
Communicatie 2016 

#Samenwaw 

Op weg naar een regionale 

investeringsagenda in de afvalwaterketen 



Welk systeem? 



Ontwikkelingen 1: bestuursakkoord water 



Ontwikkelingen 2: klimaatadaptatie 



Ontwikkelingen 3: waterkwaliteit 



Ontwikkelingen 4: Omgevingswet 

Wettelijke planverplichting GRP vervalt en grootschalige deregulering lozingsregels 
Uitdaging: benutten nieuwe instrumenten! 



In stand houden systeem (vervangingsopgave) 

Voldoende geschikte mensen?  

Tekort aan grondstoffen? (fosfaat) 

“Cradle tot Cradle” 

Duurzame energie 

Nieuwe stoffen in afvalwater 

(o.a. medicijnen) 

En verder… 



Hoe anticiperen in regio… 

Op weg naar een gezamenlijk en regionaal investeringsprogramma 



Gezamenlijke 
investeringsvoorstellen 

Gezamenlijke 
technische 

optimalisatie studie 

 

“gezamenlijk programma, gericht op investeringen, 

waarbij in meer of mindere mate sturing plaats vindt” 

Regionaal investeringsprogramma 

+ 

= 

Gezamenlijk beleid 
en  uitgangspunten 



Waarom gezamenlijk en regionaal?  

 Optimalisatie vraagstukken 

Kostenreductie door risicogestuurd 
beheer 

Overstortreductie 

Wateroverlast bebouwde kom 

Wateroverlast regionaal systeem 

Medicijnresten 

Energie 

Grondstoffen 

Op schaal 

Gemeente 

Zuiveringskring 

Watersysteem 

Verschillende optimalisatie vraagstukken 

vragen een verschillende schaal 



De basis van een investeringsprogramma 
 

OAS Regionaal investeringsprogramma 

95% nutriënten Integraal 

Vroeg van techniek naar 
kostenverdeling 

Eerst techniek, pas daarna 
kostenverdeling 

Uiteindelijke afspraken niet allemaal 
uitgevoerd 

Samen afspraken vastleggen en 
uitvoering monitoren 

Toestand en functioneren van het integrale systeem 

 

 verbeterde en verbrede OAS + stevigere verankering 



GIP-studie is niet nieuw…. 
 

maar brengt bestaande optimalisatie onderzoeken 

onder 1 paraplu 

  

Gezamenlijk 
GRP/BZP 

Afvalwaterplan 

Risicogestuurd 
beheer 

OAS 

RTC studies 

Studie 
medicijnresten 

Energiereductie 
op zuiveringen 

Gezamenlijk meten 
en monitoren 

Wateroverlaststudie met 
interactie riool-
watersysteem 



Samenvattend… 

Op weg naar een gezamenlijk en regionaal investeringsprogramma 



Besluitvorming… 



Hoe pak je het aan? 

Dilemma’s: 
 
1. Meerdere maatschappelijke doelen: 
• Doelen soms tegengesteld, vraagt om gezamenlijke keuzes 
2. Meerdere bevoegdheden binnen één systeem: 
• Optimalisering deelsysteem vs totale systeem 
• Kosten en baten niet altijd gelijk verdeeld 
• Autonomie individuele organisatie 
3. Detail niveau gezamenlijk programma: 
• Individuele investeringen 
• Kaderstellende jaarlijkse som van investeringen per organisatie 
4. Mate van sturing op uitvoering programma 
• Legitimiteit sturing op regioniveau vs autonomie organisatie 
• Nadruk op beschikbare budgetten of nadruk op prestaties 
 

 
 



Casus: 

 
Vraag: 
 
 Geef een advies aan het regionaal bestuurlijk overleg 

 
Welke overwegingen spelen hierbij een rol? 
 
 
 
 
 
 

Watersysteem 

Riolering Zuivering 

Uitwerken 20 minuten, korte pitch 

Prestatie 

Risico Kosten 


