z i jn gewoon doorgegaan.

Facts & figures

51
medewerke rs 

 

14%

vrouw

86%

man

14%
van de  medewerke rs hee een 

par t t ime  aanste lling

86%

vrouw

14%

man

62%
van alle  medewerke rs woont  

binnen een st raal van 
30 kilomete r  van onz e  

bedr ijfslocat ie

 
Daarm ee dragen we bi j  aan de 

lokale werkgelegenheid. 
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Hogere  onde rnemingswaarde  door  lage  kosten »
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Hogere ondernemings waarde 
door lage kosten
SNB hee publ ieke aandeelhouders (waterschappen) en geen winstoogm erk. We 
drukken onz e ondernem ingswaarde uit in term en van z o laag m ogel i jke 
verwerkingskosten. De kosten die we m aken voor de verwerking van z uiver ingssl ib 
worden doorbelast aan klanten, voornam el i jk waterschappen, en z i jn daarm ee 
rechtstreek van invloed op de hoogte van de waterschapsbelastingen. Een gez onde 
balans tussen continuïteit, verwerkingskosten en duurz aam heid is hierbi j  het 
uitgangspunt.

Ontwikkeling verwerkingskosten
We sturen onz e kosten ontwikkel ing al  jaren op basis van een kostenindex, die een continue dal ing van kosten laat z ien. SNB verwacht dat haar 
nieuwe strategie de kosten verder z al  doen dalen.

Ont wikke ling kost enindex
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Vooruitblik op 2021 »
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Vooruitblik op 2021

Strategisch
In 2021 wordt het ondernem ingsplan SAMEN NATUURLIJK BETER 
uitgevoerd. De belangri jkste focus in 2021 l igt onder m eer op het 
inspelen van aankom ende m i l ieuwetgeving, de om vang van het 
aantal  aandeelhouders en de bi jdrage die SNB kan leveren in het 
landel i jke plan van de Unie van Waterschappen voor een robuuste 
en duurz am e sl ibeindverwerking.

Bedrijfsvoering
We ki jken m et nam e naar het verbeteren van de doorz et en de energieproductie. Ook onderz oeken we sam en 
m et de waterschappen of de sl ibsam enstel l ing gewi jz igd kan worden om  de prestaties van de sl ibverwerkings-
instal latie te verbeteren. Tenslotte gaan we onderz oeken hoe we kunnen om gaan m et het verhoogde 
stikstofgehalte in het afvalwater.

Innovatie
In 2021 gaat SNB z ich sterk m aken om  te kom en tot een gez am enl i jk innovatie beleid m et de verschi l lende 
ketenpartners. We gaan verder m et onderz oeken hoe we de uitstoot van stikstof kunnen verm inderen en hoe we 
de terugwinning van een aantal stoffen kunnen verbeteren: fosfaat uit de vl iegas, am m onium sulfaat en –nitraat 
uit het afvalwater en bioplastics uit het z uiver ingssl ib.

Organisatie
In 2021 im plem enteren we ons nieuwe P&O-beleid, om  te z orgen voor een toekom st bestendige organisatie die 
goed toegerust i s om  onz e strategische doelen te verwez enl i jken.

T en slo t te  »
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Ten slotte
2020 was he t  jaar  waar in we  onz e  nieuwe  st rategie  voor  de  
pe r iode  2021-2016 hebben vormgegeven, in he t  
onde rnemingsplan SAMEN NAT UURLIJK BET ER. Daarmee  geven we  
maximaal invulling aan onz e  missie  om mens en natuur  te  
besche rmen door  z uive r ingsslib opt imaal te  ve rwe rken. 

Zo m aken we ook onz e ultiem e am bitie waar: het real iseren van een 
circulai re afvalwater- en sl ibketen, sam en m et onz e waterschappen en 
ketenpartners. Dit vraagt om  kennis te delen tussen de verschi l lende 
onderdelen van de keten. In 2021 gaan we ons daarom  sterk m aken voor 
een gez am enl i jke innovatie strategie.

Het l i jkt erop dat in 2020 voor het eerst de effecten z ichtbaar werden van 
een gewi jz igde sam enstel l ing van het z uiver ingssl ib door de innovaties op 
de r ioolwater z uiver ings instal laties. Sam en m et de waterschappen wordt dit 
nu verder onderz ocht. 

‘Sam en’ is het woord dat onz e werkwi jz e het beste om schr i j. Ik spreek 
daarom  op dez e plaats graag m i jn dank uit aan al  onz e m edewerkers, 
aandeelhouders, leveranciers, partners en al le anderen die het afgelopen 
jaar hebben bi jgedragen aan SNB!

Het  gehe le  jaarve rslag is  
via onz e  website  te  downloaden »

https://www.snb.nl/wp-content/uploads/2021/06/SNB_jaarverslag_2020.pdf
https://www.snb.nl/wp-content/uploads/2021/06/SNB_jaarverslag_2020.pdf
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