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Inleiding 
 

Bedrijventerreinen verschillen in allerlei 

opzichten van woonwijken. Sommige van 

die verschillen zijn voor iedereen duidelijk 

te zien. De wegen zijn breder, de ruimte 

tussen de gebouwen is groter en er is 

vooral veel verhard oppervlak. De aard en 

omvang van de hoeveelheid afvalwater is 

eveneens anders. Er komt meer 

regenwater op het stelsel en relatief 

weinig huishoudelijk afvalwater. Verder 

wordt er soms specifiek bedrijfsafvalwater 

geloosd. 

Maar er zijn ook andere – minder zichtbare 

– verschillen. Die hebben bijvoorbeeld te 

maken met verschillen in ontwikkelings-

snelheid. Waar in een woonwijk de aard en 

samenstelling van het afvalwater 

doorgaans gedurende langere perioden 

gelijk is, kan dat op een bedrijventerrein 

sterk variëren.  

Bedrijventerreinen hebben door hun 

oppervlak vaak een grote invloed op het 

totale afvalwaterstelsel. Aan de andere 

kant biedt de aanwezige ruimte op 

bedrijventerreinen juist ook 

mogelijkheden. 

 

Vanwege de verschillende uitgangsposities 

zou een afvalwaterstelsel op een 

bedrijventerrein bij voorkeur anders 

ontworpen moeten worden dan in een 

woonwijk. 

 

In het verleden is echter niet altijd 

rekening gehouden met genoemde 

verschillen. Hierdoor is het vaak zo dat 

bedrijventerreinen grote hoeveelheden 

sterk verdund afvalwater op het stelsel 

brengen. Dit leidt nogal eens tot 

problemen, variërend van overstorten tot 

wateroverlastsituaties en lokale vervuiling 

van het oppervlaktewater. 

 

In de huidige tijd wordt gestreefd naar een 

duurzame waterketen. Het is daarom niet 

meer dan logisch om bij het voorbereiden 

van maatregelen op bedrijventerreinen, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 

nieuwe ontwikkelingen en technologieën, 

ook na gaan hoe er vanuit de bestaande 

situatie toegewerkt kan worden naar een 

meer duurzame waterketen op die 

bedrijventerreinen.  

 

Op de bedrijventerreinen Euvelgunne 

(Groningen), Havenkwartier (Assen) en de 

Wieken (Hoogeveen) is door de genoemde 

gemeenten, de waterschappen Hunze en 

Aa’s, Noorderzijlvest en Reest en Wieden 

(thans Drents Overijsselse Delta) en 

STOWA/RIONED een verkenning 

uitgevoerd naar de mogelijkheden om 

deze terreinen qua afvalwaterbeheer meer 

toekomstbestendig te maken. 

 

In deze samenvattende rapportage 

worden de belangrijkste bevindingen en 

keuzemogelijkheden kort weergegeven. 
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Hoofdstuk 1: Kenmerken bedrijventerreinen 
 

 

Bedrijventerreinen maken deel uit van het stedelijk gebied en zijn 

meestal aangesloten op de vrijvervalriolering. Hoewel er belangrijke 

verschillen zijn tussen bedrijventerreinen en woonwijken, is er bij de 

aanleg van de riolering niet altijd voldoende rekening gehouden met 

die verschillen. 

 

In de eerste plaats verschilt de samenstelling van het afvalwater met 

die van een woonwijk. Gemiddeld genomen (wonen en) werken er 

op bedrijventerreinen maar weinig mensen. De hoeveelheid zwart 

water is daardoor beperkt. Daar staat tegenover dat er juist veel 

dakoppervlak en verharding is en dus veel regenwater moet worden 

afgevoerd. Niet al dat regenwater is schoon. Opslag van materialen 

en grondstoffen op het terrein kan leiden tot vervuiling van het 

afstromende regenwater. Daarnaast is er soms ook specifiek 

bedrijfsafvalwater, afkomstig van een productieproces.  

 

In de tweede plaats ontwikkelen bedrijventerreinen zich over het 

algemeen veel sneller dan woonwijken. Bedrijven hebben een 

steeds kortere levensduur en moeten voortdurend anticiperen op 

maatschappelijke ontwikkelingen. Zij maken steeds meer technische 

en economische kortetermijnafwegingen.  De dynamiek is vele 

malen groter dan in een woonwijk, waar op basis van 

bevolkingsprognoses, de afvalwaterproductie tien jaar vooruit kan 

worden voorspeld.  

Juist die snelle ontwikkelingen maken het soms nodig om al binnen 

dertig jaar over te gaan tot revitalisering van een bedrijventerrein en 

daarbij meteen ook opnieuw na te denken over de riolering. 

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen op het terrein kan de hoeveelheid 

en samenstelling van het water in de loop der tijd sterk verschillen. 

Vergeleken bij een woonwijk is de hoeveelheid afvalwater veel 

minder constant. 

 

Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering hebben op een 

bedrijventerrein een relatief grote impact.  Juist hier werkt de 

toename van het aantal buien met een grote neerslagintensiteit 

door het grote aandeel verhard oppervlak extra door. Daar staat 

tegenover dat de ruimte tussen de bedrijven vaak wel de 

gelegenheid biedt hier met nieuwe technologische ontwikkelingen 

op in te spelen.  

 

Bovendien biedt de ruimte die er is, anders dan in veel woonwijken, 

ook de mogelijkheid om afvalwaterstromen lokaal te verwerken. 

 

Op de beschouwde bedrijventerreinen kwamen alle typen 

vrijvervalrioleringen wel voor. Waarschijnlijk is dat voor de rest van 

Nederland niet anders. Vaak bleken zij naar de huidige 

omstandigheden te krap gedimensioneerd of niet meer te voldoen 

aan de huidige maatstaven. Soms kwam dat omdat een terrein zich 

anders had ontwikkeld dan verwacht, soms waren er planologische 

veranderingen, maar soms waren ook de omstandigheden 

veranderd of kon het riool op het terrein zelf of benedenstrooms de 

grotere hoeveelheid regenwater domweg niet aan. 

 

In alle gevallen was het tijd om na te gaan welke maatregelen 

genomen zouden kunnen worden om de huidige problemen op te 

lossen en tegelijkertijd het stelsel als geheel meer duurzaam en 

toekomstbestendig te maken. 
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Hoofdstuk 2: Mogelijkheden om te anticiperen op de toekomst 

 
Om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen zijn binnen het 

project globaal vier denkrichtingen verkend.  

 

Met de eerste denkrichting “Samenwerking in de waterketen” 

plaatsen we de waterketen op bedrijventerreinen in een sterker 

maatschappelijk perspectief.  De waterketen zal in haar 

functionaliteit mede gaan bijdragen aan andere maatschappelijke 

doelen (duurzaamheid, werkgelegenheid, natuur, 

klimaatbestendigheid) en die doelen hebben daarmee invloed op 

inrichting en beheer van de waterketen. Dat vergt een 

samenwerking tussen partijen die nu nog niet altijd vanzelfsprekend 

is en zal leiden tot mogelijk voor een deel nieuwe 

samenwerkingsvormen tussen partijen op beleids- of plan-

voorbereidend niveau of in de uitvoering. Dit leidt niet alleen tot 

kostenbesparingen; er zal ook sprake zijn van een verbreed 

draagvlak en meer co-financieringsmogelijkheden. Concreet kan 

hierbij worden gedacht aan de inzet van lokale bedrijven bij beheer 

en onderhoud. Of aan het gebruik van groenstroken voor de 

natuurlijke zuivering van lokaal afvalwater. Deze kunnen dan tevens 

als ecologische corridor een natuurlijke functie hebben. De 

biomassa uit deze voorzieningen kan worden gecomposteerd en als 

bodemverbeteraar worden gebruikt of via vergisting of verbranding 

in energie worden omgezet.   

 

Met de tweede denkrichting “Laaghangend fruit” richten we ons op 

het op korte termijn oplossen van de problemen met eenvoudige en 

voor de hand liggende maatregelen zonder dat deze toekomstige 

keuzes in de weg staan. Veel winst lijkt te kunnen worden behaald 

bij de inzameling en verwerking van regenwater. Bij gemengde 

stelsels is het afvalwater door de grote oppervlakken en de geringe 

zwartwaterproductie sterk verdund. In geval van RWA-stelsels is het 

regenwater vaak verontreinigd met straatvuil en minerale oliën. Het 

regenwater leidt soms tot lokale wateroverlast. Met name door op 

de korte termijn maatregelen te nemen voor het opvangen en lokaal 

verwerken van regenwater kan het systeem voor de komende 

periode meer klimaatbestendig worden gemaakt. Er zijn tal van 

brongerichte maatregelen die het regenwater schoner kunnen 

houden en ervoor kunnen zorgen dat het direct naar het 

watersysteem kan worden afgevoerd.  Maar er zijn ook 

mogelijkheden om het aanwezige rioolstelsel beter te benutten, 

bijvoorbeeld door tijdens neerslagperiodes het zwarte water tijdelijk 

vast te houden en het rioolstelsel alleen te gebruiken voor de afvoer 

van regenwater. Dat is dan zo schoon dat het direct op het 

oppervlaktewater geloosd kan worden. De laaghangend-fruit-

maatregelen kunnen veelal op eenvoudige manier worden 

gerealiseerd en zorgen ervoor dat het stelsel voor de komende jaren 

voldoende toekomstbestendig wordt gemaakt. 

 

In de derde denkrichting “Ultiem duurzaam” kijken we naar de 

langere termijn, waarbij we met de kennis van nu een zo duurzaam 

(en daarmee toekomstbestendig) mogelijke waterketen willen 

nastreven. De huidige duurzaamheidsdoelen en de beschikbare 

technologie staan centraal.  

 

Ten slotte maken we in de vierde denkrichting “Flexibel” nog niet 

een echte keuze. We weten dat er in de toekomst veel zal 

veranderen en willen de waterketen zo inrichten dat we daarop 

maximaal kunnen reageren. Een flexibele waterketen dus! 
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Denkrichting 1: Samenwerking in de waterketen 
 

Vroeger beschouwden we afvalwater als een afvalstof waarvan we 

ons bij voorkeur tegen de laagst mogelijke kosten moesten ontdoen. 

Inzichten en technologie zijn voortgeschreden en de mogelijkheden 

om afvalwater te transporteren en al dan niet decentraal te zuiveren 

ook. Het palet aan oplossingen is ineens veel groter geworden dan 

dertig jaar geleden. Er valt wat te kiezen en die keuzes zullen steeds 

meer maatschappelijk worden bepaald. Naast de directe kosten 

zullen andere afwegingscriteria een rol gaan spelen 

(energieverbruik, energiewinning, ecologische waarden, 

landschappelijke waarden, circulaire economie etc.).  

Bovendien zullen er bij de afwegingen steeds vaker andere 

stakeholders worden betrokken. Bij de huidige waterketenpartijen 

gaat het dan om andere afdelingen (een afdeling RO of milieu) maar 

ook om een betere afstemming tussen de waterketenpartijen 

onderling. De wijze van inzameling door de gemeente heeft 

bijvoorbeeld invloed op de mogelijkheid voor het waterschap om op 

de zuivering energie terug te winnen. Overleg over dit soort zaken is 

de laatste jaren op veel plaatsen al op gang gekomen. 

 

Met de ontwikkeling van de kennis en technologie dienen zich ook 

nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en stakeholders aan. Toch al 

gewenste groenstructuren en waterpartijen op bedrijventerreinen 

kunnen een rol gaan vervullen bij het lokaal verwerken van 

afvalwater. Lokale bedrijven zouden vervolgens gebruik kunnen 

maken van gezuiverd effluent. Er kunnen helofyten- en wilgenfilters 

worden aangelegd als ecologische verbindingszones. Ten aanzien 

van de uitvoering van beheer en onderhoud zouden lokale bedrijven 

een rol kunnen spelen.  

 

Door deze verwevenheid ontstaat er geleidelijk aan ook een 

maatschappelijke betrokkenheid en daardoor ook draagvlak voor 

maatschappelijke investeringen. Bovendien kan er vaak werk met 

werk worden gemaakt, waardoor kostenreductie en win-

winsituaties mogelijk worden. 

 

De samenwerking in de waterketen kan op vele manieren vorm 

krijgen en worden gestimuleerd: door afstemming van beleid, door 

het opstellen van waterplannen voor het bedrijventerrein, en door 

samenwerkingsafspraken. Gegevens- en kennisuitwisseling zijn 

nodig om uiteindelijk tot een vruchtbare samenwerking in de keten 

te komen. Dan kan ook maximaal gebruik worden gemaakt van de 

innovatiekracht van het bedrijventerrein zelf. 

 

Voor de ontwikkeling van de maatschappelijke waterketen zal eerst 

vooral veel kennis omtrent de waterketen en de mogelijkheden tot 

medegebruik met alle potentiële stakeholders moeten worden 

gedeeld. Pas als ook zij de kansen zien en de gelegenheid hebben te 

participeren is een ontwikkeling in deze richting mogelijk. 
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Denkrichting 2: Laaghangend fruit 
 

Tot het laaghangend fruit rekenen we maatregelen die op 

eenvoudige wijze genomen kunnen worden tegen relatief lage 

kosten waarmee we in ieder geval de problemen oplossen en 

bovendien toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Het 

zijn, kortom, ‘no-regret’ maatregelen (nooit spijt achteraf). 

 

Uit de inventarisaties op de betrokken bedrijventerreinen bleek dat 

de grote hoeveelheid regenwater (met name bij hevige buien), en 

soms de vervuiling ervan door bedrijven die op hun terrein 

grondstoffen opslaan, nu de belangrijkste problemen zijn. Bij de 

denkrichting laaghangend fruit is daar dan ook vooral naar gekeken.  

Onderscheid werd gemaakt tussen brongerichte maatregelen en 

maatregelen met betrekking tot riolering/transport. 

 

Brongerichte maatregelen kunnen door de ondernemers zelf op 

eigen terrein worden genomen. Daarmee voorkomen zij hogere 

maatschappelijke kosten, maar staan zij vaak zelf wel voor beheers- 

of investeringskosten. Brongerichte maatregelen hebben betrekking 

op het schoonhouden van regenwater (waardoor dit met een 

beperkte zuivering direct kan worden hergebruikt of op het 

oppervlaktewater kan worden geloosd) of op het verminderen van 

de hoeveelheid afstromend regenwater (waardoor de riolering 

minder wordt belast). 

 

Tot de brongerichte maatregelen behoren ook maatregelen waarbij 

bedrijven juist gebruik maken van het op hun terrein gevallen 

regenwater. Hergebruik is vaak eenvoudig mogelijk als 

irrigatiewater, spoel- en waswater of voor de koeling van daken (via 

vegetatiedaken). 

 

Overbelasting van het rioolstelsel als gevolg van hevige buien kan 

ook worden ondervangen door maatregelen in het riool. In het 

project zijn voorbeelden uitgewerkt waarbij via sensoren de 

neerslag en waterkwaliteit worden gemeten. Bij hevige piekbuien 

zal het afvalwater voor 99% uit regenwater bestaan. Met sensoren 

zou real time de actuele (afval)waterkwaliteit kunnen worden 

gemonitord en worden bepaald wanneer het afvalwater nog zo 

vervuild is dat het naar de RWZI moet worden afgevoerd of zo 

schoon is dat het rechtstreeks naar het oppervlaktewater kan. 

Daardoor wordt een (onnodige) overbelasting van het stelsel 

benedenstrooms voorkomen. 

 

Met het plukken van het laaghangend fruit blijft de bestaande 

infrastructuur zo lang mogelijk intact. Bij de brongerichte 

oplossingen zullen de bedrijven er echter in de meeste gevallen toe 

moeten worden aangezet maatregelen te nemen. Deels kan dat 

wellicht via voorlichting en lichte financiële prikkels, maar deels zal 

het wellicht ook moeten via handhaving en vergunningverlening. 
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Denkrichting 3: Ultiem duurzaam 
 

Een duurzame waterketen draagt bij aan de circulaire economie. Dat 

wil zeggen: er gaan geen grondstoffen verloren en ze worden zoveel 

mogelijk hergebruikt. Een duurzame waterketen vraagt geen tot 

weinig energie en zo mogelijk wordt energie teruggewonnen.  

Daarnaast is er geen schadelijke emissie en draagt de keten bij aan 

de waarden in het gebied.  

 

Met de energie- en grondstoffenfabriek worden al belangrijke 

stappen gezet op weg naar verduurzaming. Maar veel grondstoffen 

en energie gaan nog verloren, er treden nog steeds emissies op van 

microverontreinigingen en de keten draagt weinig bij aan de lokale 

waarden. Juist op bedrijventerreinen zijn er mogelijkheden om 

stappen te zetten in de richting van een meer duurzame 

waterketen. De ontwikkelingen gaan veel sneller dan in bijvoorbeeld 

woonwijken en er is voldoende ruimte voor decentrale 

technologieën. Bedrijventerreinen zijn een uitstekende proeftuin 

voor de ontwikkeling van de duurzame waterketen. 

 

Voor een deel begint dat met het schoonhouden en scheiden van 

regenwater zoals al bij het laaghangend fruit is beschreven.  

 

Tijdens het project is verder een groot aantal maatregelen 

gedefinieerd. Maatregelen bij de bron (zoals het scheiden van 

waterstromen en het plaatsen van warmtewisselaars bij bedrijven), 

in de riolering zelf (zoals riothermie, vacuümriolering, toepassing 

van nieuwe recyclebare materialen) en lokale verwerking van 

afvalwater (vergisting, struvietwinning, teelt biomassa) kunnen 

bijdragen aan een verdere verduurzaming.  

 

Bij de in te zetten maatregelen moet wel rekening worden 

gehouden met de snelle ontwikkelingen die kunnen plaatsvinden. 

Sommige voorzieningen kunnen daardoor beter per bedrijf worden 

aangebracht, waardoor ook de levensduur wordt gekoppeld aan de 

levensduur van het bedrijf. Andere voorzieningen, waarvoor de 

aanvoer van afvalwater gegarandeerd is, kunnen wellicht centraal 

voor het gehele bedrijventerrein worden gerealiseerd. 

 

De verduurzaming van de waterketen is in ieders belang maar er ligt 

een specifieke verantwoordelijkheid bij de nu voor de waterketen 

verantwoordelijke partijen. Van hen zal het initiatief uit moeten 

gaan om duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren en mogelijk ook te 

initiëren. Dat kan bijvoorbeeld door voorlichting te geven of door 

een stimuleringsregeling in het leven te roepen.   
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Denkrichting 4: Flexibel 
 

Riolering en waterzuiveringen worden, zowel technisch als 

financieel, normaliter over langere perioden afgeschreven. Zestig 

jaar is heel gewoon. De eisen die we aan de systemen stellen en de 

belasting van het systeem zijn in die periode echter aan 

veranderingen onderhevig. In veel gevallen zijn tussentijdse 

aanpassingen nodig. Dat geldt zeker voor bedrijventerreinen, waar 

de ontwikkelingen nog veel sneller gaan dan in het normale 

stedelijke gebied. 

 

Een toekomstgerichte waterketen zal niet alleen duurzaam moeten 

zijn, maar vooral ook flexibel moeten kunnen inspelen op die 

ontwikkelingen. Binnen het project is nagedacht over de vraag hoe 

de waterketen zowel technisch als financieel zo kan worden 

ingericht dat maximaal kan worden ingespeeld op veranderende 

normen of een veranderend aanbod. 

 

Lange afschrijvingsperioden kunnen worden voorkomen door 

gebruik te maken van materialen met een kortere levensduur en 

lagere kostprijs. De riolering kan flexibeler worden door de 

infrastructuur zo aan te leggen dat zij gemakkelijk vervangen kan 

worden (leidingstraten). Door alle afvalwaterstromen zoveel 

mogelijk te scheiden blijven alle verwerkingsopties voor de 

toekomst open.  

 

Het aantal mogelijkheden om de waterketen op bedrijventerreinen 

echt flexibel te maken lijkt vooralsnog beperkt. Om desinvesteringen 

in de toekomst te voorkomen zouden de waterketenpartijen juist op 

bedrijventerreinen, waar de ontwikkelingen veel sneller gaan dan in 

andere delen van het stedelijk gebied, zich op deze problematiek 

moeten bezinnen. 
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Hoofdstuk 3: Conclusies en aanbevelingen. 
 

1. De maatschappelijke inbedding van de waterketen kan en 

moet meer herkend en erkend worden en kan leiden tot 

verlaging van de kosten voor de waterketen:  

De waterketen staat niet op zich maar is onderdeel van het 

grotere maatschappelijke geheel, waarin ook andere 

functies en waarden een rol spelen (bijvoorbeeld de 

hydrologische, ecologische, landschappelijke, 

stedenbouwkundige en sociale aspecten); juist op 

bedrijventerreinen zijn er kansen die maatschappelijke 

waarden te verkennen en te ontwikkelen.   

 

2. De tijdshorizon op bedrijventerreinen is korter dan in 

woonwijken; we moeten meer anticiperen op de 

technische, financiële en organisatorische consequenties 

hiervan:  

De ontwikkelingen op bedrijventerreinen gaan veel sneller 

dan in gebieden met hoofdzakelijk een woonfunctie. 

Technisch, financieel en organisatorisch vergt dit andere 

oplossingen dan in de rest van het bebouwde gebied. 

Daarbij valt te denken aan robuuste dan wel eenvoudig 

vervangbare voorzieningen, versnelde afschrijving en meer 

verantwoordelijkheden bij de bedrijven. De waterketen 

wordt daarmee flexibeler en robuuster, en kan makkelijker 

inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

 

3. Verduurzaming van de waterketen op bedrijventerreinen is 

mogelijk én noodzakelijk:  

Daarbij zijn op de korte termijn maatregelen met het oog op 

het verwerken en (her)gebruik van regenwater zeer kansrijk; 

voor de langere termijn kan ook kringloopsluiting, 

energiebesparing en multifunctioneel gebruik (ecologisch en 

recreatief) in de waterketen op bedrijventerreinen worden 

toegepast. 

Aanbevolen wordt: 

1. Bij toekomstige investeringen in de waterketen op 

bestaande en nieuwe bedrijvenparken in een vroege fase 

van de planvorming ook andere beleidsterreinen erbij te 

betrekken. Daarbij kan worden gedacht aan de 

hydrologische, ecologische, landschappelijke, 

stedenbouwkundige en sociale aspecten.  

 

2. Bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bij het ontwerp 

van het afvalwaterstelsel een reële calculatie van kosten en 

baten te maken en daarbij rekening te houden met een deel 

onrendabele investeringen indien het de verwachting is dat 

het systeem niet gedurende de gehele beheerperiode 

volledig zal worden belast. 

 

3. Bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bij het ontwerp 

van het systeem rekening te houden met nieuwe 

ontwikkelingen door het systeem zo aan te leggen dat 

aanpassingen zowel financieel als technisch ook later nog 

mogelijk zijn. Daarmee kan soepel worden ingespeeld op 

eventuele nieuwe ontwikkelingen. 

 

4. De keuze voor de inrichting en financiering van het 

afvalwatersysteem onderdeel te laten zijn van 

politiek/bestuurlijke besluitvorming. Het is aan het bestuur 

om de uiteindelijke keuzes te maken om al dan niet een 

systeem aan te leggen met zodanige overcapaciteit dat in 

ieder geval al het afvalwater kan worden verwerkt (met een 

grote voorinvestering) of een basissysteem aan te leggen 

met de mogelijkheid om eventueel per bedrijf lokale 

modules toe te voegen (investment on demand).  

 



17 
 

5. Naar de bedrijven toe duidelijk te zijn over de gemaakte 

keuzes en de verantwoordelijkheden. Maak daarbij expliciet 

wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de lozing op 

het riool en wat de mogelijkheden zijn van decentrale 

voorzieningen.  

 

6. Met name aandacht te geven aan de behandeling van 

regenwater; hier liggen veel kansen. Regenwater op 

bedrijventerreinen vormt een relatief groot aandeel in het 

totale afvalwateraanbod. Het afkoppelen en het voorkomen 

van verontreinigingen kan een belangrijke impact hebben 

op de capaciteit van het totale afvalwaterstelsel. Daarnaast 

kan het beschikbare regenwater op tal van manieren lokaal 

worden ingezet voor andere functies (bluswater, landschap, 

waterberging, ecologie). 

 

7. De komende periode te benutten om meer ervaring op te 

doen met pilots en voorbeeldgebieden, en daarmee de 

kennis met betrekking tot kansen en mogelijkheden 

alsmede kosten en baten te verdiepen. 

 

8. Bij toekomstige projecten vooral samenwerking te zoeken 

met collega-gemeenten en -waterschappen om gezamenlijk 

het proces van gedachtenontwikkeling te doorlopen. 
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