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1. Inleiding 
 

In dit Waterketenplan beschrijven de partners van de Noordelijke Vechtstromen gezamenlijk de visie 

op de waterketen. Vanuit deze visie zijn ambities en beleidsafspraken geformuleerd, die uitgewerkt 

zijn in een meerjarenprogramma. Tevens staan in dit document de gezamenlijke ambities voor 

kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid en duurzaamheid van Noordelijke Vechtstromen.  

Binnen het werkgebied van voormalig waterschap Velt en Vecht werken de gemeenten Borger-

Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, waterschap Vechtstromen en 

drinkwatermaatschappij WMD sinds 2011 samen in de waterketen. WMD levert het drinkwater in de 

gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Vitens verzorgt het drinkwater in de gemeenten 

Ommen en Hardenberg. 

Gemeenten Borger – Odoorn, Emmen en Coevorden werken samen in BOCE verband. Vanwege dit 

samenwerkingsverband behartigd waterschap Vechtstromen namens waterschap Hunze en Aa’s de 

belangen van het waterschap. Het grootste deel van gemeente Borger – Odoorn en het noordelijke 

deel van gemeente Emmen liggen in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s. 

De regio Noordelijke Vechtstromen ligt in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht en De Hunze. 

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier die vanuit Duitsland bij Gramsbergen (Holtheme) 

Nederland binnenstroomt. Belangrijke zijrivieren die zich in deze regio bij de Vecht voegen zijn het 

afwateringskanaal bij Gramsbergen, die de functie van de Kleine Coevordense Vecht heeft 

overgenomen waar een deel van Zuidoost-Drenthe op afwatert.  Het noordelijke deel van Emmen en 

de gemeente Borger – Odoorn wateren af op de Hunze. 

Het waterketenplan is een speerpunt uit het regionaal bestuursakkoord (afval)waterketen 

Noordelijke Vechtstromen en bevat de gezamenlijke visie, doelen en inspanningen voor de 

waterketen. Dit hoofdstuk gaat in op de aanleiding, het doel van en de visie op de samenwerking.  

De watertaken van de gemeente, waterschap en drinkwatermaatschappij gaan verder dan alleen de 

zorg voor het beheer van riolering en waterleidingen. Gemalen, drainage, sloten en greppels hebben 

het doel om (afval)water te verwerken. De voorzieningen dragen bij aan een prettige leefomgeving 

en hebben een belangrijke functie voor: 

- Bescherming van de volksgezondheid; 

- Veiligheid (droge voeten); 

- Schoon water en een schone bodem.  

Bijlage 1 geeft een toelichting op de wettelijke kaders op landelijk, regionaal en lokaal niveau.  
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1.1. Landelijke ontwikkelingen in de waterketen 
Bestuursakkoord Water (2011)1 

Het Bestuursakkoord Water (2011) is een overeenkomst tussen Rijk, provincies, gemeenten, 

waterschappen en drinkwaterbedrijven en bevat doelstellingen en afspraken om te komen tot een 

doelmatig waterbeheer. De partijen sturen aan op een doelmatiger beheer van de waterketen om de 

rijksbegroting op het complete waterbeheer vanaf 2015 te verlichten. Een regionale aanpak, een 

sterkere focus op kennis en innovatie en verbetering van de feitelijke werkprocessen staan hierbij 

centraal.  

Het thema kwaliteit uit Bestuursakkoord Water richt zich op de kwaliteit van de uitvoering van de 

beheertaken in het stedelijk waterbeheer en het beheer van de (afval)waterketen. Het gaat dus niet 

om de kwaliteit van het (fysieke) systeem, maar om de kwaliteit van de afwegingen die worden 

gemaakt en de uitvoering ervan. Met andere woorden: kwaliteit in de zin van professionaliteit. 

Het begrip kwetsbaarheid in het kader van het Bestuursakkoord Water is de mate waarin binnen een 

organisatie structureel of door omstandigheden kennis en kunde van een specifiek werkproces niet 

aanwezig is. Wanneer er meer (ervaren) mensen in een organisatie (kunnen) werken aan een 

werkproces, vermindert de kwetsbaarheid. Het werk gaat door als iemand vertrekt of tijdelijk uitvalt 

en er ontstaat het vermogen om processen continu te verbeteren.2 Het gaat bij kwetsbaarheid niet 

alleen om beschikbaarheid wat hier wordt omschreven, maar ook om betaalbaarheid, bruikbaarheid, 

betrouwbaarheid, actualiteit en eenduidigheid van kennis. Kennis kan bijvoorbeeld wel aanwezig zijn 

bij partner X maar om juridische redenen bijvoorbeeld niet beschikbaar worden gesteld aan partner 

Y. Of de kosten om de kennis breed beschikbaar te stellen zijn te hoog. 

Routekaart Afvalwaterketen 2030 3 

In de visiebrochure Routekaart Afvalwaterketen 2030 van Unie van Waterschappen (UvW) en 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn richtingen opgenomen hoe gemeenten en 

waterschappen in 2030 een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving door afval 

om te zetten in schone grondstoffen, energie en schoon water. De visie past binnen de afspraken van 

het Bestuursakkoord Water.  

 

 

                                                      
1 Bestuursakkoord Water, april 2011 
2 Landelijke monitoring samenwerking in de afvalwaterketen. Toelichtende memo vragenlijst maart 2015. 
3 http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water-en-riolering/brieven/routekaart-afvalwaterketen-2030  
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Het doel van de samenwerking waterketen is om het hele afvalwaterketensysteem te beheren en 

onderhouden- als ware wij één beheerder. De zorg voor de waterketen wordt zo uitgevoerd dat de 

volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het 

milieu wordt voorkomen. 

Onze visie op de samenwerking is dat wij ons gezamenlijk committeren aan het doel van de 

samenwerking vanuit de overtuiging dat we in deze maatschappelijke opgave samen veel meer 

kunnen bereiken dan ieder afzonderlijk. Daarbij staan kostenoptimalisatie en kwaliteit voor inwoner, 

bedrijven en leefomgeving centraal.  

De samenwerkingspartners hebben de ambitie om: 

- Kosten in de (afval)waterketen te besparen; 

- Kwaliteit van de (afval)waterketen te verbeteren; 

- Kwetsbaarheid in de (afval)waterketen te verminderen; 

- Duurzaamheid en innovatie in de (afval)waterketen te versterken. 

 

 

 Routekaart Afvalwaterketen 2030 

1.2. Regionale Samenwerking waterketen Noordelijke Vechtstromen 
Het regionale feitenonderzoek heeft helder in beeld gebracht welke werkprocessen mogelijk kansrijk 

zijn voor samenwerking en op welke onderdelen mogelijk voordelen te behalen vallen. Het 

Bestuurlijk Overleg heeft het feitenonderzoek in maart 2013 vastgesteld. Op basis van het 

feitenonderzoek hebben de samenwerkingspartners op 16 december 2013 het Regionaal 

Bestuursakkoord ondertekend, waarin de spelregels voor de uitvoering zijn bekrachtigd en 

werkgroepen zijn opgericht die de kansrijke projecten uitwerken. 
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Voor meer achtergrond over de aanleiding, het doel, de visie en ambities in de samenwerking 

waterketen en meer inzicht in het financiële perspectief en de projectplannen wordt verwezen naar 

het ‘Uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 behorend bij het Regionaal Bestuursakkoord 

(Afval)waterketen, Noordelijke Vechtstromen, 9 oktober 2013’. 

 

1.3. Waterketenplan 
Het waterketenplan is een plan op beleidsniveau en geeft de visie, context en ambities voor de 

samenwerking waterketen in de regio Noordelijke Vechtstromen weer. Met dit beleidsplan willen we 

het volgende bereiken:  

 Meer eenduidigheid en afstemming in beleidskeuzes rond de waterketen;  

 Gezamenlijke koers van waterschap, WMD en gemeenten naar integraal beheer van de 

watertaken; 

 een gezamenlijk invulling aan de doelmatigheidsafweging;  

 een gezamenlijk beleidskader en meerjarenprogramma tot en met 2020; 

 een onderbouwde ambitie voor de besparingsopgave van 2 miljoen in 2020; 

 een gezamenlijke invulling van de ambities op het gebied van kwaliteit en kwetsbaarheid en 

duurzaamheid; 

 uiteindelijk de looptijd en plancyclus van de afzonderlijke plannen (GRP, WBP en WVP) gelijk 

te schakelen en nog maar 1 plan te hebben. 

 Dit waterketenplan vormt een koppeling met de huidige (verbrede) gemeentelijke rioleringsplannen 

(GRP’s) van de gemeenten, het waterbeheerplan van het waterschap en het watervoorzieningsplan 

van drinkwatermaatschappij WMD.  

Het waterketenplan is een volgende stap op weg naar structurele samenwerking binnen de regio.                      

     Van gezamenlijke projecten naar gezamenlijke werkwijze 

Dit waterketenplan heeft een dynamische status en zal inspelen op de ontwikkelingen binnen de 

samenwerking waterketen Noordelijke Vechtstromen en de wereld om ons heen. Het 
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waterketenplan vormt het gezamenlijke gedeelte waarin de visie, ambitie en beleid op gebied van de 

waterketen wordt beschreven. Het kostendekkingsplan wordt separaat opgesteld door iedere 

gemeente en vormt de financiële basis van het GRP. 

Het streven is de looptijd en plancyclus van elk afzonderlijk GRP af te stemmen op het 

waterketenplan. In eerste instantie heeft het waterketenplan de looptijd van het bestuursakkoord, 

uitkomsten uit de werkgroepen worden vervolgens meegenomen in het waterketenplan. 

Logischerwijs worden uitkomsten uit de werkgroepen die een directe besparing opleveren direct 

ingeboekt en meegenomen in de looptijd van de huidige GRP’s.  

Het waterketenplan bevat de volgende thema’s: 

 Bedrijfszekerheid en efficiency; 

 Volksgezondheid; 

 Milieu-impact; 

 Grondstoffen-Water-Energie; 

 Klimaatontwikkelingen; 

 Innovatieve ontwikkelingen; 

 Demografische ontwikkelingen; 

 Gedragsverandering en communicatie. 

Gezien de ontwikkelingen die de waterketen raken, en de opgaven die dat meebrengt voor de 

waterketen, hebben wij elkaar en andere partijen steeds meer nodig om de waterketen in 

Noordelijke Vechtstromen toekomstbestendig te maken, te verduurzamen en betaalbaar te houden. 

 

1.4. Proces en besluitvorming 
De cluster beleid en aanbesteding heeft dit plan opgesteld voor de periode 2015 – 2020. Alle 

deelnemers zijn vertegenwoordigd in de werkgroep.  

In 2015 vindt een tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord 2013-2016 plaats, op basis waarvan 

Bestuursakkoord 2.0 wordt opgesteld. Bestuursakkoord 2.0 bevat: 

 de visie en ambitie op samenwerking en te kiezen organisatievorm  

 het waterketenplan, als uitwerking van de inhoudelijke ambitie 

 het nieuwe uitvoeringsprogramma 2016-2020.  

Het streven is het Bestuursakkoord 2.0, inclusief waterketenplan voor de zomer van 2016 in alle 

colleges (eventueel raden) te laten vaststellen. 

Het waterketenplan zal worden voorgelegd aan het coördinatie overleg en zal na goedkeuring in het 

managers overleg ter besluitvorming en vaststelling aan het bestuurlijk overleg worden voorgelegd. 

 

 



9 

 

2. Huidige situatie 
 

Binnen de regio Noordelijke Vechtstromen, wonen ongeveer een kwart miljoen inwoners verdeeld 

over de vier landelijke gemeenten en het meer stedelijke Emmen. De rioleringsstelsels van 

Hardenberg en Ommen worden gekenmerkt door een relatief groot aandeel mechanische riolering 

ten opzichte van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. De regio telt 7 rwzi’s.  

Het ‘Regionaal feitenonderzoek, Samenwerking waterketen regio Velt en Vecht, 25 februari 2013’ 

geeft een uitgebreide beschrijving over inwonersaantallen, stelselkenmerken, kosten, heffingen per 

gemeente, waterschap en drinkwaterbedrijf.  

  
Borger-
Odoorn 

 
Coevorden 

 
Emmen 

 
Hardenberg 

 
Ommen 

Inwoners 26.000 36.000 110.000 59.600 17.500 

                                                                                  Inwonersaantal (ca.) per gemeente 

2.1. Huidige situatie per organisatie 
In onderstaande paragrafen worden de organisaties binnen de samenwerking waterketen 

voorgesteld.  

Het inzamelen en transporteren van het stedelijk afval- en overtollig hemelwater is samen met de 

zorgplicht voor grondwatermaatregelen een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente 

ontvangt het afval- en hemelwater van particulieren en bedrijven en transporteert het vervolgens 

naar het overname punt van het waterschap. Het waterschap zorgt dan voor de zuivering van het 

stedelijk afvalwater. Een andere taak van het waterschap is het beheer van oppervlaktewater. Op 

grond van de Waterwet wijst de provincie de waterlichamen aan die het waterschap beheert. 

Drinkwaterbedrijven zijn verplicht om in het voorzieningsgebied schoon en betrouwbaar drinkwater 

te leveren. 

 

2.1.1. Provincie 
Regionaal Meerjarenprogramma Rijn-Oost en KRW agenda 2016-2021 

De samenwerking Rijn – Oost is ontstaan bij het opstellen van het eerste stroomgebiedbeheerplan 

voor de KRW is na 2009 voortgezet. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is overeenstemming 

bereikt over een Meerjarenprogramma 2010-2015 waarin de gezamenlijke wateragenda is 

benoemd4.  

De KRW Agenda 2016-2021 geeft de stand van zaken, uitgangspunten, doelen en maatregelen voor 

de periode 2016-2021. De samenwerking in Rijn-Oost wordt binnen dit programma voortgezet. 

Omgevingsvisie Drenthe 20145  

                                                      
4 http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/27045/meerjarenprogramma_rijn_oost_2010-2015_definitief-
inhoud_vast.doc. 
5 http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/wonen-leefomgeving/actualisatie/ 

http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/27045/meerjarenprogramma_rijn_oost_2010-2015_definitief-inhoud_vast.doc
http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/27045/meerjarenprogramma_rijn_oost_2010-2015_definitief-inhoud_vast.doc
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De omgevingsvisie Drenthe bevat het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie 

Drenthe. De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe in de 

periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna. De omgevingsvisie 

is in de eerste plaats richtinggevend voor de provincie zelf. Daarnaast is het op onderdelen 

kaderstellend voor gemeenten en waterschappen. Onderdeel van de omgevingsvisie is de uitwerking 

van een robuust en klimaatbestendig watersysteem, het waterhuishoudingsplan. Hierin worden de 

strategische doelen voor het regionale waterbeleid geformuleerd. 

Het provinciaal waterbeleid geeft een regionale invulling van Europese en nationale programma’s 

zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, 

Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-actueel, 2008) en het 

Bestuursakkoord Water (2011). De omgevingsvisie bevat o.a. beleid over robuuste watersystemen, 

oppervlaktewaterkwantiteit, oppervlaktewaterkwaliteit, grondwater, stad en keten, waterketen en 

tot slot monitoring. 

Omgevingsvisie Overijssel6   

De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en 

milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie beschrijft welke 

richting de provincie Overijssel inslaat voor de komende tientallen jaren op het terrein van 

ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu en water. De leidende thema's voor alle beleidskeuzen 

binnen deze visie zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit. 

Vrijwel alle beleidsonderdelen hebben raakvlakken met het waterbeleid. Waar mogelijk geschiedt de 

uitvoering van het waterbeleid dan ook geïntegreerd met de andere doelstellingen. Het integrale 

karakter van de Omgevingsvisie betekent dat het meteen ook het wettelijk verplichte Regionaal 

Waterplan van Overijssel is. Naast de omgevingsvisie heeft de provincie beleid op het gebied van 

vaarwater, grondwater en de winning van drinkwater.  

 

2.1.2. Gemeente 
De gemeente kent het GRP waar in haar opgaven vastliggen. Een GRP bevat de uitwerking van de 

ambities en speerpunten voor het beheer en onderhoud van de riolering. Ook bevat het de 

beleidsvoornemens voor de wettelijke zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater en geeft 

inzicht in personele en financiële middelen. In de GRP’s wordt het totale beheer van het 

rioleringsstelsel beschreven, zo is er inzicht in bijvoorbeeld de vervangingsinvesteringen van het 

stelsel. 

 

Inzameling, transport en zuivering van stedelijk afvalwater vormt één fysiek systeem, gemeenten en 

waterschap werken hierin nauw samen. Een GRP wordt opgesteld door de gemeente, het 

waterschap heeft hierin een adviserende rol. Om goede aansluiting te borgen met provinciale 

beleidsplannen wordt ook de provincie betrokken bij de voorbereiding van bovenstaande plannen.  

De situatie in deze regio is dat er nu vooral vervangingen plaats vinden tegelijk met en geïnitieerd 

door andere werkzaamheden, zoals wijkrenovatie of herinrichting van gebieden. Vervangingen op 

basis van veroudering of verslechterde technische staat komt nog maar weinig voor. De meeste 

                                                      
6 http://www.overijssel.nl/thema's/water/ 

http://www.overijssel.nl/thema's/water/
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leidingen zijn in deze regio 30 tot 60 jaar geleden gelegd, terwijl verwacht wordt dat de leidingen ten 

minste 60 tot 80 jaar mee kunnen gaan. In de GRP’s is de toekomstige vervangingsbehoefte 

uitgewerkt op basis van de leeftijd van de riolen. Huidige inzichten zijn dat de technische levensduur 

veel langer kan zijn, zodat vervanging op een later tijdstip mogelijk is. Dit biedt de mogelijkheid om 

de kosten de komende decennia terug te dringen. Om vervanging op basis van de werkelijke 

technische staat mogelijk te maken, is het wel nodig om goed zicht te krijgen op die technische staat. 

Het is daarom lonend om de komende jaren de inspanningen te richten op het meten en monitoren 

van de technische staat en werking van de riolen. Binnen de samenwerking waterketen Noordelijke 

Vechtstromen wordt gezamenlijk inzet gepleegd op meten en monitoren. 

 
 Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hardenberg Ommen 

Vrijvervalriolering 
(km) 

278 372 1.000 320 99 

Drukriolering (km) 76 105 233 520 75 

Aantal 
Hoofdgemalen 

51 83 100 
85 gemeente  

15 waterschap 
47 

Aantal drukriool- 
en vacuumgemalen 

418 755 1.500 2.125 327 

Aantal straatkolken 13.794 24.000  60.000 21.000 6.000 

Aantal IBA’s  96 
36 

(0 in beheer) 
1 

24  
(0 in beheer) 

1.144 
(0 in beheer) 

Aantal 
rioolaansluitingen 

12.435 15.340 50.000 28.730 7.978 

Kenmerken van de gemeentelijke rioleringsstelsels 

 

2.1.3. Waterschap  
Waterschap Vechtstromen 

Het waterschap kent een waterbeheerplan waarin haar opgaven vastliggen. Het waterschap stemt 

het Waterbeheerplan af met de gemeenten. Gemeenten worden daar vanaf het begin bij betrokken. 

Uit het waterbeheerplan vloeien afgeleide producten voort zoals Klimaatopgave, herijking lokaal 

bestuursakkoord water, uniformering normering wateroverlast en de nota ‘Waterraakt’. Deze 

plannen worden intensief afgestemd met de gemeenten. Daarnaast is er intensief overleg over de 

gebiedsprocessen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW). 

In de periode 2016-2021 zet het waterschap in op verder ontwikkeling van de rwzi’s en continuering 

en uitbreiding van de samenwerking in de waterketen. Rwzi’s die verouderd zijn worden 

gerenoveerd. De rwzi Schoonoord wordt geamoveerd. Daarvoor in de plaats komt een rioolgemaal 

die het afvalwater transporteert naar de rwzi Sleen. Aandachtspunten zijn voldoen aan de 

vergunningseisen en verdergaande verwijdering van stikstof en fosfaat, kostengroei afremmen, 

samenwerking in de gouden driehoek met bedrijven, kennisinstellingen en overheden, 

assetmanagement voor rwzi’s, uitvoeren waterkwaliteitsspoor, uitwisseling kennis en ervaring, 

afvalwater benutten voor circulaire economie, verdergaande energiebesparing door het ombouwen 

van rwzi Hengelo tot energiefabriek en het opwekken van energie uit biogas op de rwzi Emmen.  
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Luchtfoto rioolwaterzuivering Emmen met op de voorgrond de Puurwaterfabriek 

Waterschap Hunze en Aa’s 

Waterschap Hunze en Aa’s beschikt evenals Vechtstromen over een beheerplan dat in afstemming 

met inliggende gemeenten wordt opgesteld en uitgevoerd. Als uitwerking van het beheerplan 

beschikt het waterschap over een zuiveringsstrategie en beleid ten aanzien van stedelijk water.  

In de gemeente Borger-Odoorn staat de zuivering Tweede Exloërmond. Hier wordt een groot deel 

van het afvalwater uit deze gemeente gezuiverd. Deze zuivering is een aantal jaren geleden 

gemoderniseerd. Een ander deel van het afvalwater wordt afgevoerd naar de zuivering Gieten, ook 

deze zuivering is een aantal jaren geleden gemoderniseerd.  

In de zuiveringsstrategie 2030 beschrijft het waterschap haar visie op de ontwikkeling van het 

zuiveringsbeheer. De visie wordt in 2015 geactualiseerd. Voor een optimale ontwikkeling is een 

integrale aanpak noodzakelijk. Deze integrale aanpak sluit aan bij de landelijke visie op de zuivering 

van de toekomst.  

In de ‘Notitie Stedelijk Water’ heeft het waterschap haar beleid ten aanzien van het stedelijk 

waterbeheer uitgewerkt. De notitie behandelt de visie van het waterschap op het stedelijk 

waterbeheer en welk beleid daarvoor relevant is.  

 

  

http://foto.wmd.nl/var/albums/AnderWater/Puurwaterfabriek/Luchtfotos Jan Sibon/Zuiverwater-10.jpg?m=1350462949
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2.1.4. Drinkwatermaatschappij  
Drinkwatermaatschappij WMD is verplicht om in het voorzieningsgebied schoon en betrouwbaar 

drinkwater te leveren. Iedere vier jaar stelt de WMD een leveringsplan op. In het leveringsplan wordt 

beschreven hoe de drinkwatervoorziening onder normale en/ of verstoorde omstandigheden wordt 

gewaarborgd. Bij het opstellen van het leveringsplan maakt WMD gebruik van een 

watervoorzieningsplan, dat de ontwikkeling van de verwachtte drinkwatervraag en de benodigde 

infrastructuur beschrijft. In het watervoorzieningsplan wordt over een periode van 25 jaar vooruit 

gekeken.  

Volgens huidige inzichten zal het aantal inwoners in Drenthe de komende decennia dalen. Verder 

houdt WMD rekening met een lichte daling van het verbruik per persoon als gevolg van het nog 

steeds zuiniger worden van apparatuur als wasmachines en vaatwassers. In totaal verwacht WMD 

een afname van het drinkwaterverbruik met ongeveer 10 % in 2030 ten opzichte van het verbruik in 

2015. Minder drinkwaterverbruik houdt ook in dat er evenredig minder afvalwater via de riolering in 

droog weer periodes hoeft worden afgevoerd naar de rwzi’s. 

Als gevolg van de verwachtte daling van het waterverbruik, is de bestaande infrastructuur 

(zuiveringen, transport- en distributieleidingen) voldoende voor de komende decennia en wordt er 

geen uitbreiding voorzien. Op het gebied van drinkwaterproductie overweegt WMD schaalvergroting  

door op passende momenten enkele kleine drinkwaterzuiveringen te sluiten. 

 

Belangrijk onderwerp voor de komende  

jaren is voor WMD voortzetten van de  

sanering van asbestcementen (AC) en  

gietijzeren distributie leidingen. Deze  

leidingen geven relatief veel leiding- 

breuken met hinder voorde klant als gevolg. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleg nieuwe drinkwater transportleiding 

http://foto.wmd.nl/var/albums/Werkzaamheden en projecten/Aanleg transportleiding Annen De Punt/Aanleg leiding/DSC_9609.JPG?m=1350396782


14 

 

2.2. Huidige situatie in de samenwerking waterketen 
 

Een belangrijk uitganspunt voor dit plan zijn de resultaten die we inmiddels in de samenwerking 

hebben bereikt. In deze paragraaf zetten we de belangrijkste resultaten op een rij.  

 

Vergelijking van werkwijzen en selecteren best practice  

Door werkprocessen met elkaar in kaart te brengen en te vergelijken kan de meest kosteneffectieve 

werkwijze in beeld gebracht worden. Door deze minibenchmark komt de best practice naar voren, 

die vervolgens door alle samenwerkingspartners wordt geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot 

aanpassingen van werkwijzen en stevige besparingen rond 

 Reinigen en inspecteren : een aantal gemeenten kon de frequentie verlagen zonder dat 

kwaliteitsverlies optreedt. Bovendien heeft de vergelijking geleid tot aangepaste tarieven 

voor kolkenreiniging bij AREA voor Gemeenten Coevorden en Emmen. 

 Functiegericht rioolbeheer : het verantwoord en gedifferentieerd verlengen van de 

levensduur van riolering, rekening houdend met  de functie. 

 

Financiën 

 Samenwerkingspartners maken jaarlijks een exploitatievergelijking om van elkaar te leren en 

te verkennen wat de meest efficiënte werkwijze is. Per 1 januari hebben alle gemeenten een 

uniform grootboek ingevoerd, zodat de vergelijkbaarheid van de gegevens verbetert.  

 Quickscan andere wijze van financiering investeringen (Activeren, Direct afschrijven, Ideaal 

Complex)wijst uit dat nader onderzoek per gemeente nodig is om de meest optimale vorm te 

kiezen. Wel is duidelijk dat hier een stevig besparingspotentieel aanwezig is. 

 De financiële taakstelling (besparingsopgave) van € 4 miljoen jaarlijks structureel vanaf 

2020 is behaald door efficiencyvoordelen in de samenwerking en individuele besparingen. 

 

Afstemming van beleid en herhaalfactor eruit 

 Samenwerkingspartners hebben gezamenlijk een Incidentenplan Riolering opgesteld. Door 

dit samen te doen is de kwaliteit hoger (kennisuitwisseling), het beleid uniform, maar zijn 

ook slechts 1 keer kosten gemaakt.  

 Gemeenten zijn voorjaar 2016 gestart met de gezamenlijke opstelling van het Gemeentelijk 

Rioleringsplan, met hierboven genoemde voordelen. 

 Programma van Eisen voor  Nieuwbouw en Renovatie van Gemalen is in voorbereiding. 

Hierdoor ontstaan uniforme werkwijzen, betere uitwisselbaarheid van personeel en sterkere 

marktpositie bij aanbesteding. 

 Uit onderzoek blijkt  dat een separate hoofdpost voor iedere individuele organisatie geen 

duurzame en kosteneffectieve oplossing is. Daarom nog nader onderzoek gewenst naar 

gezamenlijke hoofdpost met gemeenten (optie 1) of aansluiten bij Gemaal van de Toekomst 

Waterschap (Clearscada= optie 2). 

 Alle –voor het aanbesteden- relevante werkzaamheden van alle partijen zijn 

geïnventariseerd. Het inkoopbeleid per organisatie wordt naast elkaar gelegd om eventuele 

hiaten eruit te halen. Bovengenoemde onderdelen dienen als basis of bouwstenen voor het 

gezamenlijk aanbesteden 
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Verminderen kwetsbaarheid en Organisatie van de samenwerking 

 

 Collega’s kennen elkaar, ontmoeten elkaar en wisselen kennis en informatie uit. Er is een 

smoelenboek gemaakt waarin iedere deelnemer in het samenwerkingsverband staat 

vermeld. Om de kennis blijvend te delen is een digitaal samenwerkingsplatform (Pleio) 

gemaakt waarin informatie wordt opgeslagen die voor de betrokkenen op ieder gewenst 

moment te raadplegen is.   

 De huidige netwerkorganisatie voldoet voor kennisdeling, maar om verdergaande 

samenwerkingsvoordelen te behalen zal een minder vrijblijvende samenwerkingsvorm 

gekozen moeten worden. Dit is een bestuurlijke keuze. 

 Richting van denken voor de toekomst is een specialistenmodel. 

 De samenwerking kent een aantal obstakels op juridisch en fiscaal gebied (BTW, Wet DBA, 

vennootschapsbelasting, wet markt en overheid etc) . Dit zijn knelpunten die op landelijk 

niveau opgelost moeten worden.  

 

 

Subsidies 

We hebben een analyse gemaakt waaruit blijkt dat er op dit moment geen concrete kansen zijn. We 

hebben een afspraak gemaakt over halen en brengen van informatie door subsidiedeskundigen. 

Hardenberg vervult hierin een coördinerende rol, ondersteund door Europa servicepunt. 

 

Vastleggen resultaten 

We hebben een keuze gemaakt voor een monitoringssystematiek. Deze is onderdeel geworden van 

de reguliere samenwerking. Frequentie is jaarlijks. 

 

Heffen en Innen 

Het belang van samenwerking op het rioolheffingsdeel is gering ten opzichte van OZB-deel. Op basis 

van onderzoek blijkt dat er voorlopig  geen meerwaarde is voor gezamenlijk heffen en innen op 

alleen het rioleringsdeel. Dit is een bredere discussie waar de tijd nog niet rijp voor lijkt. 

 

Communicatie 

We hebben een communicatieplan opgesteld, er worden jaarlijks vier interne nieuwsbrieven en twee 

externe nieuwsbrieven verstuurd en er is een projectplan voor de bevordering van Waterbewustzijn 

opgesteld. 

  

3. Visie op de waterketen Noordelijke Vechtstromen 
 

In de regio hebben we een goed functionerend systeem van drinkwatervoorziening, riolering en 

zuivering van afvalwater (de waterketen) tegen relatief lage kosten. In de wereld om ons heen spelen 

allerlei ontwikkelingen die raken aan de waterketen en die vragen om keuzes. 

 

Zo wordt de waterketen in de toekomst geconfronteerd met nieuwe vraagstukken zoals 

medicijnresten in water. Ook zal door klimaatverandering bij piekbuien de capaciteit van de riolering 
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vaker tekortschieten. Het verhard oppervlak is daarnaast toegenomen, wat de bergingsruimte voor 

overtollig water in openbaar gebied beperkt. Het merendeel van het huidige rioolstelsel is bovendien 

circa 60 – 80 jaar geleden aangelegd, wat vraagt om verantwoorde vervangingskeuzes.  

Toenemende schaarste aan grondstoffen en energie maakt daarnaast dat in de waterketen steeds 

meer aandacht is voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. Bovendien zijn er steeds meer 

initiatieven in de samenleving voor zelfvoorzienende, circulaire systemen waar wij een  antwoord op 

moeten hebben. Een andere belangrijke ontwikkeling in onze regio is demografische krimp. 

Kortom: Wij opereren in een continu veranderende omgeving met een toenemende complexiteit. 

Om de richting te bepalen van de ontwikkelingen in de waterketen is een gezamenlijk ontwikkeld 

toekomstbeeld van de waterketen nodig. Gemeenten, waterschap en WMD willen de waterketen op 

een effectieve en efficiënte wijze beheren als ware wij één beheerder en naar de toekomst toe een 

goed presterend systeem tegen aanvaardbare kosten waarborgen.  

In dit hoofdstuk beschrijven wij thema’s en ontwikkelingen die in onze ogen belangrijk zijn voor de 

regio noordelijke Vechtstromen en de wijze waarop wij hiermee om willen gaan: onze visie op de 

waterketen tot uiting komt. Daarbij hebben we ons laten inspireren door  ‘Rivus visie 

afvalwaterketen 20307’ uit het samenwerkingsverband Rivus die zijn met diverse partners uit de 

waterketen heeft opgesteld. 

Er wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen bepalend zijn voor de waterketen en hoe wij 

hierop reageren. Hiermee krijgen we een beeld welke keuzes we maken voor nu en later, de 

zogenoemde ‘no regret’ maatregelen. Ook willen we draagvlak creëren voor (toekomstige) 

maatregelen en samenwerking. Om de richting te bepalen van de ontwikkelingen in de waterketen 

hebben we een overtuigend gezamenlijk toekomstbeeld van de waterketen nodig. Onze visie op de 

waterketen Noordelijke Vechtstromen luidt; 

                                                      
7 Rivus is een samenwerkingsverband in de afvalwaterketen in West Overijssel tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-
Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Groot Salland. 
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Visie = waar gaan we voor?  

De visie schetst een toekomstbeeld voor de samenwerking. Waar wil de organisatie naar toe. De visie 

geeft richting aan de inspanningen die voor en namens de samenwerkende organisatie worden 

gedaan. Daarom is het belangrijk dat de visie gedeeld wordt door alle mensen die zich voor de 

samenwerking inzetten. Een heldere visie geeft antwoord op de vraag ‘hoe zou je willen dat de 

toekomst zal verlopen’. 

Doelstellingen = wat willen we concreet bereiken? 

Doelen zijn tastbare resultaten die we nastreven  om de visie van de samenwerking te 

verwezenlijken. 

Programma/inspanningen = wat gaan we daarvoor doen?  

Projecten, processen en reguliere inspannen vormen samen een programmatische aanpak waarmee 

we onze doelen willen bereiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie, ambitie, doelen en programma 

Visie op de waterketen Noordelijke Vechtstromen: 

We zitten midden in een kennisintensieve transitie van een complex waterketensysteem. Hier is veel 

kennis, inventiviteit en een zekere schaalgrootte voor nodig. We hebben elkaar en andere partijen 

nodig om de ontwikkelingen en opgaven in de waterketen op te pakken. Gezamenlijk kunnen wij de 

Noordelijke Vechtstromen toekomstbestendig maken, verduurzamen en betaalbaar te houden. 

De waterketen draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van schade 

aan het milieu en het creëren van ruimtelijke meerwaarde. 

We willen daarbij naar een duurzame waterketen en beschouwen het afvalwater niet als afval, maar 

zetten afvalwater om in grondstoffen, schoon water en energie. 

De kosten voor inwoners voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater zullen op 

langere termijn minder stijgen. 

Vanuit onze visie, ons gewenst toekomstbeeld / droom voor 2030 formuleren we doelen die we 

vervolgens vertalen in inspanningen en budget (programma). 
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De thema’s en ontwikkelingen waar de samenwerking Noordelijke Vechtstromen zich (in willekeurige 

volgorde) op richt zijn:  

1) Bedrijfszekerheid en efficiency: bewust en expliciet keuzes maken door effect gestuurd ontwerp 

en beheer. Assetmanagement, beheer op basis van geaccepteerde risico’s, kennismanagement 

personeel, krachten bundelen. 

2) Volksgezondheid: Voorkomen contact met water waarin ziekteverwekkers zitten. 

3) Milieu-impact: focussen op waarde voor de maatschappij in plaats van op normen, door samen 

ambities te bepalen en knelpunten op te lossen. 

4) Grondstoffen-Water-Energie: Bijdragen aan een circulaire maatschappij door stromen zoveel 

mogelijk bij de bron te scheiden en waardevolle componenten in afvalwater terug te winnen. 

5) Klimaatontwikkelingen: Beperken gevolgen wateroverlast, hittestress, watertekort, 

waterkwaliteitseffecten. Daarnaast behouden en creëren van een prettig leefbare 

woonomgeving en voorkomen van klimaatontwikkelingen.  

6) Innovatieve ontwikkelingen. 

7) Demografische ontwikkelingen: In onze regio is er sprake van een afname in inwoner aantallen. 

8) Gedragsverandering en communicatie. 

 
Op basis van bovenstaande thema’s hebben wij onze eigen visie en toekomstbeeld van de 

samenwerking ontwikkeld. De visie is opgenomen in bijlage 2: Visie waterketen Noordelijke 

Vechtstromen 2030. 

 

3.1. Bedrijfszekerheid en efficiency 
Visie 

De waterketen vertegenwoordigt een grote historische investering in ondergrondse en 

bovengrondse infrastructuur. In de waterketen in Noordelijke Vechtstromen gaat er jaarlijks € 40 

miljoen om. Voor bedrijfszekerheid en efficiency is het cruciaal om deze infrastructuur goed te 

beheren. Op het juiste moment maatregelen nemen aan de riolering is essentieel. Te laat 

maatregelen treffen betekent risico’s voor grondwater en gezondheid. Te vroeg maatregelen treffen 

geeft onnodig hoge kosten.  

We willen de waterketen beheren op basis van betrouwbare gegevens. Hierbij is goed meten en 

monitoren, en het beheren van gegevens (databeheer) essentieel. We hebben voor miljoenen euro’s 

aan infrastructuur in de grond liggen, we willen weten hoe het werkt en in welke toestand het 

verkeert. Door als organisatie bewust te zijn van de verhouding tussen kosten, kwaliteit en risico’s 

kan sturing in het systeem worden aangebracht. We willen zelf beslissen wat we gaan doen op basis 

van een bredere afweging en willen minder afhankelijk zijn van adviesbureaus. Daarbij is 

kennismanagement belangrijk. Het kunnen mobiliseren van de benodigde kennis wordt steeds 

belangrijker om snel op veranderingen in te kunnen spelen. Ook het vastleggen van vitale kennis is 

met het oog op doelmatigheid en kwetsbaarheid noodzakelijk. Er moeten afspraken gemaakt worden 

over de toegankelijkheid van de gedeelde informatie.  

Om saneringen zo doelmatig mogelijk uit te kunnen voeren, is het gewenst om ontwikkeling van 

innovaties te stimuleren. 
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Doelen 

Inzet plegen in het opbouwen van betrouwbare meetgegevens en effectief gegevensbeheer om 

vervolgens goed onderbouwde investeringsbeslissingen en operationeel beheersmaatregelen te 

kunnen nemen. 

Programma/inspanningen 

- We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken in gezamenlijk meten en monitoren en 

stellen een gezamenlijk programma van eisen op om voor te sorteren op een gezamenlijke 

hoofdpost (met gemeenten of gemeenten en waterschap). 

- Onderzoek naar gezamenlijk gegevensbeheer.  

- We gaan binnen het regionale samenwerkingsverband zorgen voor kennis in huis. We willen 

inzet van aanwezige kennis en vaardigheden organisatorisch borgen. Dit kan door inrichting 

van een fysieke of door een virtuele dienstverlenende afdeling voor de gezamenlijke 

organisaties in de waterketen. Hiermee gaan we studies en planvorming in eigen huis 

uitvoeren en uitbesteding van deze taken minimaliseren. 

- In landelijk verband (STOWA, RIONED, KWR) maken we ons sterk voor verdere innovaties op 

het gebied van functiegericht rioolbeheer, van saneringstechnieken en van nieuwe 

ontwerpgrondslagen rioolstelsels. 

 

3.2. Volksgezondheid en veiligheid 
Visie 

De waterketen dient als primaire taak om de volksgezondheid te waarborgen en mogelijk te 

bevorderen. Verspreiding van ziekteverwekkers via afvalwater voorkomen is eerste prioriteit. 

Veiligheid houdt ook in dat afvoer van overtollig regenwater gecontroleerd verloopt. Het huidige 

systeem van rioolwaterinzameling en zuivering is efficiënt en effectief. We koesteren deze 

verworvenheden. Bij innovaties en veranderingen in de waterketen staat behoud van 

volksgezondheid en veiligheid voorop. 

Doelen 

Verspreiding van ziekteverwekkers via afvalwater voorkomen en gecontroleerd omgaan met de 

afvoer van overtollig regenwater, dwa (droogweerafvoer) en drainage.  

Programma/inspanningen  

- Bij alle nieuwe ontwikkelingen is behoud van het huidige gezondheids- en veiligheidsniveau 

evenals de zorgplichten voor afval- hemel- en grondwater maatgevend. 
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3.3. Milieu-impact 
Visie 

‘Microverontreinigingen’ is de verzamelnaam voor een grote groep stoffen met verschillende 

toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen. Denk aan hormonen, humane en dierlijke 

geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, weekmakers in plastic, brandvertragende stoffen, UV-filters 

(in zonnebrand), conserveringsmiddelen en dergelijke. De stoffen hebben met elkaar gemeen dat ze 

allemaal in het afvalwater, het oppervlaktewater, het drinkwater en het grondwater worden 

aangetroffen, terwijl ze daar niet in thuis horen. Vandaar dat we spreken over 

microverontreinigingen. 

Ze kunnen effect hebben op de volksgezondheid en het milieu. De kenmerken en effecten van veel 

van deze stoffen kennen we nog niet. We zetten primair in op brongerichte maatregelen. Wat niet in 

het water terecht komt, hoef je er immers ook niet uit te halen. Voorbeelden van bronmaatregelen 

zijn: het verbieden van potentieel gevaarlijke stoffen, het gebruik van alternatieve stoffen of het 

verminderen van het gebruik zelf ( zuiniger geneesmiddelen voorschrijven), inzamelsysteem voor 

restanten van geneesmiddelen, zodat mensen ze niet door het toilet spoelen, en de opvang en 

aparte verwerking van chemokuurtoiletten. Om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu komen 

richten we ons zoveel mogelijk op bronmaatregelen in plaats van technische end-of-pipe 

maatregelen.  

De technieken om microverontreinigingen te verwijderen zijn er, al zijn ze vooralsnog zeer kostbaar. 

De samenwerking Noordelijke Vechtstromen zal hiervoor gezamenlijk een kosten/baten afweging 

maken. 

Doelen 

Het oplossen van knelpunten door te voldoen aan de eisen die het waterkwaliteitsspoor stelt en 

andere wettelijke (Europese) eisen. 

Programma/inspanningen  

- We gaan gezamenlijk de ambities voor het stedelijk water ontwikkelen en de knelpunten in 

kaart brengen en oplossen. Hiervoor zetten we het waterkwaliteitsspoor in. 

- In landelijk verband kennisontwikkeling over verspreiding van mogelijk schadelijke stoffen uit 

afvalwaterwater vergroten. 

- Resterende knelpunten in kader van de KRW oplossen. 

- Overstorten zijn grotendeels al gesaneerd, maar locatieafhankelijk kan een resterende 

inspanning nodig zijn. 

- Waterkwaliteitsspoor inzetten. 
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3.4. Grondstoffen 
Visie 

De waterketen is in de toekomst onderdeel van de gesloten kringlopen schoon water, energie en 

hoogwaardige grondstoffen 

Een aantal grondstoffen wordt schaars en voor andere grondstoffen geldt dat winning een enorme 

milieu-impact heeft. Uitdaging is daarom grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. 

Technieken hiervoor zijn nog maar beperkt beschikbaar en hier is nog kennisontwikkeling voor nodig. 

We staan voor een grote energietransitie. Fossiele brandstoffen worden schaars (olie, gas) en het 

gebruik ervan heeft grote klimaatinvloed. Binnen de waterketen kan in potentie meer energie 

worden opgewekt dan gebruikt, door de chemische energie-inhoud van afvalwater te benutten en 

door warmte terug te winnen uit het afvalwater. 

Voor grondstof- en energieterugwinning uit afvalwater, is het essentieel dat het afvalwater zo weinig 

mogelijk verdund wordt met regenwater. Afkoppelen is hiervoor essentieel.  

Doelen 

Gesloten kringlopen schoon water, energie en hoogwaardige grondstoffen. 

Programma/inspanningen 

- We gaan ons vooral inzetten op het terugwinnen van fosfaat en energie. In eerste instantie 

gaat het om slibvergisting. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van anaerobe 

waterzuivering. Anaerobe afvalwaterzuivering is een proces waarin bacteriën in afwezigheid 

van zuurstof organische stof in het water omzetten naar biogas (CH4 en CO2). 

- We gaan bij wijk- en stadsontwikkeling verkennende studies uitvoeren naar mogelijkheden 

voor warmteterugwinning uit rioolwater (riothermie). 

- Het volgen van landelijke ontwikkelingen en ervaringen op doen met de komst van de 

grondstoffenfabriek in het beheergebied van waterschap Vechtstromen.  

 

3.5. Klimaatontwikkelingen 
Visie 

Door klimaatverandering moeten we rekening houden met grotere extremen in het weer. Aan de 

ene kant heftige en langdurige regenval, aan de andere kant langdurige droogte. Gezamenlijke 

opgave is om deze extremen op te kunnen vangen en problemen voor de burgers te voorkomen.  

Het afvalwatersysteem kan grote piekafvoeren van regenwater niet verwerken. Regenwater moet 

daarom zoveel mogelijk in het gebied worden geïnfiltreerd in de bodem, om wateroverlast zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

Om in droge periodes problemen met te lage grondwaterstanden en droogte te voorkomen, moet 

water zoveel mogelijk in de bodem worden gebufferd. 

We sluiten ons aan bij de ambitie van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie en zorgen dat ons 

gebied in 2050 klimaatbestendig en water-robuust is ingericht. We gaan ervoor zorgen dat schade 
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door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten 

daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande 

bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud. Daarbij maken we gebruik van 

klimaatscenario’s. We hanteren daarbij de volgende stappen: 

1. Weten: analyseren wat de gevolgen van klimaatverandering voor de diverse functies in een 

gebied in de periode tot 2050 (met een doorkijk naar 2100) zijn; 

2. Willen: concrete doelen stellen voor het verbeteren van de waterrobuustheid en 

klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en een daarbij passende strategie formuleren; 

3. Werken: de doelen en de strategie vastleggen in bijvoorbeeld beleidsplannen, programma’s 

voor uitvoering, beheer en ‘groot’ onderhoud. 

Doelen 

We spelen in op de klimaatontwikkeling door ons gebied klimaatbestendiger en robuust te maken, 

zodat schade en overlast voorkomen kan worden.  

Programma/ inspanningen 

- We zetten het instrument Klimaat Actieve Stad (KAS) in en zorgen voor integrale afstemming 

van maatregelen. Een effectieve klimaataanpak heeft alleen kans van slagen als we het niet 

sectoraal vanuit de waterketen benaderen, maar samenhang creëren en verbindingen 

maken. Door de klimaat- en watermaatregelen zoveel mogelijk te verbinden met andere 

opgaven (economie, wonen, recreatie) in de stad ontstaat winst en dragen we bij aan een 

prettig leefbare woonomgeving.  

- Naast berging van overtollig hemelwater zorgen we voor robuuste afvoer van overtollig 

water bij extreme buien. 

 

3.6. Innovaties 
Visie 

Onze omgeving vormt voor ons een belangrijke drijfveer om te innoveren. Wij hebben die omgeving 

nodig om onze wateropgave te realiseren. Samenwerking met stakeholders en in netwerken en 

kennisallianties zijn essentieel om succesvol te innoveren. Met ‘vertegenwoordigers’ uit de omgeving 

willen wij samenwerken aan de realisatie van onze wateropgave. In het bijzonder zien wij in de 

samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven goede kansen om de uitdaging voor de 

toekomst aan te gaan. Samenwerking in een netwerkorganisatie en het aangaan van allianties 

creëert kansen voor innovatie. Wij gaan die kansen actief verzilveren. 

Hemelwater wordt in toenemende mate afgekoppeld van de riolering. Schoon regenwater dat op de 

daken valt, wordt in de meeste gevallen afgevoerd naar de riolering. Bij heftige regenbuien krijgt het 

riool zoveel water te verwerken dat het overvol kan raken. Riolen lozen hun afvalwater dan 

ongezuiverd op vijvers of sloten. Regenwater op het riool is dus niet gunstig voor de waterkwaliteit. 

Door hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool wordt het afvalwater dat op de zuivering 

aankomt voor behandeling (het influent)  dikker/geconcentreerder. Innovatieve technieken om 

energie te winnen en doelmatiger te zuiveren zijn bij onverdund afvalwater sneller rendabel.  
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De nu vaak lange afschrijvingstermijnen kunnen de implementatie van innovatieve maatregelen in de 

weg staan. We willen graag onderzoeken in hoeverre een andere wijze van financieren kan bijdragen 

meer aan te sluiten bij innovaties en de dynamiek in stedelijk gebied.  

Doelen 

Door middel van innovaties meewerken aan een toekomstbestendige waterketen. 

Programma/ inspanningen 

- We blijven innovatie op landelijk niveau steunen en stimuleren. We streven naar een verdere 

integratie van innovatieprogramma’s in de waterketen op landelijk niveau (STOWA, RIONED, 

KWR). 

- We participeren in innovatief onderzoek door uitvoeren van pilots of door aanbieden van 

onderzoeks- en ontwikkellocaties voor landelijk onderzoek. 

- We verkennen de mogelijkheden om met regionale opleidingscentra waterketen-innovaties 

op de agenda te zetten. 

- We verkennen de mogelijkheden om de wijze van financieren zo in te richten dat we beter in 

kunnen spelen op toekomstige innovaties. 

 

3.7. Demografische ontwikkelingen 
Visie 

Omdat er in deze regio geen sprake is van bevolkingsgroei is, hoeft het niet altijd noodzakelijk te zijn 

om het afvalwatersysteem hydraulisch uit te breiden. In een deel van het gebied moeten we 

rekening houden met krimp van het inwoneraantal. 

Bij renovaties van woonwijken neemt vaak het aantal woningen af. De ontstane ruimte wordt 

ingericht met gecombineerde groene en blauwe elementen. 

De krimp biedt mogelijkheden om bij saneringswerken kritisch te kijken naar de terug aan te leggen 

infrastructuur. Nieuwe inzichten in rioolontwerp bieden de kans kleinere leidingen te gebruiken en 

daarmee kosten te besparen. In de praktijk blijkt dat op dit moment bovengenoemde theorie nog 

niet een op een uitgevoerd kan worden.  

Doelen 

Vertaling van krimp naar betekenis voor hydraulische capaciteit, vervangingsinvesteringen en 

openbare ruimte. Hierdoor kansen benutten, kosten besparen en kwaliteit toevoegen. 

Programma/ inspanningen 

- Aansluiten bij landelijk onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe ontwerpgrondslagen 

rioolstelsels en waar mogelijk pilots uitvoeren. 
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3.8. Gedragsverandering en communicatie 
Visie 

Onderzoek van het OESO toont aan dat Nederlanders zich nauwelijks meer bewust zijn van het 

water. Nederlanders beschouwen het als vanzelfsprekend dat het wel goed zit met onze 

waterveiligheid. Als gevolg daarvan lijken burgers zich minder betrokken te voelen bij het debat over 

water, negeren zij waterrisico’s en is er weinig belangstelling voor watervervuiling. Weinig mensen 

weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden. Wat is er nodig 

om het drinkwater op peil te houden? Wat zijn overstromingsrisico's? En wat je moet doen in een 

noodsituatie? Van Nederlanders zeggen ze dat het water in ons DNA zit, maar het lijkt wel alsof het 

eruit druppelt. 

Door goede informatievoorziening kunnen we samen met inwoners het waterbewustzijn  

verbeteren. Waterbewustzijn in de samenleving begint bij het spelende kind en lessen of projecten 

op scholen. Wil je draagvlak, gedrag en bewustzijn voor water opbouwen, dan moet er een stevig 

fundament gelegd worden in het onderwijs. 

Doelen 

Inwoners van ons gebied zijn waterbewust(er) en stemmen hun gedrag hier op af (geen doekjes en 

frituurvet in het riool e.d.). 

Programma/ inspanningen 

- De communicatie intensiveren. 

- Gastcolleges op scholen. 

- natuurlijke momenten gebruiken om te communiceren. We gaan actiever op scholen 

communiceren door het geven van gastcolleges en aansluiten bij landelijke en regionale 

campagnes (www.onswater.nl, www.nietinhetriool.nl , etc.) 

- De kernboodschap samenwerking Noordelijke Vechtstromen uitdragen bij elke 

communicatieve uiting zowel van de samenwerking als door de organisaties individueel. 

Kernboodschap samenwerking Noordelijke Vechtstromen: 

We gebruiken het elke dag: water. Maar voordat het als drinkwater uit de kraan komt, 

is er al heel wat gebeurd. En als het in het afvoerputje verdwijnt, gaat het via de 

rioolbuizen op weg om weer gezuiverd te worden. Binnen de samenwerking 

Noordelijke Vechtstromen stemmen Waterleidingmaatschappij Drenthe, gemeenten 

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen en waterschap 

Vechtstromen hun beleid en werkzaamheden rond de waterketen steeds beter op 

elkaar af. Doen we dat niet, dan stijgen de kosten aanzienlijk, ten gevolge van o.a. 

klimaatverandering en grote vervangingsprojecten van de riolering. Door de krachten 

te bundelen willen we de kosten voor water zo laag mogelijk houden voor onze 

inwoners en efficiënter, effectiever en duurzamer werken. Bovendien kunnen we door 

slimme samenwerking meer kwaliteit leveren en zijn we minder kwetsbaar.  

http://www.onswater.nl/
http://www.nietinhetriool.nl/
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4. Vervolgproces 
 
De werkgroep waterketen heeft op basis van diverse thema’s, beschreven in hoofdstuk 3 nagedacht 

hoe we de samenwerking kunnen intensiveren. Dit leidt tot enkele vervolg projecten en 

aandachtspunten. Het waterketenplan vormt het gezamenlijke gedeelte waarin de visie, ambitie en 

beleid op gebied van de waterketen wordt beschreven. 

De visie op de waterketen Noordelijke Vechtstromen, opgenomen in bijlage 2  geeft een visie op 

lange termijn weer. In de samenwerking waterketen werken we gezamenlijk toe naar deze visie, 

onze stip op de horizon. Gezamenlijk kunnen we de transitie binnen de waterketen het hoofd bieden. 

De thema’s en ontwikkelingen beschreven in hoofdstuk 3 vormen de basis voor de projectplanning in 

het bestuursakkoord 2.0 waar de samenwerking naartoe werkt.   

Uit de werkgroepen zijn vervolgprojecten voortgekomen. Een uitgebreidere beschrijving van de 

projecten is toegevoegd in het uitvoeringsprogramma (bijlage projectplannen). De vervolgprojecten 

horen ook een plek te krijgen in het op te stellen bestuursakkoord.  

 

4.1 Aanbevelingen 
 
Op basis van de thema’s beschreven in hoofdstuk 3, heeft de werkgroep waterketen 4 aanbevelingen 

beschreven die in het bestuursakkoord 2.0 zeker een plek horen te krijgen: het opstellen van een 

(gezamenlijk) GRP; duurzaamheid en innovatie; kennis delen en enkele aandachtspunten.  

Het is aan te bevelen dat deze projecten/ thema’s op korte termijn tot uitvoering komen.  De 

onderwerpen duurzaamheid en innovatie, kennisdeling en de aandachtspunten worden uiteindelijk 

allemaal beschreven in een geactualiseerd waterketenplan of het gezamenlijk GRP.  

 

Het opstellen van een gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

- Het opstellen van een (gezamenlijk) GRP op basis van het goedgekeurde Waterketenplan 

2015 (WKP 2015).   

- In het gezamenlijk GRP worden diverse onderwerpen meegenomen, zoals: Klimaat Actieve 

Stad (KAS); duurzaamheid en innovatie en de uitkomsten uit de verschillende werkgroepen 

van de samenwerking. 

Duurzaamheid en innovatie 

- Gezamenlijk opties en kansen in beeld brengen hoe we voorkomen dat hemelwater in de 

buis terecht komt. Daarbij kunnen we gebruik maken van modellen zoals WOLK en 3DI. We 

spelen in op de klimaatverandering met aandacht voor hittestress en extreme buien en 

droogte en ontwikkelen een beter renderend afvalwatersysteem. Knelpunten in het stedelijk 

gebied benoemen.  

- Het opstellen van hemelwaterstructuurplannen.  

- Een onderzoek naar de mogelijkheden van een grondstoffenfabriek in de regio.  

- Onderzoek naar mogelijkheid tot het gebruik van riothermie. 
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Kennis delen 

- Meer duidelijkheid over inzet fte’s en het uitwisselen van fte’s aan elkaar.  

- Prioritering aanbrengen in effectieve maatregelen.  

- Gezamenlijk aandacht besteden aan communicatie. Bewustwording en gebruik riolering bij 

inwoners en marktpartijen vergroten. 

Aandachtspunten 

- Overschakelen van normgerichte maatregelen naar integrale ruimtelijke oplossingen waarin 

we gezamenlijk streefbeelden opstellen met aandacht voor opwaarderen leefomgeving en 

een impuls geven aan de leefomgeving door het toevoegen van water en groen. 
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Bronnenlijst 
 

Rapporten: 

- Regionaal Bestuursakkoord (Afval)waterketen Noordelijke Vechtstromen, Hardenberg 16 

december 2013. 

 

- Uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 behorend bij het Regionaal Bestuursakkoord 

(Afval)waterketen, Noordelijke Vechtstromen, 9 oktober 2013 

 

- Regionaal feitenonderzoek, Samenwerking waterketen regio Velt en Vecht, 25 februari 2013 

  

- Waterbeheerplan 2016  –  2021  

 

- Watervoorzieningsplan 2012 

 

Websites: 

- http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 

  

http://wetten.overheid.nl/zoeken/
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Bijlage 1: Wettelijke kaders 
 

Diverse wet- en regelgeving is van invloed op het samenwerken in de waterketen. Voor een actueel 

overzicht wordt verwezen naar deze website. http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 

Landelijk: 
 

Landelijke wet- en regelgeving 

Waterwet De Waterwet regelt het beheer van waterkeringen, oppervlakte- en grondwaterlichamen. De 
wet is gericht op het voorkomen of beperken van overstromingen wateroverlast en -
schaarste. Het verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en levert 
een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals het vermindering van regels en administratieve 
lasten.  

Wet Informatie-
uitwisseling 
Ondergrondse 
Netten (WION) 

De wetgeving heeft tot doel het aantal incidenten met kabels en leidingen te verminderen. 
Sinds 1 augustus 2011 is er geen verplichting voor netbeheerders om gegevens over 
huisaansluitingen en kolkaansluitingen uit te wisselen. Aangezien de kolken zichtbaar zijn, kan 
ook zonder kaarten goed worden bepaald waar de aansluitingen liggen.  

Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 
(WABO) 

De WABO regelt de omgevingsvergunning die leidt tot betere dienstverlening en minder 
administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures, voorschriften die op 
elkaar afgestemd zijn. Inhoudelijk regelt de WABO de vergunningsplicht voor indirecte 
lozingen met daaraan gekoppeld een adviesrecht voor de waterbeheerder. 

Bouwbesluit 2012 Het bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 in werking getreden. Rioolaansluitingen en 
voorzieningen mogen geen schade voor de volksgezondheid opleveren. De aansluitingen en 
voorzieningen worden getoetst door de gemeente. Perceeleigenaren hebben de keuze voor 
een aansluiting op de riolering of een IBA. 

Besluit lozing 
afvalwater 
huishoudens 

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens bevat algemene regels voor het direct en indirect 
lozen van afvalwater door particulieren, zowel in het stedelijk als in het buitengebied. Het 
besluit gaat over alle soorten afvalwater die bij particuliere huishoudens vrijkomen zoals: 
huishoudelijk afvalwater; afvloeiend hemelwater van daken en van het erf; afvalwater van 
reinigingsactiviteiten rondom het huishouden; overtollig grondwater dat wordt geloosd om 
grondwateroverlast te voorkomen. 

Besluit lozen 
buiten 
inrichtingen 

Het Besluit lozen buiten inrichtingen bevat regels voor een groot aantal categorieën van 
lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaats vinden buiten de inrichtingen in de zin 
van de Wet milieubeheer. Bedrijfsmatige activiteiten vallen onder het Besluit lozen buiten 
inrichtingen.  

Europese Kader 
Richtlijn Water 
(KRW)  

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zorgt ervoor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en 
grondwater in Europa in 2015 op orde is. De KRW beschermt alle wateren (rivieren, meren, 
kustwateren en grondwater); stelt ambitieuze doelen om ervoor te zorgen dat wateren in 
2015 een goede toestand hebben bereikt. Nederland gaat deze doelstelling echter niet halen 
en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bereiken van de doelen uit te stellen 
tot het jaar 2027. 

Deltaprogramma Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en 
waterschappen werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen 
tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water.  

Nationaal 
Bestuursakkoord 
Water (NBW) 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken vastgelegd over de wijze 
waarop de overheden structurele veranderingen in de waterproblematiek, zoals klimaat-
veranderingen, bodemdaling, zeespiegelstijging en verstedelijking tegemoet zullen treden. 

Bestuursakkoord 
water (BAW) 

In het Bestuursakkoord water hebben het Rijk en de koepels, VNG, Vewin, IPO en UvW 
besloten maatregelen te treffen voor een doelmatiger (afval)waterbeheer. Gemeente en de 
waterschappen stemmen het (afval)waterbeleid op elkaar af en leveren een gezamenlijke 
inspanning om de waterkwaliteit te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen tegen zo 
laag mogelijke maatschappelijke kosten. 

 

http://wetten.overheid.nl/zoeken/
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Regionaal: 
 
Regionale wet- en regelgeving 

Verbrede water 
agenda Rijn – 
Oost 

Om de KRW te vertalen, is er gekozen voor een organisatiestructuur op stroomgebieds-
niveau, in de vorm van regionale ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De verbrede 
wateragenda Rijn‐Oost betekent voor de samenwerking Noordelijke Vechtstromen een inzet 
in het overkoepelende overleg binnen het stroomgebied door deelname aan de ambtelijke en 
bestuurlijke overleggen. Een deel van de regio valt onder stroomgebied Eems. 

Lokaal 
bestuursakkoord 
water (LBW) 

Op 26 oktober 2009 zijn waterschap Velt en Vecht, de gemeenten Emmen, Coevorden, 
Ommen en Hardenberg afspraken overeengekomen over de wijze waarop de water-opgave 
voor het beheergebied van waterschap Velt en Vecht kan worden ingevuld. Door de koppeling 
met de KRW ligt de nadruk van waterbeheer op het vasthouden van water in gebieden, op 
percelen en in waterschap leidingen.  

Waterbeheerplan
2016 – 2021 
(Vechtstromen en 
Hunze en Aa’s) 

Het waterbeheerplan is een coproductie van de Rijn-Oost waterschappen. Het bevat een 
algemeen, thematisch en een uitvoeringsdeel. Het plan kent gezamenlijke teksten en een 
specifieke tekst voor ieder waterschap. Het plan geeft een globale weergave van acties die de 
waterschappen in de periode 2016 – 2021 wil uitvoeren. Ook wordt een doorkijk voor langere 
termijn gegeven.  

 
Watervoorziening
splan (WMD) 

Het watervoorzieningsplan beschrijft de verwachte drinkwatervraag en de daarvoor 
benodigde infrastructuur. In het drinkwatervoorzieningsplan wordt over een periode van 25 
jaar vooruit gekeken.  

Regionaal 
feitenonderzoek 
samenwerking 
waterketen regio 
Velt en Vecht  

In 2013 is een regionaal feitenonderzoek opgesteld. Dit onderzoekt heeft weer welke 
besparingen en verbeteringen gerealiseerd kunnen worden en waarom. Tevens zijn er 
werkprocessen geformuleerd die een verbetering in kwaliteit, kwetsbaarheid en 
duurzaamheid en efficiëntie moeten opleveren. Tot slot zijn er kansen benoemd die in een 
vervolgtraject verder worden uitgewerkt.  

Regionaal 
Bestuursakkoord 
(Afval) 
waterketen 
Noordelijke 
Vechtstromen 

Het regionaal Bestuursakkoord (afval)waterketen Noordelijke Vechtstromen is op 16 
december 2014 ondertekend door de bestuurders uit de regio. Waarin zij verklaren kosten in 
de waterketen te besparen, de kwaliteit te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en 
duurzaamheid en innovatie te versterken. De visie op de samenwerking is uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma met projectplannen.  

 

Lokaal: 
 
Lokale wet- en regelgeving 

(verbreed) 
Gemeentelijk 
Rioleringsplan 

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat alle gemeenten een gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) opstellen. Het rioleringsbeleid van gemeenten wordt door het GRP 
inzichtelijk gemaakt. Het GRP geeft inzicht in de voorzieningen voor afval, hemel- en 
grondwater en het beheer en onderhoud daarvan. Elk GRP heeft een lange termijn 
beschouwing van de financiering die de basis vormt voor de onderbouwing van de 
rioolheffing. Het GRP wordt opgesteld door een gemeente, het waterschap heeft hierin 
een adviserende rol.  

Basisrioleringsplan 
BRP 

In een basisrioleringsplan (BRP), wordt op gedetailleerde wijze inzicht gegeven in het 
functioneren van het rioolstelsel. Inzameling, transport en zuivering van stedelijk 
afvalwater vormt één fysiek systeem. Er vindt afstemming tussen gemeente en 
waterschap plaats.  

Waterplan per 
gemeente  

Elke gemeente heeft een Waterplan vastgesteld door de gemeenteraad. In het waterplan 
is met waterschappen, de provincie en een aantal maatschappelijke organisaties een 
toekomstvisie opgesteld waarin is aangegeven hoe de gemeente en de waterschappen 
omgaan met water. In het waterplan wordt nader ingegaan op de beleidskaders die van 
invloed zijn op het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeleid.  
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Bijlage 2: Visie waterketen Noordelijke Vechtstromen 2030 
 

 


