
Achtergrondnotitie 

Motieven voor een waterschap 

om wel of juist niet te participeren in een project 

Een waterschap kan er belang bij hebben om samen met u aan nieuwe sanitatie te werken. Dat 

kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het verwacht op termijn veel kosten te moeten maken 

voor de huidige conventionele oplossingen; dan zal het graag meehelpen bij het ontwikkelen 

van duurzame alternatieven. Het kan ook het geval zijn wanneer nieuwe sanitatie het 

waterschap een directe kostenbesparing oplevert, bijvoorbeeld wanneer zo uitbreiding van een 

bestaande rioolwaterzuivering kan worden voorkomen. Daar komt bij dat een waterschap veel 

kennis heeft over de zuivering van afvalwater, en die kennis in veel gevallen liever in een 

vroege fase met u zal willen delen, om te voorkomen dat het in een latere fase te maken 

krijgen met ongewenste ontwikkelingen. Zie voor een uitgebreidere toelichting ook Waarom 

nieuwe sanitatie? 

Maar ondanks de voordelen zal een waterschap toch niet altijd direct kunnen of willen 

meewerken aan de uitvoering van een project. Enkele voorbeelden uit de praktijk: 

 Het aantal lozingen van (gezuiverd) huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater 

is de laatste decennia behoorlijk ver teruggebracht. Met de komst van meer decentrale 

zuiveringen neemt het aantal lozingspunten weer toe. Daarmee neemt ook de kans op 

verontreiniging van het oppervlaktewater toe, waardoor er meer controle nodig is. De 

eisen die de afdeling vergunningverlening en handhaving van een waterschap 

vervolgens aan een decentraal systeem stelde, op het vlak van kwaliteit en 

monitoringsregime, waren zo hoog dat decentraal zuiveren geen optie meer was. 

 De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de rioolwaterzuiveringen, waardoor ze 

toekomstige uitbreidingen aankunnen. De aanleg van decentrale systemen zou 

betekenen dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze extra capaciteit, en de 

investering dus voor niets is geweest. Bovendien loopt het waterschap hierdoor 

inkomsten (uit de zuiveringsheffing) mis.  

 Ook op de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt hard gewerkt aan duurzaamheid. 

Energie en grondstoffen worden er in toenemende mate teruggewonnen. Het is zeer de 

vraag of decentrale systemen dezelfde mate van duurzaamheid even efficiënt kunnen 

bereiken. 

Indien u in uw project samenwerkt met andere partijen, dan is het nuttig om van te voren goed 

na te gaan welke rol en welke inbreng elk van de partijen heeft. Belangrijke aandachtspunten 

vindt u onder Samenwerking. 

 

https://www.saniwijzer.nl/algemeen/waarom-nieuwe-sanitatie
https://www.saniwijzer.nl/algemeen/waarom-nieuwe-sanitatie
https://www.saniwijzer.nl/algemeen/projectrealisatie/samenwerking

