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Milieutechnologie

Ruim een jaar geleden heeft aardappelverwerker Aviko de afvalwaterzui-

vering uitbesteed aan Waterstromen BV, een dochteronderneming van

Waterschap Rijn en IJssel. Daaraan vooraf ging een lange periode van

kennismaken en contractbesprekingen. Beide partijen zijn tevreden over

de huidige gang van zaken. Wederzijds vertrouwen vormt de basis van de

samenwerking.

Drie voorwaarden stelde Jaap Voetberg,
hoofd Milieuzaken van Aviko, aan Water-
stromen bij de gesprekken over uitbeste-
ding van de afvalwaterzuivering: “Eén: De
garantie dat we ons afvalwater altijd kwijt
kunnen. Twee: Substantieel minder beta-
len dan bij afvalwaterzuivering in eigen
beheer. Drie: Geen gedwongen ontsla-
gen.”

Het contract dat Waterstromen en Aviko
ruim een jaar geleden hebben afgesloten,
voldoet aan deze voorwaarden. Eef Leeuw,
adjunct-directeur van Waterstromen, licht
toe: “Waterstromen garandeert de afna-
me van afvalwater, desnoods komen we
het met vrachtwagens halen. We investe-
ren in nieuwe technieken die goed zijn
voor het milieu en die kostenbesparingen
opleveren. En de overname van het perso-
neel hebben we op een zorgvuldige
manier samen geregeld.”

Core business
Tot april 2003 werd het afvalwater van
Aviko in de eigen anaërobe zuiveringsin-
stallatie in Olburgen gereinigd. Na deze
zuiveringsstap werd de resterende vervui-
ling gereinigd in de rioolwaterzuiverings-
installatie van het waterschap en vervol-
gens geloosd op de IJssel. 
Wat maakt dat Aviko nu gekozen heeft
voor uitbesteding? Leeuw legt uit: ”Het
waterschap gaat een nieuwe rioolwater-
zuiveringsinstallatie bouwen die de
komende dertig jaar moet functioneren.
Voor een waterschap is het van belang
om een voldoende grote capaciteit te
hebben. Overcapaciteit kost echter geld.

Gemeentes kunnen wel voor dertig jaar
een goede raming geven van de groei van
het aantal inwoners, voor de industrie
blijkt het veel lastiger voorspellingen te
doen over de productie. Om geen onno-
dige risico’s te nemen, heeft het water-
schap gekozen voor uitbreiding geba-
seerd op inwoneraantallen en niet voor
industriële uitbreiding.”
Voetberg vult aan: “Zodoende worden wij
als productiebedrijf verplicht om de rest-
vervuiling bestaande uit vooral stikstof
en fosfaat zelf te zuiveren en ook bij
eventuele toename van de hoeveelheid
afvalwater, ofwel uitbreiding van de pro-
ductie, zelf te zorgen voor de benodigde

Waterstromen neemt afvalwaterzuivering over van Aviko

‘Outsourcen is kwesti
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Jaap Voetberg van Aviko (links) en Eef Leeuw van Waterstromen: “Vertrouwen is belangrijk.
Het gaat tenslotte om een contract van vijftien jaar.”

‘Als de zuivering plat gaat, ligt de
fabriek stil’

Aviko
Aardappelverwerker Aviko produ-
ceert jaarlijks meer dan 500.000
ton aardappelproducten. Bij Avi-
ko in Steenderen ontstaan
160.000 vervuilingseenheden (ve).
Door zuivering met de bestaande
anaërobe installatie blijven hier-
van circa 30.000 ve’s over. Met de
nieuwe installatie, die naar ver-
wachting eind 2005 gereed zal
zijn, zal de hoeveelheid ive’s
dalen tot circa 15.000 door de ver-
wijdering van stikstof en fosfaat.
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zuiveringscapaciteit. Deze beslissingen
van het waterschap zijn voor Aviko aan-
leiding geweest om de situatie opnieuw
te bekijken. Het behouden van de eigen
waterzuiveringsinstallatie zou betekenen
dat we moesten gaan investeren. Water
zuiveren is niet onze core business, inves-
teren doen we liever in onze productie.
Toen zijn we gaan denken over andere
mogelijkheden en zijn we de gesprekken
met Waterstromen gestart.”

Druppel
Tussen het eerste contact van Aviko met
Waterstromen en de eerste druppel Avi-
ko-afvalwater die door Waterstromen is
gezuiverd, liggen enkele jaren. “Eerst ga
je wat aan elkaar snuffelen”, zo beschrijft
Voetberg de beginperiode. “Bovendien
was Aviko trots op zijn eigen zuiverings-
installatie. Met outsourcen hadden we al
ervaring opgedaan bij taken van de Tech-
nische Dienst zoals doorsmeren en pre-
ventief onderhoud. Een compleet
bedrijfsonderdeel uitbesteden, was
nieuw. Bovendien is afvalwaterzuivering
voor ons een voorwaarde om te kunnen
produceren: als de zuivering plat gaat,
ligt de fabriek stil. Er is geen alternatief.”
Aviko heeft diverse varianten doorgere-
kend, van alles zelf doen tot alles out-
sourcen. De conclusie was dat uitbeste-
den een financieel aantrekkelijke optie
is. Leeuw benadrukt: “Het is ook een
kwestie van wennen. Stroom van het net
halen en water tappen uit de kraan vindt
iedereen vanzelfsprekend. Het uitbeste-
den van afvalwaterzuivering is nog rela-
tief onbekend.”
Er is bewust gekozen voor een summier
contract waarin niet alle details zijn vast-
gelegd. Aan de ene kant omdat niet alle
details vooraf te regelen zijn, aan de
andere kant omdat beide partijen de
voorkeur geven aan een pragmatische
aanpak van de samenwerking. In het
contract gaat Aviko een leveringsgarantie
aan met Waterstromen. Omgekeerd
geeft Waterstromen een afnamegarantie
aan Aviko. De contractperiode van 15 jaar
is gebaseerd op de afschrijvingen van de
investeringen die Waterstromen gaat
doen in een nieuwe waterzuiveringsin-

stallatie. Ook de afspraken over de kos-
ten staan in het contract. Aviko betaalt
aan Waterstromen een vast bedrag (circa
80%) en een variabel bedrag (circa 20%)
dat afhankelijk is van de waterhoeveel-
heid en -samenstelling (organische stof
en fosfaat). Deze variabelen stimuleren
Aviko om de geloosde hoeveelheid te
beperken.

Klikfactor
Zowel Voetberg als Leeuw benadrukken
het belang van onderling vertrouwen: “Je
moet het van beide kanten aandurven.
Essentieel is de ‘klikfactor’.” Vooral in
relatie tot het personeel heeft vertrouwen
een belangrijke rol gespeeld. Leeuw licht
toe: “We hebben veel tijd besteed aan
het personeel: niet óf het overgenomen
zou worden, maar hoe. 
Hoewel Aviko officieel niets meer te
maken heeft met de installatie in Olbur-
gen is er nog regelmatig contact. “We
houden elkaar op de hoogte. Zo krijgen
we het te horen als het water te warm of
te ‘dik’ (geconcentreerd) is”, aldus Voet-
berg.

Anammox
Uitbesteden is interessant voor bedrijven
met lozingen vanaf 5.000 tot 10.000 ver-
vuilingseenheden (ve’s, 1 ve is de hoe-
veelheid afvalwater die een inwoner in
één jaar produceert), al dan niet met een
eigen afvalwaterzuivering. Leeuw geeft
aan: “Het doel van Waterstromen is de

zuivering goedkoper uit te voeren dan
het bedrijf zelf of dan lozen bij het water-
schap. Wij zijn goed in het bedienen en
controleren van de processen. Bovendien
beschikken we over expertise in nieuwe
duurzame en zuinige technieken. Zo
gaan we voor Aviko een nieuwe installatie
bouwen. Daarin zal na een anaërobe zui-
veringsstap ook fosfaat en stikstof wor-
den verwijderd uit het afvalwater. Hier-
voor gebruiken we innovatieve technie-
ken als de Anammox-methode. Voor
productiebedrijven zelf is het vrijwel
onmogelijk om al deze aspecten van zui-
vering te beheersen.”

‘Ontsoresen’
Na ruim een jaar zijn beide partijen posi-
tief over hun ervaringen. Voetberg: “Het
loopt goed. De financiële berekeningen
kloppen in grote lijnen en de samenwer-
king is prima.” Leeuw: “Het loopt ook
voor ons volgens verwachting. Op dit

moment is de zuivering zelf nog ongewij-
zigd, we hebben alleen het beheer over-
genomen. Wij zijn nu bezig met het ont-
werp en de vergunningen voor een nieu-
we installatie. Rond de jaarwisseling
willen we starten met de bouw en we ver-
wachten dat de installatie eind 2005 ope-
rationeel is.”
Aviko gaat zich nu op andere milieuas-
pecten richten. Voetberg: “Waterzuive-
ring brengt sores met zich mee. Het out-
sourcen daarvan is dan ook ‘ontsoresen’.
Bovendien is het werkterrein milieu sterk
veranderd de afgelopen jaren. We hou-
den ons nu bijvoorbeeld bezig met han-
del in CO2-emissies. Operationele water-
zuivering past daar niet meer bij.”

e van wennen’

Annemarie Barbier-Schenk

Waterstromen gaat de anaërobe waterzuiveringsinstalla-
tie in Olburgen uitbreiden met een extra zuiveringsstap. 

‘Je moet het van beide kanten
aandurven’

Waterstromen
Waterstromen is ontstaan als
reactie van het Waterschap Rijn
en IJssel op een veranderende
markt. Door het stijgen van de
heffingen kozen meer bedrijven
voor een eigen afvalwaterzuive-
ring en zo raakte het waterschap
inkomsten kwijt. Door de oprich-
ting van Waterstromen komen
deze inkomsten weer terug.
Waterstromen heeft met het
waterschap alleen een aandeel-
houdersrelatie.


