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1 INLEIDING 

Dit WaterTakenPlan (WTP) dient als handvat voor de gemeente Noordoostpolder en Waterschap 

Zuiderzeeland om samen te werken aan riolering en stedelijk water in de gemeente. Daarmee gaat dit 

WaterTakenPlan over meer dan alleen de afvalwaterketen. Zo wordt de verwevenheid van waterketen en 

watersysteem benadrukt om daadwerkelijk integraal te handelen. 

 

Daarbij is dit plan nadrukkelijk opgezet als handvat om samen maatwerk te leveren en niet als voorschrift 

waarmee voor elke situatie eenduidig vaststaat wat gedaan moet worden. De praktijk vraagt immers om 

maatwerk om tot efficiënte, doelmatige en gedragen oplossingen voor watervraagstukken te komen. 

 

Met dit WaterTakenPlan willen gemeente en waterschap bereiken dat ook daadwerkelijk ‘buiten’ resultaat 

wordt bereikt. Om te voorkomen dat het plan niet verder komt dan goede intenties hebben wij gekozen 

voor: 

• een beknopt en handzaam plan dat uitnodigt om daadwerkelijk te gebruiken; 

• niet streven naar volledigheid - omdat veel al elders is vastgelegd en anders de omvang van het plan 

dagelijks gebruik in de weg staat; 

• focus op concrete en haalbare acties waarmee samen aan de gestelde doelen wordt gewerkt; 

• formulering van ‘Leidende Principes’ als richtsnoer voor maatwerkkeuzes waar de te kiezen oplossing 

niet op voorhand vaststaat; 

• gebruik van een iReport (web-rapport) waarin elk thema met enkele muisklikken kan worden 

gevonden en de lezer zich dus niet van voor naar achter door het rapport hoeft te bladeren; 

• opname van achtergronddocumenten in dit iReport zodat wij de beschikbare gegevens altijd bij de 

hand hebben; 

• inzoombare water-themakaarten om de link tussen theorie en praktijk eenvoudig te kunnen leggen; 

• de mogelijkheid om het Plan ‘levend’ te houden door nieuwe inzichten te verwerken, de voortgang van 

acties bij te houden en (ontwikkelingen in) projecten op kaart aan te geven; 

• een doorlopend ‘leer-proces’ - door periodiek gezamenlijk casuïstiek te bespreken en lessen daaruit 

vast te leggen in het iReport; 

• niet alleen achter het bureau aan acties te werken, maar juist ook in ‘snelkookpansessies’ inzichten bij 

elkaar te brengen en daarbij knopen door te hakken. 

 

De financiële en personele middelen om samen de watertaken uit te voeren zijn voor de gemeente al 

eerder vastgelegd. Het waterschap zal ze jaarlijks beschikbaar stellen. Dit WaterTakenPlan kent daarom 

geen financiële paragraaf of Kostendekkingsplan. 

 

Inzicht uit de gedragswetenschappen  

Wij maken andere keuzes als het gaat om zaken die ver weg/abstract zijn dan wanneer die 

dichtbij/concreet zijn. Bijvoorbeeld: Besluiten om ‘gezonder te leven’ (abstract doel), maar ‘vandaag 

toch maar niet sporten’ en ‘nóg een koekje nemen’. 

Vertaald naar dit WaterTakenPlan: ‘Het is mooi dat gemeente en waterschap het eens zijn over de 

vergezichten, maar resultaat bereiken we alleen als we afspraken maken over concrete acties.’  

 

 

http://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=35de66722416457a9d0838dd9810f0d5
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Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 worden afvalwaterketen, watersysteem en grondwater in de gemeente Noordoostpolder 

kort beschreven. Hoofdstuk 3 betreft Leidende Principes als richtsnoer en ter inspiratie bij het maken van 

maatwerkkeuzes. Vervolgens komen in Hoofdstuk 4 - verdeeld over een aanal thema’s - opgaven en 

ambities, beleidsspeerpunten, kansen en bedreigingen en concrete acties aan bod. Deze acties zijn 

samengevoegd - met beoeming van prioriteiten en actoren - in hoofdstuk 5. 

Verspreid over het WaterTakenPlan vindt u antwoorden van deelnemers aan de werkbijeenkomsten op de 

vragen: 
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2 KETEN EN SYSTEEM IN KAART 

Het draait in dit WaterTakenPlan om de afvalwaterketen (riolering, transportstelsel, AWZI en lokale 

voorzieningen) en het watersysteem (oppervlaktewater en grondwater). Elk van de deelsystemen komt 

hier kort aan bod en voor een indruk van de omvang van de systemen zijn enkele kengetallen 

opgenomen. 

Uitgebreidere informatie vindt u in de in het iReport opgenomen achtergronddocumenten. 
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2.1 Kenmerken 

De weergegeven kenmerken betreffen (afgeronde waarden voor) de totalen voor het grondgebied van de 

gemeente Noordoostpolder. 

 

Aspect Eenheid Aantal 

Algemeen 

Oppervlakte grondgebied km2 460 

Aantal inwoners - 46.700 

Vrij verval riolering 

Aangesloten oppervlak Gemengde rioolstelsels ha 219 

Aantal overstorten Gemengde rioolstelsels - 57 

Aantal randvoorzieningen (verbeterd) Gemengde rioolstelsels - 10 

Aangesloten oppervlak Verbeterd Gescheiden rioolstelsels ha 49 

Op hemelwaterriool aangeschoten oppervlak Gescheiden rioolstelsels ha 195 

Aantal lozingspunten regenwater - 141 

Transportsystemen 

Aantal Minigemalen Drukriolering - 89 

Lengte persleidingen Drukriolering km 41 

Aantal Hoofdrioolgemalen van het waterschap - 12 

Lengte afvalwaterpersleidingen van het waterschap km 72 

Afvalwaterbehandeling 

Hydraulische capaciteit centrale AWZI Tollebeek m3/d 24.200 

Gemiddelde hydraulische belasting AWZI Tollebeek m3/d 21.700 

Biologische capaciteit AWZI Tollebeek (in inwonersequivalenten) i.e. 131.500 

Biologische belasting AWZI Tollebeek i.e. 141.200 

Aantal IBA’s (voorziening voor Individuele Behandeling Afvalwater) - 327 

Aantal Septic tanks - 2.700 

Oppervlaktewater 

Lengte primaire watergangen (tochten en vaarten) km 573 

Lengte overige watergangen km 2.291 

Aantal Hoofdgemalen oppervlaktewater - 3 

Totale capaciteit Hoofdgemalen oppervlaktewater m3/s 88 
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2.2 Waterbalans 

De waterbalans geeft een indicatie van de verdeling van de in- en uitgaande waterstromen per jaar 

 

Ingaande stromen (mln m3/jaar) Uitgaande stromen (mln m3/jaar) 

Neerslag 310 Bemaling 350 

Kwel 175 Verdamping 220 

Inlaat + overig 85   

 

2.3 Kaarten 

In het iReport zijn kaarten opgenomen waarbij u kaartlagen aan- en uit- kunt klikken en inzoomen op 

locaties om meer detail in beeld te krijgen. 

 

2.4 Riolering 

De rioolstelsels van de kernen van Noordoostpolder onderscheiden we in: 

• Gemengde rioolstelsels 

Vuilwater en hemelwater worden met één buizenstelsel ingezameld en naar de AWZI gepompt. Bij 

zware buien stroomt een deel van het (gemengde) water via overstorten naar het oppervlaktewater. 

Bij zogenoemde verbeterd gemengde rioolstelsels stort het water via een ‘randvoorziening’ ofwel 

‘bergbezinkbassin’ over. Door deze extra berging treedt minder snel een overstorting op en de 

bezinking in het bassin verkleint het vuilgehalte van het overstortende water. 

Bij extreme situaties ontstaat naast afvoer via de de overstorten, water op straat. De gemengde 

rioolstelsels zijn aangelegd tot in de 90er jaren van de vorige eeuw. 

• Gescheiden rioolstelsels 

Vuilwater en hemelwater worden elk een eigen buizenstelsel ingezameld. Alleen het vuilwater wordt 

naar de AWZI gepompt. Het hemelwater, dat vervuild kan zijn met straatvuil en waarin eventueel 

foutief aangesloten vuilwaterlozingen voorkomen, stroomt via uitlaten naar het oppervlaktewater. 

Deze stelsels zijn sinds eind 80er jaren van de vorige eeuw aangelegd. Tegenwoordig wordt daar 

meestal regenwater-exfiltratiebuizen toegepast. Overigens zijn al sinds 1965 regenwaterriolen 

aangelegd die dakwater rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater.  

• Verbeterd gescheiden rioolstelsels 

De buizenstelsels voor vuilwater en hemelwater zijn aan elkaar gekoppeld zodat de eerste afvoer van 

het hemelwater, de zogeheten first flush, naar de AWZI wordt afgevoerd. 

De verbeterd gescheiden stelsels zijn vanaf 1995 aangelegd. Sinds 2008 zijn nog wel enkele 

verbeterd gescheiden stelsels uitgebreid, maar geen nieuwe meer aangelegd.  

 

2.5 Buitengebied 

In het buitengebied is er voor gekozen om in een deel van de gebieden met kwetsbaar oppervlaktewater 

IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) te plaatsen, waarmee het afvalwater van woningen wordt 

gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater.  

In een klein deel van het buitengebied wordt het afvalwater ingezameld door middel van drukriolering die 

via het hoofdsysteem afvoert naar de AWZI. 

Het grootste deel van het buitengebied is voorzien van septic tanks die voor een basale zuivering zorgen. 
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2.6 Transportsysteem waterschap 

Het afvalwater uit de kernen van Noordoostpolder wordt naar de AWZI Tollebeek getransporteerd. Dit 

transportsysteem, is voor het grootste deel in de 80er jaren aangelegd 

 

2.7 AWZI Tollebeek 

 

AWZI Tollebeek is de enige afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Noordoostpolder. De AWZI zuivert per 

jaar gemiddeld 7,2 miljoen kubieke meter afvalwater. Als eerste stap in het zuiveringsproces worden 

grove delen uit het afvalwater gehaald, waarna het afvalwater wordt voorbezonken. Met dit proces worden 

de fijnere vaste deeltjes uit het afvalwater gehaald. Deze deeltjes noemen we primair slib.  

Na het verwijderen van deze deeltjes worden de in het afvalwater opgeloste stoffen gezuiverd in een 

aantal processtappen, het zogenaamde actiefslib proces. Het afvalwater wordt gemengd met bacteriën 

(zuiveringsslib) waarna het wordt nabezonken en als schoon, gezuiverd afvalwater op de Urkervaart wordt 

afgelaten. Bij dit actiefslib proces maken we een bijproduct, secundair slib. Dit secundaire slib mengen we 

met het primaire slib wat we vervolgens vergisten. Door deze slibben te vergisten wordt een deel van de 

vaste stof omgezet in biogas. Dit biogas gebruiken we vervolgens om elektriciteit mee op te wekken. Op 

AWZI Tollebeek produceren we zoveel elektriciteit dat we geen elektriciteit meer hoeven in te kopen. We 

leveren zelfs een beetje terug aan het elektriciteitsnet. Het deel slib dat niet omgezet wordt naar biogas 

dikken we verder in en ontwateren we. Op deze wijze verkleinen we de hoeveelheid nog verder. 

Uiteindelijk wordt het steekvaste slib afgevoerd naar een eindverwerker.  

 

2.8 Oppervlaktewater 

Hoe werkt de afwatering van de Noordoostpolder? 

De Noordoostpolder heeft een watersysteem met sloten, tochten en 

vaarten. De vaarten voeren het water naar de drie hoofdgemalen 

Vissering (Urk), Buma (Lemmer) en Smeenge (Kraggenburg). 

Vissering en Buma bemalen de Lage Afdeling (streefpeil NAP -5,70 m), 

Smeenge bemaalt de Hoge Afdeling (streefpeil NAP -4,50 m). De grens 

tussen de Hoge en Lage Afdeling ligt bij de Marknessersluis. 

 

De polder is drooggevallen in 1942 en sindsdien daalt de bodem door 

inklinking en veenoxidatie. De bodemdaling gaat niet overal even snel. Dat 

komt door het verschil in bodemsamenstelling. 

 

De polder wordt gevoed door neerslag, kwel en wateraanvoer 

De polder wordt gevoed door neerslag, kwel en wateraanvoer (en de lozing van de AWZI). Verdamping en 

bemaling zorgen dat het overtollige water weer verdwijnt. Onder normale omstandigheden is er een 

evenwicht tussen het inkomende en uitgaande water. Het waterpeil in de polder is dan redelijk constant.  

 

De polder heeft een beperkte afvoercapaciteit 

Verdamping en gemaalcapaciteit zijn echter beperkt. De gemalen kunnen 

gebiedsbreed ongeveer 16 mm per dag wegpompen. In extreme neerslagsituaties 

kunnen de pompen het binnenkomende water niet bijhouden. Het waterpeil stijgt in 

de polder: de berging in de watergangen wordt benut. 
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Een stelsel van watergangen voert het water naar het gemaal 

Neerslag valt op het land en infiltreert in de bodem. Daar wordt het 

afgevangen door de drainage en naar de kavelsloten gevoerd. Deze 

ontwatering van de bodem is de verantwoordelijkheid van de agrariër. 

Vanuit de kavelsloot stroomt het water via de eindduiker naar de 

tochten en uiteindelijk naar de vaarten. De vaarten brengen het water 

naar de hoofdgemalen die het uitmalen naar het IJsselmeer. Vanaf de 

eindduiker is het waterschap verantwoordelijk voor de afwatering. 

 

Door de lange route via bodem, kavelsloot en tochten duurt het een 

aantal uur voordat neerslag bij het gemaal is aangekomen. Vroeger 

zat hier ca. 12 uur vertraging in, tegenwoordig is dat zo’n 5 uur. Dit 

komt door de vergroting van eindduikers en intensievere drainage. 

 

De polder wordt op peil gehouden door de hoofdgemalen. 

De hoofdgemalen Vissering (Urk) en Buma (Lemmer) malen op goedkoop tarief (’s nachts) het water uit. 

Hierdoor ontstaat er een dagelijkse schommeling in het peil van de Lage Afdeling: ’s avonds slaan de 

gemalen aan en ’s ochtends vroeg is het peil op z’n laagst. Gedurende de dag loopt het peil langzaam op. 

Als er neerslag valt zal het gemaal ook overdag aanslaan. Het streefpeil van de Lage Afdeling is NAP -

5,70 m. ’s Nachts wordt bemalen tot NAP -5.75 m en overdag loopt het peil op tot ca. NAP -5,65 m. 

 

Door bodemdaling verslechtert de toestand van de polder 

De drooglegging is de afstand van het waterpeil (in de tocht) tot 

het maaiveld. Voor agrariërs is met name de 

ontwateringsdiepte van belang. Door de opbolling van het 

grondwater is de ontwateringsdiepte veelal kleiner dan de 

drooglegging. De opbolling van het grondwater kan verminderd 

worden door een goede drainage. 

De drooglegging in het gebied verschilt sterk. Sinds de inpoldering daalt de bodem van de polder door 

inklinking en door oxidatie van veen. Daardoor wordt de drooglegging kleiner. De bodemdaling is nog niet 

gestopt. Zelfs binnen de kavels varieert de bodemdaling. Hierdoor kantelen sommige kavels. Er zijn 

kavels waarbij het hoogste deel tegen de tocht aan ligt en het laagste deel achteraan. Deze kavels 

kunnen problemen krijgen met de afwatering. Een goed kavelslootprofiel (met een afschot 2 cm per 

100 m) is hier van groot belang.  

 

Wateraanvoer 

In de oostelijke Noordoostpolder ligt een wateraanvoerstelsel. Doorat er geen randmeer tussen het oude 

en nieuwe land ligt is de oostelijke helft voor peilhandhaving afhankelijk van wateraanvoer van buiten de 

polder. Via een aantal inlaatwerken wordt water de polder ingevoerd. Dit gebeurt niet alleen voor 

peilhandhaving maar ook voor waterkwaliteit. De polder heeft namelijk last van zoute kwel. Hierdoor is de 

kwaliteit van het water niet voldoende om alle teelten te voorzien. In het voorjaar wordt er voor de fruitteelt 

zoet water aangevoerd voor de nachtvorstbestrijding. Ook wordt water aangevoerd voor het vee en voor 

beregening. 

 

2.9 Grondwater 

Het waterpeil in de Noordoostpolder ligt meerdere meters lager dan het peil van de omringende meren en 

het aangrenzende vaste land. Dit peilverschil is de motor achter de stroming van water door de 

ondergrond naar de polder. Deze kwel is het sterkst aan de randen van de polder en neemt met de 

afstand tot de dijken af.  
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Bij sterke kwel wordt het kwelwater zowel afgevoerd door vaarten en tochten als ook door kavelsloten en 

drains. Deze kwelstroom is ijzerrijk en relatief hoog in chloridegehalte. Dat is het gevolg van verzilting van 

de ondergrond ten tijde van de Zuiderzee.   

 

In de rest van de polder wordt het kwelwater grotendeels afgevangen door vaarten en tochten, vooral 

wanneer deze watergangen de Holocene deklaag van zavel, klei en veen doorsnijden. De vaarten en 

tochten werken als ventielen die de druk in het zandpakket onder de deklaag verminderen. De stijghoogte 

neemt hierdoor af waardoor in het gebied tussen de vaarten en tochten infiltratie van neerslagwater naar 

de diepe ondergrond optreedt.    

  

Lokaal kan bij scherpe overgangen in maaiveldhoogte ook kwel optreden. De hoge en lage delen liggen in 

een ander peilgebied. Dit peilverschil kan een kwelstroom generen.  

  

De freatische grondwaterstand varieert door het jaar heen ten gevolge van neerslag en verdamping, en 

door kwel en infiltratie. Voor de beheersing van deze grondwaterstand zijn alle landbouwkavels 

gedraineerd om overtollige neerslag af te voeren. Bij de aanleg van de polder is de drainageafstand 

bepaald op basis van de doorlatendheid van de bodem, die per grondsoort verschilt. Tegenwoordig is de 

agrariër zelf verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn kavel. 
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3 LEIDENDE PRINCIPES 

Bij het maken van keuzes in afvalwaterketen en watersysteem spelen vele aspecten en overwegingen 

een rol - en die kunnen van situatie tot situatie verschillen. Maatwerk is nodig. 

De hieronder opgenomen ‘Leidende Principes’ opgenomen gelden als richtsnoer bij het maken van die 

maatwerkkeuzes. Zij dienen ook als handvatten en inspiratie om tot nieuwe en passende oplossingen te 

komen. 

 

Keten en Systeem 

Wij … 

• optimaliseren de hydrologische en ecologische toestand van het watersysteem 

• verbeteren de waterkwaliteit waar nodig  

• houden water vast en benutten het waar mogelijk 

• maken ruimte voor berging van water in stedelijk gebied 

• houden bij peilbeheer rekening met risico’s op bodemdaling 

 

Duurzaamheid en Klimaat  

Wij … 

• gebruiken minder fossiele en meer duurzame energie  

• beperken het inlaten en uitpompen van water  

• benutten innovatiekansen om meerwaarde te creëren 

• anticiperen op de effecten van klimaatverandering 

 

Doelmatigheid 

Wij … 

• wegen bij keuzes zowel korte als langere termijn kosten en effecten 

• accepteren dat niet alle risico’s kunnen worden uitgesloten 

• kiezen maatwerkoplossingen en zijn daar transparant over  

• denken en handelen omgevingsbewust  

• stellen het ‘doel’ centraal en laten ons niet leiden door normen en wet- en regelgeving 

 

Participatie en Beleving 

Wij … 

• informeren en betrekken burgers en andere belanghebbenden 

• stimuleren het duurzaam gebruik van waterketen en -systeem 

• wegen belevingswaarde, gebruikswaarde en natuurwaarde mee 

• gebruiken “Passend organiseren” als basis voor participatie 

 

Samenwerken 

Wij … 

• hebben oog voor eigen, elkaar’s en gezamenlijke belangen 

• doen geen ingrepen in keten/systeem/openbare ruimte zonder onderling afstemmen / informeren 

• versterken door transparant te zijn het onderlinge vertrouwen  

• benutten elkaars meerwaarde en durven los te laten wat de ander oppakt 

• delen informatie en ideeën - omdat meedenken tot onverwachte meerwaarde kan leiden 

• tonen lef en creativiteit en nemen verantwoordelijkheid  
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4 THEMA’S 

Bij het opstellen van dit Watertakenplan zijn de volgende thema’s uitgewerkt. Bij de beschrijving van deze 

thema’s streven wij in dit plan geen volledigheid na. Wij leggen accenten en benoemen acties. Sommige 

acties betreffen meerdere thema’s. Die benoemen we echter slechts één keer. 

 

De thema’s van het Watertakenplan Noordoostpolder 

Overkoepelend 

• Duurzaamheid en Kringlopen 

• Participatie 

• Onderlinge Samenwerking 

• Data / Gegevens 

• Watertoets 

• Communicatieplan 

Zorgplichten en Stromen 

• Afvalwater 

• Hemelwater 

• Grondwater 

• Watersysteem 

• Buitengebied 

‘Nieuwe’ opgaven 

• Klimaatadaptatie 

• Medicijnresten en Microplastics 

• Energietransitie en Water 

Aanvoer naar AWZI  

• Discrepantie 

• Aan- en Afhaken 

• Glastuinbouw 

 

 

Checklist 

Naast de bij de thema’s beschreven acties nemen gemeente en waterschap onderstaande aandachts-

punten mee bij elk (reguliere) project: 

• Hoe over dit project communiceren naar burgers en bedrijven? 

• Kan participatie hier een rol spelen? 

• Aanleiding om een Watertoets te initiëren? 

• Kansen met betrekking tot Duurzaamheid, Kringlopen, Grondstoffen of Energie? 
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4.1 Overkoepelende Thema’s 

 

Duurzaamheid en Kringlopen 

De impact van watertaken op milieu en grondstoffengebruik 

Opgave / Ambitie 

• Minimaliseren van de impact op milieu en grondstoffengebruik. 

• Hergebruik van water, energie en grondstoffen waar doelmatig. 

Beleid 

• Inzetten op reductie energiegebruik en extra (terug)winning energie.  

• Open staan voor innovaties. 

• Bij afwegingen breder kijken dan financiële kosten en baten. 

• Watererfgoed mede richting laten geven aan de inrichting van het watersysteem.  

Kansen en Bedreigingen 

• De actualiteit van dit thema helpt draagvlak te creëren. 

• Er is afstemming tussen gemeente en waterschap over hoe het geproduceerde biogas het best kan 

worden ingezet. (Alternatieven voor elektriciteitsproductie.) 

• Meer dan alleen financiën wegen kan als subjectief worden ervaren en tot verschil van mening 

leiden. 

• Te vroeg kansen afwijzen omdat alleen (korte termijn) financiën worden beschouwd. 

• Alleen kijken naar huidige aanpak van voorbereiden, aanleggen en beheren. 

Maatregelen - Acties 

• Uitvoeren quickscan van mogelijk her te gebruiken waterstromen. 
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Onderlinge Samenwerking 

Hoe gemeente en waterschap met elkaar communiceren en handelen 

Opgave / Ambitie 

• Door samenwerking meer bereiken dan afzonderlijk mogelijk is. 

Beleid 

• Met elkaar proactief kansen verkennen. 

Kansen en Bedreigingen 

• Transparantie en brede samenwerking helpen om de doelen van gemeente en waterschap centraal 

te stellen en belemmeringen weg te nemen. 

• Gewoonten, normen en wet- en regelgeving kunnen zicht op kansen belemmeren en het grijpen van 

kansen hinderen. 

• Belangen  kunnen voor bepaalde thema’s of ontwikkelingen tegenstrijdig zijn.  

Maatregelen - Acties 

• Regiegroep houdt vinger aan de pols voor samenwerking(sacties) en betrekt management en 

bestuur. 

• Jaarlijks brede ‘Intervisie-bijeenkomsten’ over actuele thema’s organiseren en het plan levend 

houden en de integrale blik te stimuleren. 

o Deelnemers brengen casuïstiek (uitgevoerde of nog te starten projecten) in; 

o De Waterkaarten kunnen hierbij als handvat dienen; 

o Lessen vastleggen in dit WaterTakenPlan en waar relevant ter inspiratie aanbieden aan 

particulieren en bedrijven. 

• Jaarlijks 'samen buiten kijken' voor kennisuitwisseling en informeel contact.  

o In 2019: Excursie naar AWZI Tollebeek. 

• Heroverwegen afspraken en verdeling van werkzaamheden m.b.t. 'dubbel-belang-gemalen’. 

• Updates, onderhoud en hosting van iReport. 
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Participatie 

Derden informeren en betrekken en zelf participeren in hun initiatieven 

Opgave / Ambitie 

• Meer bereiken door ook burgers, bedrijven en andere ‘derden’ actief te betrekken. 

• Een bijdrage leveren aan watergerelateerde initiatieven van derden en zo ook de eigen waterdoelen 

dichterbij brengen. 

• De betrokkenheid van derden bij water in de stad versterken en zo stimuleren dat zij waterbewust 

handelen. 

Beleid 

• Afstand burger  overheid verkleinen en burgerinitiatieven stimuleren. 

Kansen en Bedreigingen 

• De behoefte van derden om te participeren in ‘water’ neemt toe. 

• De aandacht voor klimaatverandering biedt extra participatiekansen. 

• Belangen van bedrijven en gemeente en waterschap kunnen elkaar versterken - met name bij water-

intensieve bedrijven zoals tuinders. 

• Volksgezondheid en waterveiligheid moeten ook bij waterinitiatieven van derden geborgd blijven. 

• Calamiteiten kunnen - ook als gemeente en waterschap daar niet voor verantwoordelijk zijn - voor 

lange tijd het draagvlak voor watermaatregelen verzwakken. 

Maatregelen - Acties 

Acties zijn opgenomen in Communicatieplan en bij ‘Aandachtspunten reguliere projecten’  
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Data - Gegevens 

Verzamelen, analyseren en interpreteren van data - waaronder meetgegevens 

Opgave / Ambitie 

• Vergroten van het inzicht in afvalwaterketen en watersysteem. 

• Dat inzicht gebruiken om tot betere keuzes te komen. 

Beleid 

• Gemeente en waterschap zijn transparant naar elkaar m.b.t. (meet)gegevens en delen die met 

elkaar. 

• Waar relevant (b.v. rioolvreemd water, discrepantie) analyseren - en vooral ook interpreteren - 

gemeente en waterschap data samen. 

Kansen en Bedreigingen 

• Delen van data en informatie stimuleert en faciliteert participatie. 

• Inzamelen, controleren, actualiseren en delen van data kost veel tijd en geld. 

• Data delen vraagt vertrouwen. 

Maatregelen - Acties 

• Afspraken maken over de toegankelijkheid van elkaars data en het delen van data en informatie met 

derden. 

• Inzicht in functioneren afvalwaterketen vergroten en actueel houden: 

o Samen waterstromen en vuilvrachten analyseren (rioolvreemd water, hemelwaterafvoer, 

discrepantie); 

o Hierbij ook de interactie met grondwater (i.v.m. intrede grondwater in riolen) beschouwen; 

o Zie ook actie m.b.t. Foutaansluitingen bij thema Hemelwater. 

• Jaarlijks samen evalueren of extra metingen / meetinspanningen gewenst zijn of dat meetpunten 

kunnen vervallen. Daar vervolgens afspraken over maken. 
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Watertoets 

Watermaatregelen en maatregelen in openbare ruimte toetsen op watergerelaterde aspecten 

Opgave / Ambitie 

• Effectiviteit van maatregelen optimaliseren - met een integrale blik en voor zowel de korte als de 

lange termijn. 

Beleid 

• Brede afweging maken bij te treffen maatregelen - ook als aanleiding tot maatregel niet 

watergerelateerd is. 

Kansen en Bedreigingen 

• Door synergie over thema-grenzen heen - en ook over de grenzen van het waterdomein - kan veel 

worden gewonnen; 

• Onbekendheid met brede water-gerelateerde aspecten bij initiatiefnemers van maatregelen versterkt 

het risico dat kansen worden gemist. 

Maatregelen - Acties 

• Watertoets verbreden met de aspecten Duurzaamheid, Klimaat en Kringlopen en grondstoffen; 

o Ook mogelijkheid beschouwen om inrichting en beheer van het watersysteem zodanig aan 

te passen dat de impact van overstortingen wordt gereduceerd. 

o Mogelijkheid om afvalwater decentraal te behandelen 

o Zie ook bij thema Afvalwater genoemde integrale afweging afvoercapaciteit. 
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Communicatieplan 

Gemeente en waterschap zullen een communicatieplan opstellen. Onderstaand zijn acties / 

aandachtspunten hiervoor opgesomd waarbij telkens de link wordt gelegd met de overige Thema’s 

Acties - Aandachtspunten 

Parcipatie 

• Nadrukkelijke aandacht voor wederzijdse participatie; 

• Goed gebruik van riolering en watersysteem ook opnemen; 

• Burgers en bedrijven betrekken bij concrete projecten - daarbij ook breder thema’s van dit plan 

bespreken; 

• Operatie Steenbreek benutten om ‘ontharden’ te stimuleren en nieuwe verharding van tuinen te 

beperken; 

• Frequent en structureel informeren over ‘Water in Noordoostpolder’ (projecten, ontwikkelingen, 

wetenswaardigheden) om het waterbewustzijn te versterken en in stand te houden; 

• Ook scholen als ingang gebruiken voor communicatie en participatie.  

Data - Gegevens 

• Strategie uitwerken hoe data en informatie te delen met derden. 

Hemelwater 

• Communiceren over ‘water op straat’, wat daarbij als ‘regulier/acceptabel’ te beschouwen en hoe 

burgers zich hierop kunnen voorbereiden. 

Grondwater 

• Verantwoordelijkheden van partijen m.b.t. grondwateroverlast helder op een rij zetten en communi-

ceren - opdat er een goede basis is voor (maatwerk) oplossingen en afspraken. 

• Verkennen of het meldingensysteem van de gemeente zodanig kan worden aangepast dat 

grondwaterklachten beter in beeld zijn. Grondwatermeetnet bij meldingen raadplegen.  

Watersysteem 

• Uitwerken aanpak om bewoners en sportvissers te betrekken bij beslissingen rondom het water-

systeem - gericht op versterken van belevingswaarde, gebruikswaarde en natuurwaarden; 

• Communicatie over invasieve exoten / wat te doen en te laten. 

Buitengebied 

• Informatieset voor huidige lozers en nieuwe initiatiefnemers opstellen waarin mogelijkheden en 

randvoorwaarden helder worden weergegeven - opdat zij zelf keuzes kunnen maken. 

Medicijnresten, Microplastics en Antibiotica-resistentie 

• Dit thema nadrukkelijk een plek geven in het Communicatieplan. Hierbij ook niet-water disciplines 

betrekken. Zwerfafval kan bijvoorbeeld leiden tot microplastics die in het water terecht komen.  

Discrepantie 

• Belang van goed rioolgebruik en van voorkomen foutieve aansluitingen onder de aandacht brengen 

bij burgers en bedrijven.  

Aanhaken en Afhaken 

• Bedrijven actief informeren over aan- en afhaakproblematiek en hoe het waterschap daarmee 

omgaat.  
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4.2 Zorgplichten en Stromen 

 

Afvalwater 

Het inzamelen, transporteren en zuiveren van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in de afvalwaterketen 

Opgave / Ambitie 

• Voorkomen dat afvalwater een bedreiging vormt voor volksgezondheid of milieu. 

• Hierbij een doelmatigheidsafweging maken opdat kosten acceptabel en beheersbaar zijn.  

Beleid 

• Al het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater uit de kernen inzamelen en transporteren naar de AWZI 

Tollebeek. 

• Bij nieuwe (gebieds)ontwikkelingen buiten de kernen is maatwerk m.b.t. afvalwater het vertrekpunt, 

binnen de randvoorwaarden van doelmatigheid en praktische beheerbaarheid. 

• Toe te passen systemen dienen robuust te zijn. 

Kansen en Bedreigingen 

• Er is momenteel onvoldoende helderheid m.b.t. handhaving i.r.t. illegale lozingen van afvalwater. 

• Delen van het transportstelsel naar de AWZI Tollebeek zijn volbelast. 

• De poc bepaalt mede de waterkwaliteit.  

• Rioolvreemd water kan op specifieke locaties een aandachtspunt zijn.  

Maatregelen - Acties 

• Optimaal benutten en waar nodig aanpassen van de huidige afvalwaterketen-infrastructuur. Onder 

meer: 

o Overzicht opstellen en delen van restcapaciteit van de AWZI (hydraulisch en biologisch) en 

van de hoofdrioolgemalen (hydraulische capaciteit); 

o Restlevensduur van gemalen en persleidingen (indicatief) in kaart brengen; 

o Verkennen mogelijkheden van decentrale zuivering van het afvalwater van omvangrijke 

lozingen in het buitengebied.   

o Integrale afweging (waterkwaliteit/afkoppelen/wateroverlast/openbare ruimte/kosten) m.b.t. 

waar verlaging van de poc een optie is - om eventueel toe te passen bij een tekortschieten-

de transport- en/of zuiveringscapaciteit. 

Op te stellen nieuwe Hemelwaterbeleid is hiervoor mede input. 

o Bepalen of en in welke situaties verbeterd gescheiden stelsels te optimaliseren of om te 

bouwen tot gescheiden stelsel. 

• Samenwerking Waterschap, gemeente en Omgevingsdienst versterken. 

o Handhavingsproces in kaart te brengen en stroomlijnen; 

o Verbetering m.b.t. opsporen van en handhaven op onbekende en ongewenste lozingen op 

de riolering - ook met het oog op Discrepantie-problematiek. 
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Hemelwater 

Omgaan met hemelwater in de kernen 

Opgave / Ambitie 

• Hemelwateroverlast tegen acceptabele kosten beperken. 

• Hemelwater niet onnodig mengen met verontreinigd water. 

Beleid 

• Vertrekpunten zijn de tritsen ‘Vasthouden - Hergebruiken - Bergen - Afvoeren’ en ‘Schoonhouden - 

Scheiden - Schoonmaken’ waarbij de kosten in goede verhouding moeten staan tot het te bereiken 

resultaat. 

• De openbare ruimte integraal meenemen bij het omgaan met hemelwater. 

• Standstill principe m.b.t. overstortingen is vertrekpunt, maar reduceren van de pompovercapaciteit 

i.v.m. grenzen aan de capaciteit van transportsysteem en AWZI is bespreekbaar. 

• In een vroeg stadium betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen om bij te kunnen dragen aan goed 

omgaan met hemelwater. 

• Ook beheerbaarheid van (o.a.) afkoppel/hemelwater-voorzieningen meewegen in keuzes. 

• Bij afkoppelen van grote oppervlakken en bij ombouw van gemengde rioolstelsels naar (verbeterd) 

gescheiden stelsels altijd een kwantitatieve toets voor het watersysteem uitvoeren. 

Kansen en Bedreigingen 

• Participatie biedt mogelijkheden om met anderen meer voor elkaar te krijgen. 

• Generieke aanpak kan strijdig zijn met doelmatigheidsprincipe omdat situaties/locaties verschillen in 

problematiek en mogelijkheden. 

Maatregelen - Acties 

• Nader definiëren wat wordt verstaan onder wateroverlast en wat onder welke omstandigheden 

acceptabel is.  

o Onder meer onderscheid tussen soorten openbaar terrein, particulier terrein en woningen en 

bedrijfsgebouwen; 

o Nadrukkelijk ook impact van klimaatverandering (zwaardere buien) meenemen. 

• Samen bepalen of onderzoek naar foutieve aansluitingen gewenst. Zo ja, dit opzetten en uitvoeren. 

Vervolgens - indien doelmatig - foutaansluitingen verhelpen. 

o Zowel vuilwateraansluiting op hemelwaterriool als hemelwateraansluiting op vuilwaterriool; 

o Heeft ook relatie met thema Discrepantie. 

• Opstellen van een nieuw hemelwaterbeleid waarin waterschap, gemeenten en grote particuliere 

lozers meepraten en -beslissen. 

o Schoon-water-afwegingskader ontwikkelen om te kunnen bepalen wanneer afkoppelen van 

verhard oppervlak gewenst, doelmatig en beheerbaar is. (Zie ook bij thema Afvalwater 

genoemde integrale afweging afvoercapaciteit.) 

o Voor- en nadelen van bovengronds versus ondergronds afvoeren van hemelwater in beeld 

brengen. Hierbij gebruik maken van ervaringen elders. 

• Voor huidige (en verwachte toekomstige) wateroverlastknelpunten (maatwerk)plannen maken. 

o Knelpunten volgen uit BRP en/of klachten; 

o Maatwerkplan dient ook als handvat bij ingrepen in de openbare ruimte. 
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Grondwater 

Omgaan met het (ondiepe) grondwater in de kernen 

Opgave / Ambitie 

• De huidige situatie met weinig grondwateroverlast behouden of zelfs verbeteren. 

• Bodemdaling als gevolg van lage grondwaterstanden (bij veen) zo veel mogelijk voorkomen. 

Beleid 

• Gegeven de beperkte grondwateroverlast hier vooral reactief mee omgaan: Pas in actie komen als 

er meldingen zijn. 

• Bij nieuwbouw en herinrichting Drainage-Transport-riolen toepassen om hemelwater te infiltreren en 

eventueel de grondwaterstand te reguleren. 

• Waar doelmatig maatregelen treffen om (ongewenste) bodemdaling te voorkomen. 

Kansen en Bedreigingen 

• Door de in het algemeen hoge grondwaterstanden is infiltreren van hemelwater slechts beperkt 

mogelijk. 

• Bij afkoppelmaatregelen mogelijkheden bieden om ook grondwateroverlast bij particulieren op te 

lossen. 

Maatregelen - Acties 

Geen aparte actie - aspect bij actie Klimaatadaptatie m.b.t. ‘lessen uit droge zomer 2018’. 
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Watersysteem 

Het (stedelijk) oppervlaktewater en de impact van de afvalwaterketen daarop 

Opgave / Ambitie 

• Een goede waterkwaliteit en ecologie waar lozingen uit de afvalwaterketen slechts geringe invloed 

op hebben. 

• Een watersysteem dat bijdraagt aan een goede leefomgeving (gezondheid, veiligheid, beleving). 

• Een ook in kwantitatieve zin robuust watersysteem - ook met het oog op klimaatverandering. 

• Zo weinig mogelijk water inlaten. 

Beleid 

• Vertrekpunt is de Maatwerkovereenkomst Stedelijk Water (zie onder ‘Achtergronddocumenten’). 

• Peilbeheer zodanig dat het bijdraagt aan bovengenoemde Opgave / Ambitie en ook aan het bij het 

thema Grondwater genoemde grondwaterbeheer m.b.t. tegengaan van bodemdaling. 

Kansen en Bedreigingen 

• Momenteel worden beperkt knelpunten ervaren in het watersysteem. Het in stand houden van deze 

goede situatie vraagt blijvende aandacht en inspanningen. 

Maatregelen - Acties 

• Afspraken maken Stedelijk waterbeheer - o.a.: 

o Gezamenlijke aanpak van invasieve exoten; 

o Toepassen van de innovatieve maaiboot; 

o Doelen overige wateren. 
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Buitengebied 

Omgaan met afvalwater in het buitengebied 

Opgave / Ambitie 

• Voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied moeten keuzes m.b.t. afvalwater worden gemaakt. 

• Steeds meer huidige systemen zijn aan vervanging toe waarbij opnieuw een keuze moet worden 

gemaakt tussen huidige systeem vernieuwen of een ander systeem toepassen. 

• Ook bij toename van lozingen op huidige locaties moet deze vraag worden beantwoord. 

• Bij dit alles zijn zowel waterkwaliteit, volksgezondheid als kostenafwegingen van belang.  

• Pragmatische keuzes met draagvlak maken voor situaties waar vooralsnog (huidige wetgeving die 

naar verwachting verandert) een aansluitplicht geldt i.v.m. nabijheid van bijvoorbeeld drukriool of 

andere voorziening. 

Beleid 

• Het gebiedsgericht beleid is uitgevoerd en de huidige situatie is op orde. 

• Niet volledig voorschrijven wat partijen in het buitengebied met hun afvalwater moeten doen, maar 

hier wel voorwaarden aan stellen - die ruimte geven voor maatwerk. 

• Flexibiliteit inbouwen bij te treffen voorzieningen omdat ontwikkelingen snel gaan, seizoens-

gebonden en/of onzeker zijn. 

Kansen en Bedreigingen 

• Nieuw te maken keuzes bieden de mogelijkheid voor toekomstbestendige ontwikkelingen. 

• Het huidige systeem met grote aantallen septic tanks en IBA’s behoeft veel aandacht. 

• Door meer vrijheid in keuzes maatwerk mogelijk maken dat ten goede kan komen aan doelmatig-

heid, draagvlak en duurzaamheid. 

• Wildgroei van verschillende oplossingen waarbij onzeker is of de volgende bewoner ook blij is met 

de gekozen oplossing en die het benodigde onderhoud zal plegen. 

Maatregelen - Acties 

• Samen visie/beleid/afwegingskader ontwikkelen m.b.t. afvalwater en andere vervuilingsbronnen in 

het buitengebied. 

o Per situatie maatwerk kunnen leveren op basis van lokale doelen en waterkwaliteit. 

o Vrijkomende agrarische bebouwing (die bij nieuwe functie kan leiden tot wijziging in 

hoeveelheden en aard van afvalwater) is hierbij een specifiek aandachtspunt. 

o Hiertoe ook derden handvatten bieden voor (anders) omgaan met afvalwater in het 

buitengebied. (Actie is ook onderdeel van Communicatieplan.) 

o Heroverwegen van de rol van het waterschap m.b.t. IBA’s: Ondersteunende rol naar partijen 

en particulieren die IBA’s beheren?  

o Een en ander ook als input meenemen bij het verbreden van de Watertoets. 

• Ervaringen van de pilots voor vrijwillig aansluiten op drukriolering (Oosterringweg en Leemringweg) 

vastleggen en bespreken. Lessen hieruit zijn input bij andere ontwikkelingen. 
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4.3 ‘Nieuwe’ Opgaven 

 

Klimaatadaptatie 

Voor het waterdomein gesteld staan voor de gevolgen van klimaatverandering 

Opgave / Ambitie 

• Tegen acceptabele kosten gesteld staan voor de effecten van klimaatverandering. 

Beleid 

• Synergie opzoeken tussen de klimaatthema’s hitte, droogte, waterveiligheid en wateroverlast. 

Waterdomein kan voortrekkersrol vervullen omdat het thema wateroverlast verweven is met de 

openbare ruimte en hier al lange tijd aandacht voor is. 

• In 2020 moet het klimaatbeleid verankerd zijn. 

Kansen en Bedreigingen 

• Ontwikkelingen in afvalwaterketen, watersysteem en openbare ruimte aangrijpen om extra 

klimaatrobuustheid te creëren. 

• Angst voor extra kosten kan remmend werken voor klimaatadaptatieve keuzes van particulieren en 

bedrijven en ook gemeente en waterschap terughoudend maken in het stellen van voorwaarden. 

• Maatwerk en combineren van initiatieven om samen klimaatrobuuster te worden biedt kansen, maar 

vraagt om extra inspanningen van gemeente en waterschap. 

• Doordat extreme neerslag nog niet is voorgekomen leeft het thema Wateroverlast nauwelijks. 

• Kennis van gevolgen hitte en droogte is nog niet optimaal. 

Maatregelen - Acties 

• Uitvoeren stresstest in 2019 als vervolg op de light test uit 2015. 

o Hierbij samenwerking zoeken bij regionale partners als GGD en andere gemeenten. 

• Lessen trekken uit extreem warme en droge zomer van 2018 en deze vertalen naar acties en 

eventueel maatregelen - met name gericht op watersysteem en grondwater. 

• Formuleer heldere randvoorwaarden en handvatten - met ruimte voor maatwerk - voor klimaat-

robuust omgaan met hemelwater bij nieuwbouw en revitalisatie.  

o Zie ook bij thema Afvalwater genoemde integrale afweging afvoercapaciteit. 

o Een en ander ook als input meenemen bij het verbreden van de Watertoets. 
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Medicijnresten - Microplastics - Antibioticaresistentie - … 

Medicijnresten, microplastics en andere ‘moeilijke stoffen’ in afvalwater en watersysteem 

Opgave / Ambitie 

• Negatieve invloed van medicijnresten, microplastics en andere ‘moeilijke stoffen’ op waterkwaliteit en 

ecologie tegengaan. 

Beleid 

• Streven naar aanpak bij de bron. 

• Open staan voor end of pipe maatregelen op de AWZI. Daarbij in de pas lopen met landelijke en 

Europese ontwikkelingen. 

• Communicatie (ten behoeve van gedragsverandering) als belangrijk middel inzetten.  

Kansen en Bedreigingen 

• Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen op zuiveringsgebied vergroten inzicht in problematiek en 

mogelijke maatregelen. 

• Bij de bron aanpakken van deze problematiek vraagt om bewustwording en gedragsverandering van 

‘alle’ inwoners en ondernemers. 

Maatregelen - Acties 

• Samenwerking op dit thema starten met artsen en apothekers in Noordoostpolder - en ook met 

dierenartsen i.v.m. antibiotica voor vee. 

• Verkennen hoe regelgeving en handhaving kan worden ingezet. Daarbij ook landelijke en Europese 

ontwikkelingen volgen en versterken. 

• Verkennen mogelijkheid van pilot voor treffen bronmaatregelen en/of maatregelenop de AWZI. 
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Energietransitie en Water 

De rol van ‘water’ bij de energietransitie 

Opgave / Ambitie 

• Meeliften op andere initiatieven m.b.t. de energietransitie - om zo synergie te creëren. 

• Met watergebonden energie-initiatieven bijdragen aan de energietransitie. 

Beleid 

• Bij ‘alle’ ingrepen in afvalwaterketen en watersysteem toetsen of kan worden bijgedragen aan of 

synergie kan worden gecreëerd met energietransitie(maatregelen). 

Kansen en Bedreigingen 

• Water biedt kansen voor enegietransitie door mogelijkheid om koude of warmte te ‘winnen’, op te 

slaan en te transporteren: Riothermie, Geothermie, WKO’s en Warmtepompen. Deze worden 

opgepakt in het Warmtetransitieplan Noordoostpolder. 

• Daarnaast kan chemische energie van afvalwater worden benut: Biogas. 

• Veelheid aan watergebonden energie-maatregelen vraagt om extra inspanningen m.b.t. vergunning, 

beheer en handhaving. 

Maatregelen - Acties 

• Nauwe samenwerking tussen gemeente en waterschap m.b.t. ‘water en energie’ kansen. 

o Het Warmtetransitieplan Noordoostpolder geeft hierbij richting. 

o Gemeente en waterschap betrekken elkaar bij initiatieven opdat ervaringen (ook uit 

vergelijkbare trajecten) kunnen worden gedeeld en synergie met andere projecten wordt 

benut. 
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4.4 Aanvoer naar AWZI 

 

 

Discrepantie 

Verschil tussen theoretisch vuilaanbod (volgens heffingen) en werkelijk aanbod op de AWZI 

Opgave / Ambitie 

• Inzicht in wat de oorzaken van discrepantie zijn en hoe de heffingen eerlijker te verdelen over de 

afvalwaterlozers. 

Beleid 

• Onderzoek naar discrepantie uitvoeren - eerst voor de zuiveringskringen met de grootste discrepan-

tie - en waar mogelijk de heffingen beter in verhouding brengen met de werkelijke lozingen. 

• Balans zoeken tussen inspanningen hiervoor en het te bereiken resultaat. 

Kansen en Bedreigingen 

• Discrepantie kan vele oorzaken hebben die niet altijd eenvoudig zijn op te sporen. 

• Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. data-analyse helpen het inzicht te vergroten.  

Maatregelen - Acties 

• Nader onderzoek naar discrepantie AWZI Tollebeek door waterschap - gemeente daar bij betrekken. 

Hierbij ook bezien of extra metingen in riolering, transportsysteem en AWZI gewenst zijn. 
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Aanhaken en Afhaken 

Verandering in het afvalwateraanbod van (met name) bedrijven 

Opgave / Ambitie 

• Voor de korte en langere termijn een goede balans tussen afvalwateraanbod en zuiverings- en 
transportcapaciteit - zowel kwalitatief (v.e.’s) als kwantitatief (m3/h). 

Beleid 

• Inzicht verkrijgen in toekomstige veranderingen in afvalwateraanbod door aan- en afhaken. 

• Inzicht verkrijgen in gebiedsontwikkelingen die kunnen leiden tot wijzigingen in het afvalwater-
aanbod.  

• Waar mogelijk sturen / afspraken maken / voorwaarden stellen opdat het afvalwateraanbod op 
efficiënte wijze kan worden getransporteerd en gezuiverd. 

• Grote investeringen in AWZI en transportsysteem - t.b.v. extra afvalwateraanbod van bedrijven - 
alleen plegen als er zekerheid is op terugverdienen (met heffingen) op de langere termijn.  

Kansen en Bedreigingen 

• Afvalwateraanbod is slechts deels goed te voorspellen. 

• Wijzigingen in afvalwateraanbod kunnen vragen om extra investeringen en vormen een risico dat 
investeringen versneld moeten worden afgeschreven als het aanbod daalt. 

Maatregelen - Acties 

• Beleid formuleren als handvat voor het al dan niet accepteren van extra afvalwateraanbod.  
o Gezamenlijk overzicht opstellen van mogelijke aan- en afhakers. Hierbij ook meenemen 

grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting, recreatieterreinen en festivals. En tevens 
eventueel naar gescheiden stelsel om te bouwen rioolstelsels; 

o Zowel kwantiteit als samenstelling van het aangeboden afvalwater beschouwen; 
o Kosten en baten voor korte en lange termijn - inclusief onzekerheden m.b.t. langere termijn 

meewegen; 
o Handvatten / systematiek / regelgeving ontwikkelen om gedifferentieerde tarieven toe te 

kunnen passen die recht doen aan werkelijke zuiveringskosten en bijdragen aan een 
kwalitatief en kwantitatief gewenst afvalwateraanbod. 
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Glastuinbouw 

De relatie tussen glastuinbouw en het (afval)watersysteem 

Opgave / Ambitie 

• Beschikbaarheid van water voor de glastuinbouw zonder dat dat tot extra maatschappelijke kosten 

leidt - ook bij langdurige droogte en met de nieuwe ontwikkelingen in het gebied Luttelgeest-

Marknesse. 

• Geen ongewenste impact van glastuinbouw op de waterkwaliteit. 

Beleid 

• Regelgeving m.b.t. beschermingsmiddelen is afdoende en daarvoor is geen aanvullend beleid van 

gemeente en/of waterschap nodig.  

Kansen en Bedreigingen 

• Regenwater als bron voor gietwater. 

• Mogelijk is synergie te creëren tussen decentrale zuivering en glastuinbouw door hergebruik van 

effluent. 

• Brijnstroom van omgekeerde osmose in glastuinbouw is een restproduct waar geen logische 

bestemming voor is. Het geeft een lozingsprobleem. 

Maatregelen - Acties 

• Op verzoek meedenken over of en onder welke voorwaarden (kwaliteit, kosten) effluent en/of 

oppervlaktewater van decentrale zuiveringen kan worden gebruikt in de glastuinbouw. Hierbij ook 

aandacht voor situaties van langdurige warmte en droogte zoals in de zomer van 2018. 

• Aanpak brijnstroomproblematiek (van omgekeerde osmose). 

o Vergunning en handhaving m.b.t. de brijnstroom evalueren en zo nodig aanpassen; 

o Verkennen wat - ook op de langere termijn - mogelijkheden zijn m.b.t. de brijnstroom; 

o Een en ander samen met de provincie oppakken. 
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5 Maatregelen - Acties 
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BIJLAGE 1 - FORMAT VOOR SAMEN LEREN OP BASIS VAN CASUÏSTIEK / MAATWERKKEUZES 
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BIJLAGE 2 - LESSEN UIT ‘SAMEN LEREN’ WERKSESSIES 

 

 

  



 
 
 

11 december 2018  WATBG1040 32  

 

BIJLAGE 3 - VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

Afkoppelen De neerslag van verharde oppervlakken op andere wijze dan naar de 

riolering afvoeren (naar het oppervlaktewater of naar de bodem). 

Afvalwater  Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en 

instellingen. 

Afvalwaterketen  Het deel van de waterketen dat betrekking heeft op de inzameling, transport, 

zuivering en lozing van gezuiverd afvalwater, ofwel riolering en rioolwater-

zuivering. 

Afvalwatersysteem  Het totaal van riolering, gemalen en zuiveringsinstallatie voor de inzameling, 

afvoer en verwerking van afvalwater. 

AWZI  AfvalWaterZuiveringsInrichting, een inrichting waar het rioolwater wordt 

ontdaan van een groot deel van de verontreinigingen. 

Basisrioleringsplan  Een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzame-

ling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te 

geschieden. 

Bemalingsgebied  Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering en 

vacuümriolering betreft het, het totale gebied dat op het systeem van 

pompputjes c.q. vacuümputten is aangesloten. 

Berging  Deel van de inhoud van het rioolstelsel waarin water tijdelijk kan worden 

opgeslagen ter beperking van de overstortingsfrequentie en de overstortende 

watervolumen. Uitgedrukt in m³ of gerelateerd aan het aangesloten verhard 

oppervlak in mm. 

Drainage  Het ontwateren van de bodem, zorgen voor de afvoer van overtollig grond- of 

hemelwater uit de bodem. 

Drooglegging  De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en kruin weg. 

Droogweerafvoer (DWA)  De hoeveelheid afvalwater (van huishoudens en industrie) die in droogte-

perioden wordt afgevoerd (exclusief Lekwater). 

Drukriolering  Riolering bestaande uit persleidingen met een kleine diameter waardoor het 

afvalwater onder druk wordt afgevoerd. Elke aansluiting is voorzien van een 

eigen pompunit. Dit type stelsel wordt veelal toegepast in het buitengebied. 

Er mag op dit type stelsel geen verhard oppervlak worden aangesloten. 

Effluent  Het uitstromende gezuiverde water uit een RWZI. 

Gemengd rioolstelsel  Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door hetzelfde buizenstelsel 

worden ingezameld en afgevoerd. 

Gescheiden rioolstelsel  Rioolstelsel, waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizen-

stelsels worden ingezameld. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, 

het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

Grondwaterstand  De hoogte waar de druk in het grondwater gelijk aan nul is, meestal uitge-

drukt ten opzichte van een bepaald referentieniveau (NAP). 

Hemelwaterafvoer (HWA)  Het aandeel hemelwater in het debiet dat bij regen door het rioolstelsel wordt 

afgevoerd. 

IBA-systeem  Systeem voor de individuele behandeling van afvalwater. 

Infiltratievoorziening  Een constructie voor het infiltreren van regenwater in de bodem. 

Kostendekkingsplan  Doorrekening van de verwachte kosten en inkomsten voor de rioleringszorg 

over de gehele levensduur van de riolering. 

Kwel  Opwaartse grondwaterstroming richting oppervlaktewater of maaiveld, over 

het algemeen een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied 

naar een lager gelegen gebied. 
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Ontwatering  De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door 

drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met 

als functie afwatering. 

Ontwateringsdiepte  Minimale afstand van het maaiveld tot de hoogst toelaatbare grondwater-

stand. 

Overstort  Een voorziening door middel waarvan bij regen een teveel aan rioolwater, dat 

niet meer in het stelsel kan worden geborgen, kan worden geloosd op opper-

vlaktewater. 

Riolering  Het gehele systeem benodigd voor inzamelen en transporteren van 

rioolwater. Hiertoe behoren: huis- en kolkaansluitingen, het rioolnet, de 

gemalen en de transportleidingen. 

VGS Verbeterd Gescheiden (riool)Stelsel, waarbij middels een koppeling tussen 

het hwa-stelsel en het dwa-stelsel wordt bewerkstelligd dat het eerst 

afstromende en verontreinigde regenwater naar het dwa-stelsel wordt 

afgevoerd. 

Verhard oppervlak  Het totaal van de verharde oppervlakken (daken en straatverhardingen) die 

op de riolering afwateren. 

Vuilemissie  De hoeveelheid stoffen die tijdens een overstorting met het overstortende 

water uit de riolering op het oppervlaktewater wordt geloosd. 


