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Onderwerp: Herijking zuiveringsstrategie 

Nummer: Bestuursstukken\2268 

Agendapunt: 7 

 

DB: Ja 

19-12-2016 

BPP: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Ja  

25-1-2017 

AB: Ja 

8-2-2017 

 

Opsteller:  

John Koop, 0598-693808 

Schoon Water 

Opdrachtgever: 

Rombout Jongejans 

Portefeuillehouder:  

Hilbrand Sinnema 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Deelnemers consultatieronde 

25 oktober 2016 

Toetsing gedachten met regionale en landelijke experts. 

 

Samenvatting: 

De 'Zuiveringsstrategie 2030', geschreven in 2010, is tegen het licht van de huidige situatie herijkt en 

op hoofdlijnen uitgewerkt naar een strategie voor de komende vier jaar. De strategie beschrijft de 

balans tussen de doelmatigheid en de duurzaamheid uit het coalitieakkoord. Het is een continuering 

van de huidige werkwijze met een duidelijke focus op het winnen van energie, de fosfaatproblematiek 

en medicijnresten. Opmerkingen gemaakt door het algemeen bestuur tijdens een presentatie op 16 

september 2016 en door externe partijen tijdens een consultatieronde op 25 oktober 2016, zijn 

grotendeels in het document verwerkt. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee, geen aparte paragraaf, is integraal onderdeel van de 

zuiveringsstrategie. 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

De 'Herijking zuiveringsstrategie' vaststellen. 

 

Bijlagen: Ja 

 Herijking zuiveringsstrategie. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

De Zuiveringsstrategie 2030, geschreven in 2010, is tegen het licht van de huidige situatie herijkt en 

op hoofdlijnen uitgewerkt naar een strategie voor de komende vier jaar. Het beschrijft de balans 

tussen de doelmatigheid en de duurzaamheid uit het coalitieakkoord. Het is een continuering van de 

huidige werkwijze met een duidelijke focus op het winnen van energie, de fosfaatproblematiek en 

medicijnresten.  

 

 

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan 

 

In 2010 is het visiedocument Zuiveringsstrategie 2030 opgesteld (Hammenga, 2010) om handvatten 

te bieden voor de toekomstige inrichting van de afvalwaterketen. Dit document is herijkt tegen het licht 

van de huidige situatie. Op 6 september 2016 heeft het dagelijks bestuur het document vrij gegeven 

voor een presentatie aan het algemeen bestuur op 16 september 2016 en voor een consultatieronde 

op 25 oktober 2016. De consultatieronde is gehouden met externe partijen met een technologische 

achtergrond. Opmerkingen uit deze twee bijeenkomsten zijn grotendeels in het voorliggende 

document verwerkt. 

 

 

Huidige situatie/analyse van het probleem 

 

Na het uitbrengen van de Zuiveringsstrategie 2030 in 2010 zijn we anno 2017 zeven jaar verder en 

zijn inzichten en technieken veranderd. In het voorliggende document wordt de Zuiveringsstrategie 

2030 tegen het licht van de huidige situatie herijkt en op hoofdlijnen uitgewerkt naar een strategie voor 

de komende vier jaar. 

 

 

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven 

 

Eén van de kerntaken van waterschap Hunze en Aa’s is het zuiveren van afvalwater. Daarbij voldoen 

we ruimschoots aan de wettelijke eisen voor het lozen van stikstof en fosfaat en hebben we ervoor 

gekozen een stap verder te gaan, rekening houdend met maatschappelijke belangen. Zo wordt ook de 

bijdrage van de rwzi’s aan de fosfaatbalans en mogelijkheden op de rwzi’s in de toekomst 

meegenomen. Deze keuze continueren we in de toekomst. 

 

In het coalitieakkoord van het bestuur is vastgelegd dat we op het gebied van zuiveren en schoon 

water in samenwerking met onze waterketenpartners in de regio anticiperend en innovatief zijn en 

kansen pakken waar ze liggen. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking met andere 

partijen met een technologische of maatschappelijke achtergrond. Daarbij nemen we vooral een pro-

actieve houding aan bij zaken als energiewinning, fosfaatproblematiek en medicijnresten. Op andere 

gebieden zullen we in meer of mindere mate de ontwikkelingen op afstand  volgen.  
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Risico’s en kansen 

 

In het verlengde van het coalitieakkoord willen we op het gebied van zuiveren en schoon water in 

samenwerking met onze waterketenpartners in de regio anticiperend en innovatief zijn en kansen 

pakken waar ze liggen. 

 

 

Extern betrokkenen/extern overleg 

 

Om de herijking van de zuiveringsstrategie te toetsen aan de opvattingen van anderen, is zij op 25 

oktober 2016 ter consultatie aangeboden aan een veertigtal externe partijen met een technologische 

achtergrond. Een groot deel van de suggesties die daarbij naar voren werden gebracht, is in dit stuk 

verwerkt 

 

 

Financiën 

 

De voorstellen in het voorliggende document ‘Herijking zuiveringsstrategie’ zijn in lijn met wat er in het 

Beheerprogramma 2016-2021 en de Meerjarenraming 2016-2019 over zuiveringsbeheer is 

opgenomen. Er worden nog geen aanvullende investeringen voorgesteld. Bij kansrijke innovatieve 

mogelijkheden kunnen investeringen nodig blijken. Mochten die zich voordoen, dan worden ze aan het 

algemeen bestuur voorgelegd.  

 

 

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

We houden ons aan de landelijke wet- en regelgeving wat betreft het vermarkten van energie en 

grondstoffen. 

 

 

Communicatie 

 

Op 25 oktober 2016 is een consultatieronde gehouden waarbij onze zuiveringsstrategie getoetst is 

aan de mening van een veertigtal externe partijen met een technologische achtergrond. 

 

 

Uitvoering/tijdspad 

 

Met deze herijking van de zuiveringsstrategie geven we op hoofdlijnen onze keuzes weer. Daarmee 

wordt dit document richtinggevend voor de zaken binnen de zuiveringen die we in de organisatie de 

komende vier jaren oppakken. 

 

 

Evaluatie 

 

Over vier jaar houden we de zuiveringsstrategie opnieuw tegen het licht. 
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Voorstel  

 

De 'Herijking zuiveringsstrategie' vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


