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Het waterschap Reest en Wieden heeft samen met 
de zes in het beheergebied liggende gemeenten 
het Watertakenplan Fluvius 2016-2021 opgesteld. 
Het watertakenplan bestaat uit een hoofdrapport 
met zeven specificaties (één per deelnemende or-
ganisatie). De specificatie van het waterschap be-
staat uit twee modules: het Programma Stedelijk 
Water en het Integraal Zuiveringsplan (IZP). In het 
voorliggende IZP wordt uitgewerkt hoe in de plan-
periode 2016-2021, met een doorkijk tot 2045, het 
zuiveringsbeheer wordt vormgegeven. 

Europese en nationale wet- en regelgeving ligt ten 
grondslag aan het afvalwaterketenbeleid van het 
waterschap. Het waterschap vertaalt dit beleid 
naar de eigen situatie. Daarbij wordt samenge-
werkt in allerlei verbanden waarmee zoveel mo-
gelijk gezamenlijk beleid wordt ontwikkeld. Denk 
hierbij aan samenwerking met naastgelegen wa-
terschappen (in het bijzonder de waterschappen 
in Rijn-Oost-verband), de Unie van Waterschappen 
(UvW), de zes inliggende gemeenten, en onder-
zoeksgroepen van Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer (STOWA). 

De ambities in dit IZP komen voort uit de Perspec-
tiefnota 2015-2019 en de Programmabegroting 
2015. In deze plannen zijn specifiek het beleid, 
de verwachte beleidsontwikkelingen, de te berei-
ken effecten en het financiële kader uitgewerkt. 
Deze zijn ook opgenomen in het Waterbeheerplan 
2016 – 2021, waarin het waterschap samen met 
de waterschappen van het stroomgebied Rijn-Oost 
(Groot Salland, Rijn en IJssel en Vechtstromen) 
vorm geeft aan diverse landelijke ontwikkelingen. 

Samenwerken in de waterketen 
Het waterschap werkt samen met de zes inlig-
gende gemeenten Steenwijkerland, Hoogeveen, 
Meppel, De Wolden, Midden-Drenthe en Wester-
veld. Daarnaast werkt het waterschap ook samen 
met waterschappen in noordoost Nederland, 
met name met de waterschappen van Rijn-Oost 
stroomgebied. De gezamenlijke visie op integraal 
waterbeheer van de Rijn-Oost waterschappen is 
opgenomen in het Waterbeheerplan 2016 – 2021 
(WBP). Waterschap Reest en Wieden fuseert per 
1 januari 2016 met waterschap Groot-Salland en 
vormt daarmee het waterschap Drents Overijsselse 
Delta.

In het WBP zijn de volgende doelen voor de afval-
waterketen opgenomen:
• Een effectieve en efficiënte behandeling van 

afvalwater voor een bijdrage aan een goede 
volksgezondheid en een schoon watersysteem;

• Een effectieve en efficiënte afvalwaterketen 
door samenwerking met gemeenten en andere 
partijen;

• Het leveren van een bijdrage aan een meer cir-
culaire economie door samen met bedrijven en 
andere partners te werken aan het terugwin-
nen van energie en grondstoffen uit afvalwater.

Samenvatting

Module A - Integraal Zuiveringsplan
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Ook in het hoofdrapport van het Watertakenplan 
Fluvius 2016 – 2021, is een aantal programmapun-
ten beschreven die belangrijk zijn voor de (afval)
waterketen. Deze programmapunten worden door 
het waterschap en de gemeenten samen tot uit-
voering gebracht. Relevant voor het IZP zijn o.a. 
het verkleinen van de discrepantie (verschil tussen 
het aantal geheven en werkelijk gemeten vervui-
lingseenheden op de rwzi) en het beperken van 
rioolvreemd water, het doelmatig afkoppelen van 
hemelwater, het optimaliseren van het gemalenbe-
heer en het zuiveringsproces, en kansen benutten 
voor opwekken van energie en terugwinnen van 
grondstoffen. Deze programmapunten sluiten aan 
bij de drie doelen uit het WBP en zijn voor het zui-
veringsbeheer meegenomen in dit IZP.

Functioneren	zuiveringsbeheer	tot	2016	en	de	
komende 5-10 jaar
Zuiveringsprestaties
De lozingseisen van rwzi’s voor stikstof (N) en fos-
faat (P) zijn gebaseerd op de waarden uit het Acti-
viteitenbesluit milieubeheer. Om te voorkomen dat 
het effluent het behalen van de gewenste kwaliteit 
van het ontvangende oppervlaktewater in de weg 
staat, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschrif-
ten vaststellen. Voor rwzi Steenwijk en rwzi Vollen-
hove zijn maatwerk-voorschriften vastgesteld. 

Waterschap Reest en Wieden produceerde vol-
gens de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ 
2012) het schoonste effluent van Nederland met 
een zuiveringsrendement van 93% ten opzich-
te van een landelijk gemiddelde van 87%. Rwzi 
Steenwijk staat zelfs in de top tien van best pres-
terende zuiveringen. Gebaseerd op de autonome 
ontwikkelingen in inwoneraantallen en een gevoe-
ligheidsanalyse daarvan, inclusief groei of afhaken 
van bedrijven, is de verwachting dat alle rwzi’s de 
komende tien jaar blijven voldoen aan de gestel-
de effluenteisen voor stikstof (N) en fosfaat (P), 
zonder grote aanpassingen. Rwzi Echten is echter 

hydraulisch vol belast. De vuil last en dus ook de 
hydraulische aanvoer zal naar verwachting in de 
toekomst toenemen (door zowel autonome groei 
als toename van vuillast van be drijven). In 2016 
wordt een Optimalisatiestudie Af valwater Systeem 
(OAS) uitgevoerd om het effect op de rwzi verder 
te onderzoeken.

Afnameverplichting
In totaal zijn er binnen het beheergebied van 
waterschap Reest en Wieden 95 rioolgemalen. In 
2015 werd waterschapsbreed voor 98% voldaan 
aan de afnameverplichting (eindgemalen). Voor de 
planperiode 2016-2021 van het IZP is voor de afna-
meverplichting een doel van 99% gesteld. Het IZP 
bevat de maatregelen om dit doel te halen.

Energie- en Grondstoffenfabriek
Sinds 2013 is de nieuwe centrale slibgistingsin-
stallatie op rwzi Echten operationeel. Met deze 
installatie, in combinatie met de struvietreactor op 
de rwzi Echten, beschikt het waterschap Reest en 
Wieden nu over een Energiefabriek en Grondstof-
fabriek (EFGF). 
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Afvalwater en slib bevatten ook nog andere grond-
stoffen die voor terugwinning in aanmerking 
komen, zoals cellulose of grondstoffen voor het 
produceren van bioplastics. Door aan te sluiten 
bij de initiatieven en onderzoeken in het landelij-
ke samenwerkingsverband ‘De Energiefabriek en 
Grondstoffenfabriek’, werkt het waterschap mee 
aan de ontwikkeling van deze concepten, maar 
voert ook zelf een aantal onderzoeken uit, vaak in 
samenwerking met andere partijen.

Nieuwe stoffen
Onder nieuwe stoffen verstaan we bestrijdingsmid-
delen, nanodeeltjes, medicijnresten en hormoon-
verstorende stoffen. Na inwerkingtreding van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) is er meer aandacht 
gekomen voor de oppervlaktewaterkwaliteit en de 
invloed van deze verontreinigende nieuwe stoffen. 
Voor nieuwe stoffen zijn momenteel (2016) nog 
geen normen vastgesteld. Het waterschap Reest en 
Wieden houdt in deze planperiode nog geen reke-
ning met investeringen in extra zuiveringsstappen 
voor deze stoffen.

Speerpunten 2016-2021
Tot 2016 lag de nadruk op het moderniseren van 
de zuiveringsinfrastructuur en het verbeteren van 
de bedrijfsvoering. In het verlengde daarvan ligt de 
aandacht nu, sterker dan voorheen op het in stand 
houden van de installaties, het verhogen van de 
doelmatigheid (bedrijfsvoering, slibverwerking) en 
het vergroten van de duurzaamheid. 

In lijn hiermee wordt in de planperiode 2016-2021 
ingezet op het verder optimaliseren van het zuive-
ringsproces met de volgende speerpunten:
•  Voldoen aan de afnameverplichting;
•  Blijven voldoen aan de effluenteisen voor stik-

stof en fosfaat (80% gebiedsverwijderingsren-
dement);

•  Het doorontwikkelen van de Energie- en Grond-
stoffenfabriek;

•  Het ontwikkelen van en aanhaken op kansen 
voor nieuwe stoffen;

•  Verkleinen discrepantie (in samenwerking met 
gemeenten).



Meerjarenbegroting 2015-2019
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Investeringsprogramma
De zeven rwzi’s van het waterschap zijn beoor-
deeld op twee criteria:
• Benodigde investeringen gericht op instandhou-

ding van de installaties en het blijvend voldoen 
aan de lozingseisen; 

• Investeringen gericht op het vergroten van de 
doelmatigheid en duurzaamheid.

Waterketen 2016 2017 2018 2019

Vervangingsinvesteringen € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000
Maatregelen waterketen € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000
Rwzi Echten: aanpassing € 150.000 € 12.000.000
Aanbesteding slibverwerking € 35.000

Totaal € 1.125.000 € 1.310.000 € 1.125.000 € 13.125.000

Op basis hiervan wordt in de planperiode geïnves-
teerd in rioolgemalen (afnameverplichting en ver-
vangingsinvesteringen), in renovatie en onderhoud 
van persleidingen, in de instandhouding van de 
zuiveringsinstallaties, de slibontwateringsinstallatie 
en in de Energie- en Grondstoffenfabriek te Echten. 
Ook is budget opgenomen voor de aanpassing van 
de rwzi te Echten. 



Investeringskosten 2016-2045  O.b.v.	modelberekeningen,	bedragen	in	miljoen	€

Persleiding Rioolgemalen
SOI Energiefabriek SOI Kamerfilterpers
Rwzi Vollenhove Rwzi Steenwijk
Rwzi Smilde Rwzi Meppel
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Het voorliggende IZP bevat een voorstel met inves-
teringen voor de planperiode 2016-2021. Tot en 
met 2019 zijn deze investeringen gebaseerd op de 
Meerjarenbegroting 2015-2019 die reeds is vast-
gesteld bij de behandeling Programmabegroting 
2015. Voor de jaren 2020 en 2021 is op basis van 
een modelberekening de investeringsopgave be-
groot, met een doorkijk tot 2045.



Kapitaallasten en onderhoudskosten Bedragen	in	€
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Onderstaande figuur geeft het verloop van de 
onderhoudskosten en de kapitaallasten zuiverings-
technische werken weer. De onderhoudskosten 
laten tot 2015 een kleine stijging zien. De verwach-
ting is dat deze de komende jaren licht blijven stij-
gen vanwege de veroudering van de installaties. De 
kapitaallasten laten een dalende lijn zien, omdat 
de komende jaren relatief weinig investeringen in 
de Meerjarenbegroting staan.
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Programma	onderzoek	en	innovatie
In het Programma onderzoek en innovatie is een 
lijst opgenomen met programma’s per rwzi en een 
aantal waterschapsbrede onderzoeken. In het ka-
der van innovatie is er verder aandacht voor een 
drietal thema’s:
• Assetmanagement;
• Energie;
• Grondstoffen. 

Wat betreft de Energie- en Grondstoffabriek gaat 
het waterschap door met het innovatieve onder-
zoek naar het verbeteren van de vergistbaarheid 
van zuiveringsslib door toepassing van een nieuw 
type thermische druk hydrolyse (TDH). Verder is 
de optimale inzet van biogas een aandachtspunt. 
Het waterschap blijft ook onderzoek doen naar 
optimalisatie van slibvergisting, terugwinning van 
grondstoffen en naar optimalisatie van de eind-
verwerking door derden. Ten aanzien van nieuwe 
stoffen verkent het waterschap de mogelijkheden 
van bronaanpak.

In het Watertakenplan zoekt het waterschap 
samen met de inliggende gemeenten naar geza-
menlijke innovatie van een toekomstbestendig en 
duurzaam (afval)watersysteem. Hiervoor doet het 
waterschap onderzoek naar:
• Oorzaken van discrepantie opsporen, met als 

doel het verkleinen van zowel discrepantie als 
het aandeel rioolvreemd water op de rwzi;

• Het ontwikkelen van assetmanagement;
• Het verder ontwikkelen van de procesautoma-

tisering.
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Watertakenplan Fluvius 2016-2021
Het waterschap Reest en Wieden heeft in het sa-
menwerkingsverband Fluvius met de zes in het be-
heergebied liggende gemeenten het Watertaken-
plan Fluvius (WTP) opgesteld voor de planperiode 
2016-2021. Aanleiding hiervoor zijn de afspraken 
uit het landelijk Bestuursakkoord Water uit 2011. 
Daarin is afgesproken dat door samenwerking tus-
sen waterschappen en gemeenten de kosten voor 
riolering en zuivering minder zullen stijgen, de 
kwetsbaarheid van de taakuitoefening binnen de 
individuele organisaties wordt verminderd en de 
kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd.

In het WTP 2016-2021 stippelen waterschap en 
gemeenten de gezamenlijke koers uit naar inte-
graal beheer van de watertaken: gemeentelijke 
zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en 
grondwater, het beheer van het stedelijk water en 
de zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren 
van afvalwater. Het WTP is opgebouwd uit een 
hoofdrapport met zeven bijbehorende specificaties 
(één per deelnemende organisatie). In het hoofd-
rapport zijn opgenomen: de gezamenlijke visie, het 
daarbij behorende uitvoeringsprogramma en de 
benodigde middelen en organisatie om het pro-
gramma uit te voeren. Het hoofdrapport van het 
WTP is door de zeven in het samenwerkingsver-
band Fluvius participerende besturen vastgesteld.

In de zes gemeentelijke specificaties zijn per ge-
meente de individuele (verplichte) onderdelen van 
het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 
opgenomen. Deze zijn vastgesteld door de verschil-
lende gemeenteraden, waarbij deze hun individu-
ele bevoegdheden behouden. De specificatie van 
het waterschap wordt vastgesteld per 1-1-2016 
door het Algemeen Bestuur en bestaat uit twee 
modules:

A.  Integraal Zuiveringsplan 2016-2021 (IZP);
B. Programma Stedelijk Water 2016-2021.

Het IZP 2016-2021 is voor het waterschap Reest en 
Wieden een uitwerking van het Waterbeheerplan 
2016-2021 (WBP) [3] voor de komende zes jaar op 
het niveau van de zeven rwzi’s en de rioolgemalen. 
Het vormt daarmee de verbinding tussen bestuur-
lijke doelen en de (meerjaren)begroting.

Het stedelijk watersysteem raakt sterk aan de ge-
meentelijke- en waterschapstaken in de afvalwa-
terketen. Dit is de voornaamste reden dat het wa-
terschap, naast het IZP, ook stedelijk water heeft 
opgenomen in de specificatie bij het WTP. Via dit 
thema wordt verbinding gezocht met gemeente-
lijke taken in de (afval)waterketen om zodoende 
doelmatigheidswinst na te streven. De maatrege-
len opgenomen in module B, Programma Stedelijk 
water 2016-2021, zijn een uitwerking van het be-
leid op het gebied van stedelijk water uit het WBP 
en de beleidsnotitie Water raakt! [4].

1 Inleiding
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Integraal Zuiveringsplan 2016-2021
De ambities in dit IZP komen voort uit de Perspec-
tiefnota 2015-2019 [1] en de Programmabegroting 
2015 [2].In deze plannen zijn specifiek het beleid, 
de verwachte beleidsontwikkelingen, de te berei-
ken effecten en het financiële kader uitgewerkt. 
Deze zijn ook opgenomen in het Waterbeheerplan 
2016 – 2021, waarin het waterschap samen met 
de waterschappen van het stroomgebied Rijn-Oost 
(Groot Salland, Rijn en IJssel en Vechtstromen) 
vorm geeft aan diverse landelijke ontwikkelingen. 

Uitgaande van de bovengenoemde ontwikkelingen 
wordt in dit IZP beschreven wat de bestuurlijke 
doelen betekenen voor het zuiveringsbeheer van 
het waterschap in de planperiode 2016-2021. 
Maatregelen in de planperiode moeten in lijn zijn 
met het op langere termijn borgen van een goede 
werking van de gemalen en zuiveringsinstallaties. 
Voor een goede planning van vervangingsinveste-
ringen wordt daarom over een veel langere termijn 
gekeken, namelijk tot 2045. 

Het voorliggende IZP is als volgt ingedeeld: hoofd-
stuk 2 beschrijft de waterketen en de bijbehorende 
infrastructuur van ons waterschap. In hoofdstuk 3 
wordt het vigerende beleidskader geschetst voor 
het (afval)waterketenbeleid van het waterschap. 
Daarnaast worden samenwerkingsverbanden be-
sproken waarin gezamenlijk beleid wordt ontwik-
keld. In hoofdstuk 4 wordt het operationeel zui-
veringsbeheer tot 2016 beschreven. Hoofdstuk 5 
geeft speerpunten voor de planperiode gebaseerd 

op het eerder beschreven beleidskader en de zui-
veringsprestaties. Hoofdstuk 6 gaat vervolgens 
in op de verwachte ontwikkelingen voor de afval-
waterketen voor periode 2016-2025. Hoofdstuk 
7 beschrijft de aanpak en de afwegingen die zijn 
gemaakt om tot een investeringsprogramma te 
komen. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 het investe-
ringsprogramma voor de planperiode 2016-2021 
uitgewerkt en het programma onderzoek en inno-
vatie beschreven.



Figuur 2.1
Ligging waterschap Reest en Wieden
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2.1 De waterketen binnen het beheergebied
Het beheergebied van waterschap Reest en Wie-
den, groot 137.500 ha, ligt in Zuidwest- en Mid-
den-Drenthe en in Noordwest-Overijssel. Figuur 
2.1 geeft de ligging van het waterschap weer [5].

2 Waterschap Reest en Wieden

De missie van Reest en Wieden zoals verwoord in 
de Perspectiefnota 2015-2019 luidt: “Wij zijn en 
worden gezien als de toekomstgerichte en effec-
tieve waterbeheerder in ons gebied”. Dit betekent 
dat wij binnen de waterketen zorg dragen voor: de 
juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op 
het juiste moment en op de juiste plaats. 

De waterketen bestaat uit het geheel van de drink-
watervoorziening, het inzamelen, transporteren 
en het zuiveren van afvalwater, zoals weergegeven 
in figuur 2.2. Drinkwaterbedrijven Vitens en Wa-
termaatschappij Drenthe (WMD) verzorgen in het 
beheergebied van het waterschap de winning, pro-
ductie en distributie van drinkwater. Bij het gebruik 
van water in huishoudens en bedrijven ontstaat 
afvalwater. De gemeenten zorgen via de rioolstel-
sels voor het inzamelen en het transport van het 
afvalwater en het regenwater. Het afvalwater en 
een deel van het regenwater worden op de riool-
waterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) door het water-
schap gezuiverd. De riolering, gemalen en de rwzi’s 
vormen samen de afvalwaterketen [2]. 



Figuur 2.2
De waterketen bestaande uit de afvalwaterketen en drinkwaterwinning [1]

17Concept versie 2 november 2015 Specificatie Waterschap Reest en Wieden - Module A - Integraal Zuiveringsplan

2.2 Transport van afvalwater
De gemeenten hebben de zorgplicht voor het 
inzamelen van afvalwater en het hemelwater. 
Om het afvalwater en een deel van het hemelwa-
ter te transporteren hebben de gemeenten een 
groot aantal rioolleidingen en rioolgemalen. Op 
zogenaamde overnamepunten ontvangt het wa-
terschap het afvalwater van de gemeente, zie ook 
figuur 2.2. Op deze punten staat vaak een riool-
gemaal of een opvoergemaal van het waterschap, 
waarmee het afvalwater naar de rwzi wordt ge-
transporteerd.

In totaal beheert het waterschap 95 gemalen (aan-
tal van juli 2015). De capaciteit van deze gemalen 
ligt tussen de 10 en 3.400 m³/uur. Circa 60 % van 
de rioolgemalen heeft een capaciteit kleiner dan 
100 m³/uur en 10% heeft een capaciteit boven de 
500 m³/uur. 
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Landelijk gebiedRioolwater-
zuiverings -
installatie

Verhard 
oppervlak

Bebouwing

Neerslag Neerslag
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Figuur 2.3
Locaties rwzi’s waterschap Reest en Wieden
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2.3 Zuiveren van afvalwater
Het afvalwater van huishoudens en industrie in het 
beheergebied van het waterschap wordt gezamen-
lijk met een deel van het hemelwater gezuiverd in 
zeven rwzi’s: Beilen, Dieverbrug, Echten, Meppel, 
Smilde, Steenwijk en Vollenhove. De specifieke 
locaties zijn weergegeven in figuur 2.3 als rode 
vierkanten. 



Tabel 2.1
Overzicht rwzi’s waterschap Reest en Wieden
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Tabel 2.1 geeft een beknopt overzicht van de zeven 
rwzi’s. Een uitgebreidere beschrijving van de rwzi’s 
is weergegeven in bijlage 1.

2.4 Slibverwerking
De rwzi’s Meppel en Echten zijn uitgerust met 
slibvergistingsinstallaties. De installatie van rwzi 
Meppel is sinds 2014 buiten bedrijf wegens nieu-
we eisen voor gasveiligheid. In 2013 is op de rwzi 
Echten een moderne en voor Nederland unieke 
slibvergistingsinstallatie in gebruik genomen. Met 
deze installatie wordt het secundaire slib van de 
zeven rioolwaterzuiveringen van het waterschap 
vergist door middel van een mesofiel en thermofiel 
proces. Met het biogas dat hierbij ontstaat, wordt 
met een warmtekrachtinstallatie duurzame elek-
triciteit geproduceerd. De elektriciteitsproductie 
dekt het volledige verbruik van de rwzi Echten. 
Ook wordt het in het slib aanwezige fosfaat gedeel-
telijk teruggewonnen en vastgelegd in de vorm van 
struviet.
    

Type* Voorbezinktank Slibgisting
Capaciteit***
i.e. à 150 g TZV m³/uur

Beilen BCFS Nee Nee 74.528 2.004
Dieverbrug BCFS Nee Nee 38.987 1.265
Echten BCFS & ULBAS Nee Ja 168.821 4.553
Meppel ULBAS Ja Ja** 142.000 4.332
Smilde BCFS Nee Nee 12.294 590
Steenwijk BCFS Nee Nee 6.7000 2.400
Vollenhove ULBAS Nee Nee 14.507 600

* BCFS: Biologisch-Chemische Fosfaat- en Stikstofverwijdering;
 ULBAS: Ultra Laag Belast Actief Slibsysteem;
** Buiten bedrijf;
*** i.e. = inwonerequivalent ;
 TZV= Totaal Zuurstof Verbruik.



Slibgisting Echten
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komst met een verwerker. De verwerking bestaat 
uit het biologisch drogen/ composteren, waarbij 
een bio-granulaat wordt verkregen. Het bio-gra-
nulaat wordt voor het overgrote deel ingezet voor 
energieopwekking in Nederland en Duitsland. Het 
contract loopt tot eind 2017, met de optie het 
daarna jaarlijks te verlengen tot 2020. 

Op de rwzi Echten is in 2015 in samenwerking met 
een leverancier van bio-energie installaties een 
pilot gestart waarmee thermische drukhydrolyse 
(TDH) wordt getest. De installatie biedt de mo-
gelijkheid om zuiveringsslib onder hoge druk en 
hoge temperatuur voor te behandelden om zo de 
biogasopbrengst te verhogen en het slib beter te 
ontwateren. Belangrijke doelen hierbij zijn het ver-
hogen van de efficiency, het behalen van kosten-
technische voordelen en het opwekken van extra 
energie. De capaciteit van de installatie is ⅓de deel 
van de totaal te vergisten stroom slib, wat grofweg 
neerkomt op 2.900 ton drogestof (tds), overeenko-
mend met 36.000 ton slib per jaar (het slib wordt 
ingedikt tot 8% droge stof voordat het de TDH 
ingaat). De installatie wordt vanaf november 2015 
operationeel en wordt gedurende 6 tot 12 maan-
den getest. De installatie is in eigendom van de 
leverancier van de bio-energie installaties, waar-
mee wordt samengewerkt. Als de testen gunstig 
uitvallen kan de installatie in eigendom worden 
overgenomen. Het waterschap heeft daarvoor het 
recht op eerste koop, tevens zijn de condities voor 
deze overname reeds contractueel vastgelegd.

Het zuiveringsslib van alle rwzi’s wordt na het gis-
tingsproces ontwaterd met een kamerfilterpers. 
Voor de conditionering en verbetering van de 
ontwateringsprestaties wordt een polymeer, po-
lyelektroliet (PE) en ook houtvezels als toeslagstof 
aan het slib toegevoegd. Voor de eindverwerking 
van de slibkoek heeft het waterschap een overeen-
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3.1 Inleiding
Europese en nationale wet- en regelgeving ligt ten 
grondslag aan het afvalwaterketenbeleid van het 
waterschap. Het waterschap vertaalt dit beleid 
naar de eigen situatie. Daarbij wordt samenge-
werkt in allerlei verbanden waarmee zoveel mo-
gelijk gezamenlijk beleid wordt ontwikkeld. Denk 
hierbij aan samenwerking met naastgelegen wa-
terschappen (in het bijzonder de waterschappen 
in Rijn-Oost-verband), de Unie van Waterschappen 
(UvW), de zes inliggende gemeenten, en onder-
zoeksgroepen van Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer (STOWA). 

Dit hoofdstuk schetst het beleidskader voor de 
afvalwaterketen en is als volgt opgebouwd: pa-
ragraaf 3.2 geeft een overzicht van de voor de 
afvalwaterketen relevante wet- en regelgeving 
en landelijke akkoorden. Paragraaf 3.3 behandelt 
het Waterbeheerplan 2016-2021, dat is opgesteld 
met de waterschappen in Rijn-Oost-verband en in 
paragraaf 3.4 worden de maatregelen benoemd, 
die zijn opgenomen in het hoofdrapport van het 
Watertakenplan Fluvius 2016-2021 (WTP). Dat plan 
is opgesteld met de zes inliggende gemeenten in 
het samenwerkingsverband Fluvius. Bij het water-
schap liggen aan deze plannen de Perspectiefnota 
2015-2019 [1] en de Programmabegroting 2015 [2] 
ten grondslag. Daarin zijn specifiek het beleid, de 
verwachte beleidsontwikkelingen, de te bereiken 
effecten en het financiële kader uitgewerkt. 

3 Beleidskader afvalwaterketen 



Tabel 3.1
Relevante wet- en regelgeving en akkoorden voor de afvalwaterketen
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Relevante	wetten/akkoorden Acties Uitvoering maatregelen
Kaderrichtlijn water • Uitvoeren maatregelen voor verbetering ecologische en chemische toestand opper-

vlaktewater;
• Eisen voor nieuwe stoffen op basis van monitoringsprogramma*;
• Afwentelingsdiscussie**.

Voor 2015, 2021 en 2027.

Waterwet/Activiteitenbe-
sluit milieubeheer 
Besluit lozing afvalwater 
huishoudens

• Zorgplicht zuiveren stedelijk afvalwater, maatwerkvoorschriften aanvragen of verlenen;
• Zorgplichten afvalwater, grondwater en hemelwater (van toepassing voor de gemeen-

te);
• Regels voor het lozen van afvalwater door particuliere huishoudens.

Continu.

Omgevingswet Kaderstellend voor rwzi’s, regelt alles op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water, wat relevant is voor de leefomgeving.

Vanaf 2018 en vervangt vigerende wet-
ten.

* Met de term ‘nieuwe’ stoffen worden vaak nanodeeltjes en microplastics bedoeld en soms zelfs verspreiding van antibioticaresistentie (bacteriën). In het IZP is de definitie 
ruimer, namelijk als algemene term voor alle stoffen anders dan de gebruikelijke stoffen waarvoor eisen gelden voor rwzi’s. Denk hierbij aan metalen, bestrijdingsmiddelen, 
medicijnresten, hormoonverstorende stoffen, PAK’s en andere microverontreinigingen.

** Afwenteling is het effect van een lozing op benedenstroomse wateren. Bovenstroomse lozingen kunnen bijdragen aan het niet halen van oppervlaktewatereisen in beneden-
strooms water. Voor waterschap Reest en Wieden is de afwentellingsproblematiek niet aan de orde.

3.2 Overzicht wetgeving en akkoorden 
afvalwaterketen

De waterschappen moeten voldoen aan diverse 
Nederlandse en Europese wetten op het gebied 
van waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en eco-

logie. Tabel 3.1 geeft een overzicht van relevante 
wetgeving en akkoorden die betrekking hebben 
op de afvalwaterketen. Ook worden voor het wa-
terschap een aantal acties beschreven die hieruit 
voortkomen. 



Tabel 3.1 (vervolg)
Relevante wet- en regelgeving en akkoorden voor de afvalwaterketen
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Relevante	wetten/akkoorden Acties Uitvoering maatregelen
Bestuursakkoord Water 
2011

Doelmatig beheer van de waterketen: door samenwerking het beheer verder professio-
naliseren, kennis en capaciteit bundelen, met een regionale aanpak kosten effectievere 
investeringsbeslissingen nemen en efficiënter uitvoeren van operationele taken.

In 2020 in de afvalwater-keten een jaar-
lijkse doelmatigheidswinst (minder meer-
kosten) realiseren van € 380 miljoen.

Klimaatakkoord en Nationa-
le Energie akkoord Unie van 
waterschappen en Rijk***

Energiedoelstellingen, innovatieve duurzame energie en duurzame ruimtelijke inrichting. Periode 2010 – 2020.

Ketenakkoord fosforkring-
loop

Terugwinnen van fosfor. Vanaf 2011.

Routekaart 2030 Streefbeelden voor Nutriënten, Energie en Water. Tot 2030.
Landelijk afvalbeheerplan 
(LAP2)

Regels voor de verwerking van slib. 2009-2021.

MJA3 Afvalwaterketen*** 30 % energie-efficiëntie. Periode 2005 – 2020.
SER akkoord*** > 40 % energieverbruik duurzaam produceren

30 % CO2 reductie.
2020.

Green deal Energiefabriek Landelijk minimaal 12 energiefabrieken in Nederland en waarvan WRW 1 energiefabriek 
(rwzi Echten).

2011-2015.

Green deal Grondstoffen-fa-
briek (va 20 nov 2014)

Terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, 3-5 grondstoffenfabrieken in Nederland, 
waarvan WRW 1 grondstoffenfabriek (rwzi Echten).

2015-2020.

Waterakkoorden Zie tekst in paragraaf 3.4. 2016-2021.
 *** In 2008 is de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie en zuiveringsbeheer (MJA-3) ondertekend door de overheid en bedrijfsleven. Het MJA3-convenant kent drie pijlers waarop 

de doelstelling betrekking heeft, namelijk de procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. De kern van MJA3 is het realiseren van een reductie van het energiever-
bruik van 2 % per jaar. Het landelijke Klimaat- en Energieakkoord kent ook een drietal pijlers: energie, adaptatie en duurzaamheid. Kort samengevat zijn de belangrijkste ambi-
ties van het Klimaat- en Energieakkoord:
30 % energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020 conform MJA3;
40 % zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020;
30 % minder broeikasgassen tussen 1990 en 2020;
100 % duurzame inkoop in 2015.
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3.3 Waterbeheerplan 2016-2021: 
waterschappen Rijn-Oost

De samenwerking tussen de waterschappen in de 
regio Rijn-Oost (Groot Salland, Rijn en IJssel, Vecht-
stromen en Reest en Wieden) moet leiden tot ef-
ficiënter werken en een hogere kwaliteit. Daar de 
waterschappen hun werkgebied in het stroomge-
bied Rijn-Oost hebben, zijn de doelen van het wa-
terbeheer en de aanpak ervan in grote lijnen gelijk. 
Dit heeft geleid tot het gezamenlijk opstellen van 
het wettelijk verplichte Waterbeheerplan (WBP). 
Het Waterbeheerplan 2016 – 2021 is het tweede 
plan dat gezamenlijk in Rijn-Oost-verband is opge-
steld. Dit past ook in de afspraken van het Bestuur-
sakkoord Water uit 2011. Wel is het zo dat ieder 
waterschap een eigen Waterbeheerplan heeft. De 
verschillende plannen zijn grotendeels identiek als 
het gaat om de visie en het beleid. De maatregelen 
verschillen omdat die specifiek zijn per gebied.

In het WBP zijn de diverse landelijke ontwikke-
lingen die tot uitdrukking komen in het Bestuur-
sakkoord Water 2011, het Klimaatakkoord, de 
Routekaart 2030 en de Green Deals vertaalt naar 
ambities van de waterschappen. 

In het WBP zijn voor de planperiode 2016-2021 in 
de afvalwaterketen de volgende doelen opgeno-
men [3]:
• Een effectieve en efficiënte behandeling van 

afvalwater voor een bijdrage aan een goede 
volksgezondheid en een schoon watersysteem;

• Een effectieve en efficiënte afvalwaterketen 
door samenwerking met gemeenten en andere 
partijen;

• Het leveren van een bijdrage aan een meer cir-
culaire economie door samen met bedrijven en 
andere partners te werken aan het terugwin-
nen van energie en grondstoffen uit afvalwater.

In het WBP is vastgelegd dat het effluent van de 
rwzi’s moet voldoen aan de gestelde lozingsei-
sen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (zie 
Activiteitenbesluit milieubeheer tabel 3.1. De 
daadwerkelijke lozingseisen komen aan de orde in 
paragraaf 4.3.3 en paragraaf 5.3). Het waterschap 
hanteert daarnaast het standstill-beginsel als het 
gaat om de aanpak van stoffen. Dat houdt in dat 
de waterkwaliteit niet verder achteruit mag gaan. 
Ook gaat het waterschap uit van het principe dat 
‘de vervuiler betaalt’. Op basis hiervan wordt voor 
lozingen een heffing opgelegd.

Om te voorkomen dat het geloosde effluent het 
behalen van de gewenste kwaliteit van het ont-
vangende oppervlaktewater in de weg staat, kan 
het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften vast-
stellen. Maatwerkvoorschriften kunnen andere 
lozingseisen inhouden dan de standaardeisen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer, afhankelijk 
van het ontvangende oppervlakte water. Via een 
emissie-immissietoets wordt gekeken in hoeverre 
de lozing van de betreffende rwzi bijdraagt aan de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Een recente 
ontwikkeling is, dat in plaats van het berekenen 
van het gehalte aan totaalfosfaat als voortschrij-
dend gemiddelde van een reeks van 10 etmaal-
monsters, de berekeningswijze wordt bepaald via 
een voortschrijdend (gewogen) jaargemiddelde. 
Hierdoor leiden incidentele overschrijdingen van 
de lozingseisen voor fosfaat minder snel tot over-
schrijding van de norm en daardoor tot minder 
administratieve handelingen.

Bij de afweging wordt de belasting van het opper-
vlaktewater door andere (diffuse) bronnen, zoals 
landbouw of industrie, meegenomen. Mocht een 
strengere eis niet opwegen tegen de lozing van 
andere bronnen, dan wordt de focus eerst op deze 
bron gelegd alvorens maatwerk wordt toegepast.
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In de WBP planperiode wordt bezien of de lo-
zingseisen meer afgestemd kunnen worden op de 
kwaliteit en kwantiteit van het ontvangende water-
systeem. Een aanpak hiervoor wordt gezamenlijk 
in Rijn-Oost-verband vastgelegd in het ‘Beleidska-
der lozingseisen rwzi’s’ (voorzien in 2017).

Overige samenwerking waterschappen in Water-
kracht verband
Aanvullend op de samenwerking met Rijn-Oost wa-
terschappen wordt ook samengewerkt in Water-
kracht verband. Aan Waterkracht neemt naast de 
Rijn-Oost Waterschappen ook Zuiderzeeland deel. 
In deze samenwerking willen de waterschappen 
samen het beheer slimmer organiseren en elkaars 
expertise benutten. Binnen Waterkracht worden 
drie doelen nagestreefd: de kwaliteit verbeteren, 
de kosten beperken en de kwetsbaarheid vermin-
deren (3 K’s of K3).

3.4 Watertakenplan Fluvius 2016-2021: 
waterschap en de zes inliggende gemeenten

Binnen het beheergebied van het waterschap 
zijn zes inliggende gemeenten: Steenwijkerland, 
Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Midden-Drenthe 
en Westerveld. Deze zes inliggende gemeenten 
hebben samen met het waterschap in het sa-
menwerkingsverband Fluvius het Watertakenplan 
2016-2021 opgericht. De aanleiding daartoe is 
tweeledig:
• Het landelijk Bestuursakkoord Water uit 2011, 

waarin is afgesproken om door samenwerking 
tussen gemeenten en waterschappen de kos-
ten van riolering en zuivering minder te laten 
stijgen, de kwetsbaarheid van taakuitoefening 
binnen de individuele organisaties te vermin-
deren en de kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren. Ook de gezamenlijke innovatie naar 
een toekomstbestendig en duurzaam (afval)
watersysteem speelt hierbij een rol;

• De gemeenten hebben besloten de noodzakelij-
ke vervanging van de gemeentelijke riolerings-
plannen gezamenlijk uit te voeren om het als 
middel te benutten om de samenwerking vorm 
te geven.

In het watertakenplan stippelen gemeenten en wa-
terschap de gezamenlijke koers uit naar integraal 
beheer van de watertaken. Eén van de doelstellin-
gen van samenwerking is het bereiken van “minder 
meerkosten”. De doelstelling voor het waterschap, 
voor het onderdeel zuiveren, is in 2020 jaarlijks € 
2,3 miljoen minder meerkosten te maken. Belang-
rijke maatregelen van het waterschap om dit te 
bereiken zijn:
• Doorontwikkeling van de Energie en Grondstof-

fenfabriek;
• Optimaliseren van de aanpassing van de rwzi’s 

Dieverbrug en Meppel (in samenwerking met 
de gemeenten);

• Optimalisatie van het zuiveringsproces;
• Onderzoek naar rioolvreemd water en discre-

pantie (verschil tussen het aantal geheven en 
werkelijk gemeten vervuilingseenheden op de 
rwzi; samenwerking met de gemeenten);

• Beheersen van de exploitatiekosten door ener-
giebesparende maatregelen, optimalisatie be-
drijfsprocessen, en intensivering samenwerking 
met andere waterschappen op gebied van in-
koop, slibverwerking en ICT (Shared Services).



Figuur 3.1
Samenhang tussen verschillende plannen en organisaties bij het Watertakenplan Fluvius
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Elke organisatie heeft een specificatie bij het 
hoofdrapport gemaakt die door het eigen bestuur 
is vastgesteld. In de zes gemeentelijke specificaties 
zijn de individuele (verplichte) onderdelen van 
het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 
opgenomen. Hierin houdt elke gemeente haar 
individuele bevoegdheid. Het voorliggende IZP 
van waterschap Reest en Wieden is module A van 
de specificatie van het waterschap. Module B van 
de specificatie is het Programma Stedelijk Water, 
waarin de verbinding wordt uitgewerkt tussen ste-
delijke watersysteem en de gemeentelijke taken in 
de (afval)waterketen. Beide modules zijn een uit-
werking van het Waterbeheerplan 2016-2021. Fi-
guur 3.1 geeft de samenhang weer tussen het WBP 
en de verschillende onderdelen van het WTP.



Tabel 3.2
Samenwerkingsafspraken
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Zoals weergegeven bovenin figuur 3.1 heeft water-
schap Reest en Wieden in 2013-2014 met de zes 
inliggende gemeenten en met gemeente Zwarte-
waterland1 bilaterale Waterakkoorden afgesloten. 
Alle huidige samenwerkingsafspraken zijn daarmee 
samengebracht in één document. Tabel 3.2 geeft 
een overzicht van de samenwerkingsafspraken.

1  De bebouwde kom van Zwartsluis ligt in het beheergebied 
van waterschap Reest en Wieden, maar Zwartewaterland is 
geen inliggende gemeente.

Samenwerkingsafspraak Steenwijker-
land Hoogeveen Meppel De Wolden Midden-

Drenthe Westerveld Zwarte-
waterland

Onderhoud IBA’s A) x x x x
Afstemmen gemaalcapaciteit op overnamepunten x x x x x x
Waterkwaliteit op overnamepunten x x x x x
Gezamenlijke monitoring in de afvalwaterketen x x x x x x
Beheer afvalwaterketen in de zuiveringskringen x x x x x x
Onderhoud zandfilter rwzi Steenwijkerland x
A) Individuele behandelingssystemen voor afvalwater



Tabel 3.3
In IZP uitgewerkte programmapunten uit Watertakenplan Fluvius 2015-2021
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In het Watertakenplan Fluvius 2015-2021 zijn een 
aantal programmapunten opgenomen die belang-
rijk zijn voor de (afval) waterketen. Deze program-
mapunten worden door waterschap en gemeenten 
samen tot uitvoering gebracht. Relevant voor het 
IZP zijn de volgende punten waarbij de relatie met 
de WBP doelen is aangegeven. Deze twaalf punten 
worden uitgewerkt in het voorliggende IZP.

Onderdeel: Raakt aan WBP Doel*:
2a rioolvreemd water verminderen 2
2b doelmatig afkoppelen 1
3a gebiedsgerichte doelen opstellen** 1
3c gezamenlijk meten en monitoren 1
4a optimaliseren gemalenbeheer 2
5a verkleinen discrepantie 1
5b optimaliseren zuiveringsproces 1
5c strategie voor grondstoffen 3
6a vetrecycling 3
6b marktontwikkeling energie en grondstoffen volgen 3
7a optimaliseren slibverwerking 1
7b grondstoffen en water benutten 3
* 1: efficiënte behandeling van afvalwater;

2: samenwerken aan kostenbesparing;
3: bijdragen aan circulaire economie.

** 3b en 3d hebben betrekking op gemeentelijke riolering en zijn niet relevant voor dit 
IZP.
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4.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 en 3 is besproken welke infrastruc-
tuur het waterschap beheert en welk beleidskader 
hieraan ten grondslag ligt. Dit hoofdstuk bespreekt 
de resultaten van het zuiveringsbeheer van de 
afgelopen jaren tot 2015. De prestaties van het 
zuiveringsbeheer van het waterschap worden op 
twee manieren gepresenteerd:
1. Vergelijking van de prestaties van de individuele 

rwzi’s van het waterschap (paragraaf 4.2);
2. Waterschapsbrede prestaties versus de landelijk 

gemiddelde prestaties (paragraaf 4.3).

In paragraaf 4.4 komt het beheer en onderhoud 
aan de orde. Tot slot wordt in paragraaf 4.5 de 
visie op bedrijfsvoering besproken.

4.2 Kengetallen per rwzi’s
In deze paragraaf zijn kengetallen van de individu-
ele rwzi’s opgenomen. In bijlage 1 zijn de afzonder-
lijke rwzi’s verder in detail beschreven. Het onder-
staande overzicht (tabel 4.1) geeft een beeld van 
de capaciteiten, effluenteisen en prestaties van de 
zeven rwzi’s met als onderwerpen:
• De ontwerpcapaciteit;
• De huidige belasting;
• De effluenteisen;
• De jaargemiddelde effluentkwaliteit (van 2012 

tot en met 2014);
• De vuillast;
• Het energiegebruik per i.e.;
• Het zuiveringsrendement;
• De discrepantie.

In de laatste kolom wordt weergegeven hoe de 
prestaties liggen ten opzichte van het landelijk ge-
middelde.

4 Operationeel zuiveringsbeheer tot 2016



Tabel 4.1
Capaciteiten, effluenteisen en prestaties van de zeven rwzi’s van het waterschap t.o.v. het landelijk gemiddelde 
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Omschrijving Eenheid Beilen Dieverbrug Echten Meppel Smilde Steenwijk Vollenhove Landelijk 
gemiddelde

Capaciteit	en	belasting          

Ontwerpcapaciteit
i.e. (150 g 

TZV) 74.528 38.987 168.821 142.000 12.294 67.000 14.507 N.v.t.

Huidige belasting
i.e. (150 g 

TZV) 55.473 30.259 184.880 93.173 11.434 48.016 7.733 N.v.t.
          
Huidige	effluenteis	vanuit	Waterwet	         
- N-totaal mg/l 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 10,0 10,0 N.v.t.
- P-totaal mg/l 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 N.v.t.
          
Gemiddelde	effluentkwaliteit	(2012	-	2014)         
- N-totaal mg/l 5,5 6,2 5,9 4,6 6,2 4,6 5,8 N.v.t.
- P-totaal mg/l 1,0 0,6 0,5 1,1 0,4 0,3 0,6 N.v.t.
          
Specifieke	gegevens	(BVZ	jaar	2012)         
- Vervuilingsgraad afvalwater l/dag/i.e. 171 157 206 167 218 178 205 215
- i.e. verwijderd % 95,2 94,4 94,6 93,7 94,9 97,1 94,9 92,6

- Energiegebruik totaal
kWh/i.e. 

verwijderd 24,3 22,8 25,1 26,7 40,6 23,5 59,4 28,9

- Energiegebruik beluchting
kWh/i.e. 

verwijderd 12,5 14,4 13,6 14,7 16,8 12,8 38,7 15,1
- Zuiveringsprestaties (N P CZV) % 91 91 93 93 92 96 93 86,6
- Zuiveringsprestaties (N) % 90,3 95,3 91,3 94,2 90,1 97,6 93,7 82,8
- Zuiveringsprestaties (P) % 88 89 88 90 93 95 90 84,4
- Zuiveringsprestaties (CZV) % 95 94 94 93 97 97 94 92,7
- Discrepantie % 21 37 28 28 4  45 12,5



Rwzi Steenwijk
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4.3 Functioneren zuiveringsbeheer 
In deze paragraaf worden de onderdelen van de 
afvalwaterketen van het waterschap beoordeeld. 
Als eerste wordt kort ingegaan op de bedrijfsverge-
lijking zuiveringsbeheer, gevolgd door de prestaties 
van de rioolgemalen met betrekking tot de afna-
meverplichting en de zuiveringsprestaties van de 
rwzi’s getoetst aan de vigerende effluenteisen. 

4.3.1	Bedrijfsvergelijking	zuiveringsbeheer
Voor het vergelijken van de zuiveringsprestaties 
van de waterschappen in Nederland wordt drie-
jaarlijks een BedrijfsVergelijking Zuiveringsbeheer 
[6] (verder te noemen BVZ) opgesteld. De laatste 
versie is verschenen in het jaar 2012 en in 2016 
wordt een nieuwe versie gepubliceerd. Deze pa-
ragraaf geeft een samenvatting van de BVZ 2012 
voor de volgende punten:
• Functioneren van de installaties;
• Kosten van het zuiveringsbeheer;
• Energieverbruik van het zuiveringsbeheer;
• Gebruik toeslagstoffen. 

De getallen die in deze paragraaf worden ge-
noemd, hebben betrekking op de prestaties in het 
jaar 2012. 

Functioneren installaties 
Het functioneren van de installaties betreffen de 
primaire processen van het zuiveren van het af-
valwater. Voor het afvalwatertransport scoort het 
waterschap goed. Het voldoen aan de afnamever-
plichting laat in 2012, vergeleken met eerdere ja-
ren, een stijging zien. Waterschap Reest en Wieden 
scoort voor de prestaties van de afvalwaterzuive-
ring qua zuiveringsrendement het hoogst in Neder-
land, met een zuiveringsrendement van 93 % ten 
opzichte van een landelijk gemiddelde van 87%. 

Rwzi Steenwijk staat zelfs in de top tien van best 
presterende zuiveringen. De belangrijkste verkla-
ringen hiervoor zijn, dat in de afgelopen jaren veel 
is geïnvesteerd in verbetering van de effluentkwa-
liteit en in optimalisatie van de proces- en bedrijfs-
voering. Verder ligt het ontwateringspercentage 
van het surplusslib 2,5 % ds boven het landelijk ge-
middelde en is daarmee gunstig. Voor de verwer-
king van zuiveringsslib scoort het waterschap dus 
goed in vergelijking met andere waterschappen.



Tabel 4.2
Overzicht kosten afvalwater en slibverwerking
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Kosten zuiveringsbeheer
In tabel 4.2 staat een kostenoverzicht voor afval-
water en slibverwerking weergegeven. De zuive-
ringsheffing van waterschap Reest en Wieden ligt 
boven het landelijk gemiddelde. De totale directe 
kosten van het zuiveren van het afvalwater en 
de slibverwerking liggen daarentegen lager dan 
het landelijk gemiddelde. Ditzelfde geldt voor de 
gestandaardiseerde kosten (gestandaardiseerde 
kapitaallasten en de operationele kosten voor 
een betere vergelijking tussen waterschappen). 
In vergelijking met het landelijk gemiddelde heeft 
het waterschap hogere kosten voor transport van 
afvalwater en lagere kosten voor het zuiveren van 
afvalwater en voor de slibverwerking. De relatief 
hoge kosten voor transport van afvalwater kunnen 
worden verklaard door lage bevolkingsdichtheid en 
het kleine aantal rwzi’s in het beheergebied.

Financiën* Eenheid Reest en Wieden Landelijk
gemiddelde

Kosten transport afvalwater
Totale directe kosten 1000*€/m³*km 17,55 15,56
Totale gestandaardiseerde kosten 1000*€/m³*km 40,27 29,69
Operationele beheer- en onderhoudskosten 1000*€/m³*km 8,65 5,49
Kosten	zuiveren	van	afvalwater
Totale directe kosten €/i.e. verwijderd 22,89 24,57
Totale gestandaardiseerde kosten €/i.e. verwijderd 23,87 35,73
Operationele beheer- en onderhoudskosten €/i.e. verwijderd 8,52 10,34
Kosten	slibverwerking	en	afzet
Totale directe kosten €/ton ds 561,97 615,93
Totale gestandaardiseerde kosten €/ton ds 238,81 332,44
Operationele beheer- en onderhoudskosten €/ton ds 187,48 177,41
*De totale directe kosten zijn opgebouwd uit de kapitaallasten (netto kosten bouw en verwerving), de operationele 
onderhouds- en beheerkosten en de overige opbrengsten (zoals in de boekhouding opgenomen).
De totale gestandaardiseerde kosten bestaan uit de gestandaardiseerde kapitaallasten en de operationele kosten. De 
gestandaardiseerde kosten leveren een betere vergelijking tussen de waterschappen, omdat de kapitaallasten op een 
gestandaardiseerde en daarmee een vergelijkbare manier zijn uitgerekend.
De operationele beheer- en onderhoudskosten bestaan uit: kosten personeel, kosten materieel, kosten derden, kos-
ten energie en overige kosten.
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De operationele kosten voor beheer- en onder-
houd van zuiveren van afvalwater bedragen in 
2012 € 8,52 per verwijderd i.e. ten opzichte van 
€ 10,34 per verwijderd i.e. landelijk gemiddeld. 
Een aandachtspunt in 2012 is de relatief grote dis-
crepantie (verschil tussen gemeten vuilvracht en 
aangeslagen vervuilingseenheden), waarbij het wa-
terschap lager scoort dan het landelijk gemiddelde. 
Voor het reduceren van de discrepantie in de pe-
riode 2013-2015 heeft het waterschap een aantal 
acties genomen en er is, samen met de water-
schappen in Rijn-Oost – verband, een ‘discrepantie 
methodiek’ ontwikkeld. Een belangrijke wijziging in 
de nieuwe methodiek is dat de discrepantie wordt 
berekend op droge dagen. Er is dan namelijk geen 
verstoring van de gegevens door extra vuilvracht 
door de afvoer van regenwater uit de gemengde 
rioolstelsels. Dit vervuilde regenwater is namelijk 
ook niet opgenomen in de aangeslagen vervuiling-
seenheden. Met deze methodiek is de discrepantie 
eenduidiger vast te stellen bij droogweerafvoer en 
geeft hierdoor een realistischer beeld. In 2012 be-
droeg het discrepantie percentage circa 22 % en in 
2014 is dit percentage gedaald naar 14,5%.

Energiegebruik zuiveringsbeheer
Het energiegebruik voor het afvalwatertransport 
ligt boven het landelijk gemiddelde. Dit komt o.a. 
doordat het beheergebied een relatief lage be-
volkingsdichtheid heeft, waardoor er veel trans-
port van afvalwater over relatief grote afstanden 
plaatsvindt. Voor het zuiveren van het afvalwater 
is het energiegebruik laag in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde. Wat betreft de zelfvoorzie-
nendheid van energie, scoorde het waterschap 
in 2012 het laagst van Nederland. De oorzaak 
hiervan is, dat er tot 2013 relatief weinig slib werd 
vergist, omdat een aantal oude gistingsinstallaties 
uit bedrijf waren genomen. Nu de energiefabriek 
in Echten sinds 2013 in bedrijf is, is de zelfvoorzie-
nendheid weer aanzienlijk toegenomen en dit zal 
de score in de BVZ van 2016 verbeteren. 

Gebruik toeslagstoffen
Het gebruik van toeslagstoffen/chemicaliën ten 
behoeve van fosfaatverwijdering ligt ongeveer op 
het landelijk gemiddelde. In relatie tot de BVZ van 
2009 is het chemicaliëngebruik bij het waterschap 
fors verminderd. Voor slibontwatering wordt re-
latief weinig PE (polyelektroliet; zie paragraaf 2.4) 
gebruikt. Bij de slibontwatering worden echter wel 
houtvezels toegevoegd. 

Samenvattend presteert waterschap Reest en Wie-
den op vrijwel alle aspecten goed, zowel in relatie 
tot andere waterschappen als in vergelijking met 
voorgaande benchmarkjaren. De prestaties van het 
waterschap kunnen verder worden verbeterd door 
meer aandacht te hebben voor: 
• Verlagen van het energiegebruik van het afval-

watertransport;
• Doelmatig verminderen van het chemicaliënge-

bruik ten behoeve van de fosfaat verwijdering;
• Doelmatig verminderen van het gebruik van 

toeslagstoffen bij slibontwatering.



Gemaal Wetering
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Voorgaande punten sluiten aan bij de maatregelen 
die vanuit het Watertakenplan Fluvius 2016-2021 
voor de waterketen zijn geformuleerd, zie para-
graaf 3.4. Deze programmapunten worden verder 
besproken in hoofdstuk 5 ‘Speerpunten 2016-
2021’.

4.3.2	Afnameverplichting	
Stand van zaken ‘afnameverplichting eindgemalen’ 
in 2015 
Het waterschap Reest en Wieden beheert in totaal 
95 rioolgemalen. Een deel van deze gemalen voert 
rechtstreeks af naar onze rwzi’s, de eindgemalen. 
De resterende gemalen zijn zogenaamde tussenge-
malen. De afnameverplichting voor het waterschap 
wordt conform de benchmark bepaald op basis 
van de afvoercapaciteit van de eindgemalen en 
de opvoergemalen op de rwzi’s. Deze berekening 
wordt ook gerapporteerd in de BVZ. In 2015 vol-
deed het waterschap voor 98 % aan de afnamever-
plichting. 

Doel ‘afnameverplichting eindgemalen’ planperio-
de IZP 2016-2021
Voor de IZP planperiode 2016-2021 is als doel een 
afnameverplichting waterschapsbreed van 99 % 
gesteld. Door een aantal eindgemalen op capaci-
teit te brengen, kan het waterschap voldoen aan 
het doel van minimaal 99%. Dat zijn de gemalen: 
Zuidwolde, Nijenveen, Dieverbrug Rijksweg, Thij en 
Fluitenberg.



Tabel 4.3
Mate van afwijking capaciteit rioolgemalen bij afnameverplichting die leidt tot actie
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‘Afnameverplichting per rioolgemaal (tussengema-
len en eindgemalen)’
Naast de afnameverplichting van de eindgemalen 
moeten ook de individuele gemalen voldoen aan 
een afgesproken afnamecapaciteit, de afname-
verplichting per rioolgemaal. Jaarlijks wordt de 
afnameverplichting per gemaal vastgesteld. Dit 
gebeurt met behulp van het softwarepakket Ge-
onis-BLAEU. Daarin zijn alle relevante kenmerken 
per rioleringsgebied vastgelegd. Deze kenmerken 
zijn onder andere gebaseerd op afkoppelplannen, 
rioleringsplannen en uitbreidingsplannen van het 
stedelijk gebied. Op basis van de kenmerken wordt 
de afnameverplichting berekend. Vervolgens wor-
den de gemalen ingesteld op de vastgestelde afna-
meverplichting en wordt jaarlijks de capaciteit ge-
meten. Deze meting wordt uitgevoerd in situaties 
van maximale afvoer waarbij gemalen die elkaar 
beïnvloeden tegelijkertijd in bedrijf zijn. 

Als het gemaal te weinig capaciteit heeft, wordt 
eerst nagegaan of door reiniging van de leiding en/
of het gemaal dit probleem kan worden opgelost. 
Indien de capaciteit daarna nog steeds afwijkt van 
de afnameverplichting, wordt bepaald welke ver-
volgactie hierbij nodig is. Deze actie is afhankelijk 
van de mate van afwijking. We onderscheiden klei-
ne en grotere afwijkingen, zie tabel 4.3.

Voor alle gemalen waarbij een zogenaamde ‘gro-
tere’ afwijking is geconstateerd, wordt een kosten-
raming gemaakt. Bij deze benodigde investering 
wordt vervolgens een afweging gemaakt van de 
kosten versus doelmatigheid en de te behalen 
duurzaamheidswinst. Hierbij wordt in overleg met 
de desbetreffende gemeente onder andere gelet 
op de resterende levensduur van de gemalen en 
de impact op het milieu alvorens een investering 
wordt bepaald.

Afnameverplichting
Capaciteit Kleine afwijking Grotere afwijking

Klein gemaal <50 m³/uur <10 % >10 %
Groot gemaal >50 m³/uur <5 % >5 %



Tabel 4.4
Overzicht kleine gemalen tot 50 m³/uur, waarbij de capaciteit meer dan 10% afwijkt 
van de afnameverplichting
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Stand van zaken ‘kleine rioolgemalen’ 2015
De capaciteiten van de kleine rioolgemalen zijn 
voor het jaar 2015 getoetst aan de afnamever-
plichting. In bijlage 4 is de volledige lijst opgeno-
men van de afnameverplichtingen en de mate 
waarin daaraan is voldaan. Van een beperkt aantal 
kleine gemalen is de capaciteit nog niet gemeten. 
Deze worden in 2016 meegenomen.

De kleine rioolgemalen met een capaciteit tot 50 
m³/uur die een grote afwijking hebben zijn weer-
gegeven in tabel 4.4. De groene arcering in de 
tabel geeft de eindgemalen aan. In totaal zijn er 11 
kleine gemalen die niet voldoen aan de afname-
verplichting. Totaal 6 van deze 11 gemalen hebben 
een kleinere ontwerpcapaciteit dan momenteel de 
afnameverplichting is. De andere 5 gemalen vol-
doen qua ontwerp wel aan de afnameverplichting 
maar in de praktijk niet.

  2015

 
Ontwerp-
capaciteit 
in m3/uur

Afname-
verplichting	

in m3/uur

Ingestelde 
capaciteit 
in m3/uur

Gecorrigeerde 
capaciteit 
in m3/uur

Mate waarin 
voldaan wordt

Wapserveen 38 35,5 29,6 29,6 83,38%
Darp 35 38,1 34,0 34,0 89,24%
Dieverbrug 
Rijksweg 32 46,9 36,7 36,7 78,25%
Stuifzand 25 20,4 12,6 12,6 61,76%
Echten 36 35,5 24,0 24,0 67,61%
Paasloo 20 21,6 17,0 17,0 78,70%
Van de Goot-
plantsoen 40 33,4 25,0 25,0 74,85%
Spier 31 37,0 30,0 30,0 81,08%
Elp Onbekend 25,2 21,4 21,4 84,92%
Witteveen 20 22,2 16,8 16,8 75,68%
Garminge 46 45,2 36 36,0 79,65%



Tabel 4.5
Overzicht gemalen groter dan 50 m³/uur, waarbij de capaciteit meer dan 5% afwijkt 
van de afnameverplichting
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Stand van zaken ‘grote gemalen’ 2015
15 grote rioolgemalen hebben een afwijking van 
meer dan 5 % en voldoen niet aan de afnamever-
plichting, zie tabel 4.5 Daarvan hebben 10 gemalen 
een kleinere ontwerpcapaciteit dan de huidige 
afnameverplichting. De blauwe arcering in de tabel 
geeft de eindgemalen aan.

Maatregelen ‘kleine gemalen’
De gemalen Darp, Stuifzand, Spier, Elp en Garmin-
ge zijn in 2015 reeds op capaciteit gebracht. 
Vervolgens worden in de planperiode de aanpas-
singen aan de overige gemalen geprioriteerd en 
uitgevoerd. Daarbij wordt de eerdergenoemde 
systematiek aangehouden.

Maatregelen ‘grote gemalen’
Gemaal Wijster is in 2015 reeds op capaciteit ge-
bracht. Verder is na analyse reeds de aanpassing 
van de gemalen Zuidwolde (2016) en Pesse (2017) 
geprioriteerd om deze op capaciteit te brengen. 
Vervolgens worden in de planperiode de aanpas-
singen aan de overige gemalen geprioriteerd en 
uitgevoerd. Daarbij wordt de eerdergenoemde 
systematiek aangehouden.

  2015

 
Ontwerp-
capaciteit 
in m3/uur

Afname-
verplichting	

in m3/uur

Ingestelde 
capaciteit 
in m3/uur

Gecorrigeerde 
capaciteit 
in m3/uur

Mate waarin 
voldaan wordt

Zorgvlied  64,3 60,0 60,0 93,31%
Doldersum 75 73,9 66,0 66,0 89,31%
Wapse 98 104,5 91,0 91,0 87,08%
Wilhelminaoord 75,6 77,5 64,0 64,0 82,58%
Uffelte 360 371,9 345,0 345,0 92,77%
Diever 286 270,2 245,0 245,0 90,67%
Ruinen 222 223,3 210,0 210,0 94,04%
Zuidwolde 460 503,2 375,0 375,0 74,52%
Pesse 140 174,2 113,0 113,0 64,87%
Fluitenberg 175 203,3 160,0 160,0 78,70%
Ruinerwold 230 218,0 205,0 205,0 94,04%
Kyllot 144 131,0 107,0 107,0 81,68%
Groot Verlaat 130 130,4 122,0 122,0 93,56%
Wijster 85 107,5 90,0 90,0 83,72%
N.B.: De afnameverplichtingen van de rwzi’s Beilen en Echten voldoen eveneens voor minder dan 95%. Dit wordt ver-
oorzaakt door het niet voldoen aan de afnameverplichting van een aantal eindgemalen. Om deze reden zijn de rwzi’s 
Beilen en Echten niet opgenomen in het schema. 



Tabel 4.6
Toetsing rwzi’s aan de lozingseisen
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4.3.3	Zuiveringsprestaties	rwzi’s	
Waterschap Reest en Wieden heeft van alle (KRW) 
waterlichamen binnen haar beheergebied de 
chemische en ecologische waterkwaliteit in beeld 
gebracht. Een overzicht hiervan is te vinden in 
bijlage 2. In tabel 4.6 is per rwzi aangegeven of de 
lozingseisen tot knelpunten leiden bij de huidige 
belasting. Hierbij is gekeken naar stikstof (N-to-
taal), fosfaat (P-totaal), zwevende stof (slibuitspoe-
ling) en de huidige lozingseisen. De kleurentabel is 
ingevuld op basis van de behaalde effluentkwaliteit 
in 2011 tot en met 2013. 

   Huidig

Omschrijving Gehanteerde eis
Lozingseisen	
(in	mg/l) 

N	//	P	//	O.B.
 N P Onopgeloste 

bestanddelen

rwzi Beilen Huidige 
lozingseis 10 // 2 // 30  

rwzi Dieverbrug Huidige 
lozingseis 10 // 2 // 30  

rwzi Echten* Huidige 
lozingseis 10 // 2 // 30  

rwzi Meppel Huidige 
lozingseis 10 // 2 // 30  

rwzi Smilde Huidige 
lozingseis 15 // 2 // 30  

rwzi Steenwijk Huidige 
lozingseis 10 // 1 // 30  

rwzi Vollenhove Huidige 
lozingseis 10 // 1 // 30  

* rwzi Echten --> oranje/groen, bij bepaalde omstandigheden (harde wind, RWA en hoog slibgehalte) vindt er slibuit-
spoeling plaats en wordt de eis niet gehaald. Met het instellen van een lager slibgehalte is het probleem beheersma-
tig opgelost. Het blijft echter een aandachtspunt, vandaar de oranje/groene kleur.

Voldoet aan effluenteis
Marge kleiner dan 10 %, dit is aangemerkt 
als kritische situatie voor beheer
Voldoet niet aan de effluenteis
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Tabel 4.6 laat zien dat er ten aanzien van het be-
halen van de lozingseisen geen knelpunten zijn. 
Het knelpunt bij rwzi Echten is beheersmatig op te 
lossen door het instellen van een lager slibgehalte. 
Dit is inmiddels doorgevoerd. De rwzi’s voldoen in 
2015 ruim aan de N, P en O.B. lozingseisen. Indien 
in de toekomst de effluenteisen niet veranderen, 
zijn geen grote aanpassingen nodig om te blijven 
voldoen aan de eisen. In 2014 is een zuiveringsren-
dement voor stikstof (N) verwijdering behaald van 
89,5 % en voor fosfaat (P) verwijdering een rende-
ment van 92,2 %.

4.4 Beheer en onderhoud

4.4.1	Hoofdlijn	beheer	en	onderhoud
Het waterschap investeert regelmatig in beheer en 
onderhoud van de zuiveringstechnische installaties 
(rwzi’s, gemalen en persleidingen). Belangrijke 
waarden voor het waterschap zijn betrouwbaar-
heid en het voldoen aan de vergunningen en af-
spraken met derden tegen aanvaardbare kosten, 
zie hoofdstuk 3. Hiermee blijven de zuiveringstech-
nische installaties ook voldoen aan de functionele 
eisen op het gebied van capaciteit, prestatie, mili-
eubelasting, energieverbruik en werkomstandighe-
den. Zo nodig wordt ook geïnvesteerd in automa-
tisering en processturing [3]. De rwzi’s voldoen in 
2015 aan alle wettelijke eisen van de ARBO. Binnen 
de bedrijfsvoering worden waar nodig maatregelen 
getroffen om blijvend te voldoen aan de wettelijke 
eisen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vormen 
van onderhoud (4.4.2), de keuze van de onder-
houdsvorm (4.4.3), de beslismomenten (4.4.4), 
assetmanagement (4.4.5), de beheer- en onder-
houdskosten (4.4.6) en de toekomstige kostenont-
wikkeling (4.4.7).

4�4�2 Vormen van onderhoud
Het waterschap past verschillende vormen van 
onderhoud toe: correctief, toestandsafhankelijk en 
preventief. Welke vorm van onderhoud voor een 
bepaald installatieonderdeel van toepassing is, 
wordt bepaald op basis van een risicoanalyse (zie 
hieronder bij “keuze van onderhoudsvorm”). Als de 
technische staat van het onderdeel niet naar beho-
ren is en het onderhoud niet meer mogelijk of niet 
efficiënt, wordt overgegaan tot vervanging.
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4.4.3	Keuze	van	onderhoudsvorm	
De keuze van de onderhoudsvorm wordt bepaald 
op basis van een risicoanalyse. Hierbij worden de 
kritische succesfactoren van de procesonderdelen 
bepaald in relatie tot het gekozen ontwerp, de 
uiteindelijke realisatie en de inrichting en keuze 
van componenten. Storingsdata, rapportages van 
kritische prestatie-indicatoren (KPI-rapportages) 
en ervaring zijn ook belangrijke input voor deze 
analyses. Op deze manier wordt een optimale 
combinatie van correctief, toestandsafhankelijk en 
preventief onderhoud verkregen. Hierbij geldt dat, 
daar waar het risico acceptabel is voor correctief 
onderhoud gekozen wordt. Op basis van de resul-
taten van de rapportages van het onderhoud- en 
beheersysteem (Maximo) kunnen gemaakte keuzes 
in de loop der tijd gewijzigd worden als de werke-
lijkheid anders blijkt dan eerder aangenomen (dit 
is een onderdeel van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
cyclus).

Belangrijk gegeven voor de risicoanalyse is dat 
voor kritische installatie-onderdelen meestal enige 
vorm van reservestelling aanwezig is. Voor instal-
laties die de afgelopen 10-15 jaar zijn gerenoveerd 
of nieuw gebouwd, is zelfs een consequente reser-
vestelling van kritische onderdelen meegenomen. 

4�4�4 Technische staat van onderdelen en 
beslismoment	vervangen	van	onderdelen

Beslismoment vervanging
Bij storing en/of onderhoud aan een onderdeel 
worden in het onderhouds- en beheerssysteem 
Maximo de gemaakte kosten en uren op het be-
treffende onderdeel geboekt. Daarmee wordt de 
kwetsbaarheid en de technische staat van de on-
derdelen inzichtelijk en kunnen risicoanalyses en 
investeringsplannen worden bijgesteld (PDCA). Het 
beslismoment van het vervangen van een onder-
deel hangt af van de trend van het aantal storingen 
en de totaal gemaakte kosten. Op basis van “ex-
pert-judgement” is bepaald wat de hoogte van de 
acceptabele kosten zijn. 

Lange termijn investeringsplanning
Jaarlijks wordt de langetermijn investeringsplan-
ning geëvalueerd en bijgesteld. In deze planning 
wordt weergegeven welke investeringen voor zui-
veringstechnische werken de komende vijf jaar ge-
daan moeten worden. Belangrijke input voor deze 
planning zijn de gegevens van het onderhoud- en 
beheersysteem Maximo en de rapportages van de 
PI’s en KPI’s waarmee de prestaties worden vastge-
legd. Ook informatie van externe partijen is van be-
lang, zoals de rioleringsplannen van de gemeenten 
en uitbreidingsplannen van wijken of bedrijven. 
 
Financiële afschrijvingstermijnen
We hanteren de volgende financiële afschrij-
vingstermijnen: 
• Elektrotechnische werken: 10 jaar;
• Werktuigbouwkundige werken: 15 jaar;
• Civieltechnische werken: 30 jaar;
• Procesautomatisering: 7 jaar.

Opmerking:
Deze termijnen worden niet aangehouden om de 
daadwerkelijke vervanging te plannen (zie vorig 
thema ‘Langetermijn investeringsplanning’). Daar-
voor worden ook gegevens van het onderhoud en 
beheersysteem en de rapportages over de kritische 
prestatie indicatoren gebruikt. 
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In het Waterbeheerplan 2016-2021 is als actie op-
genomen dat we de mogelijkheden onderzoeken 
om de afschrijvingstermijnen van rwzi’s meer af te 
stemmen met gemeenten en bedrijven om aanslui-
ting te houden bij de systematiek van bedrijven en 
gemeenten en de dynamiek in het stedelijk gebied 
zodat onnodige investeringen worden voorkomen 
[3].

4�4�5 Assetmanagement
Assetmanagement is gericht op een zo doelmatig 
mogelijke besteding van middelen om doelen te 
bereiken. Het stimuleert het lerend vermogen 
van de organisatie, doordat het dwingt bewust 
na te denken over kosten, gewenste prestaties 
en acceptabele risico’s. Een maatregel vanuit het 
Waterbeheerplan 2016-2021 is dat het onderhoud 
van de rwzi’s gebaseerd wordt op assetmanage-
ment. Hieronder wordt een systematiek verstaan 
waarmee een bewuste afweging wordt gemaakt 
tussen het voorkomen van risico’s en kosten om 
deze risico´s te voorkomen. In essentie gaat het 
om de afweging welke kwaliteit wenselijk is en 
wat dit mag kosten. Met betrekking tot assetma-
nagement heeft het waterschap tot 2016 nog geen 
standpunt bepaald. De ontwikkelingen binnen het 
project Waterkracht worden voorlopig afgewacht 

(zie paragraaf 3.3). Wel is er de afgelopen jaren 
invulling gegeven aan enkele basisprincipes van 
assetmanagement, zoals risicomanagement en de 
rollen asseteigenaar, assetmanager en dienstver-
lener. Daarnaast zijn alle processen beschreven in 
het kader van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). In 
het kader van een oriëntatie op assetmanagement 
heeft het waterschap een nulmeting uit laten voe-
ren. Alle initiatieven blijven nog beperkt tot het 
operationeel en tactisch niveau. De koppeling met 
strategische doelen moet nog worden gemaakt.

Het waterschap heeft behoefte aan aanpassing van 
beleid over hoe bij renovatie moet worden om-
gegaan met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 
In plaats van het huidige beleid om bij renovatie 
één-op-één vervangen toe te passen, kan ook ge-
kozen worden om een installatie volgens de best 
beschikbare techniek (BBT) aan te passen. Dit zal 
doorgaans meer ingrijpend zijn dan één-op-één 
vervangen van het bestaande. 



Tabel 4.7
Kosten van Beheer en Onderhoud plus 
Kapitaallasten (2014) 
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4�4�6 Beheer en onderhoudskosten 2014
Jaarlijks is budget beschikbaar om het beheer en 
onderhoud uit te voeren. De kosten van beheer 
en onderhoud zijn de laatste jaren vrij constant 
geweest. In tabel 4.7 zijn de kosten voor het jaar 
2014 gepresenteerd inclusief de kapitaallasten van 
de zuiveringstechnische installaties en persleidin-
gen. Ze zijn ingedeeld op basis van de categorieën 
onderhoud, slib, chemicaliën, energie, aardgas, 
kapitaallasten en overige. 

Omschrijving Kosten	[€]
Onderhoudskosten (excl. uren) 1.350.000
Slibtransport, -verwerking en -afzet-
kosten 1.610.000
Chemicaliën 610.000
Energie 1.030.000
Aardgas 40.000
Kapitaallasten 6.210.000
Overige 1.050.000
Totaal 11.900.000

Vervangingen worden gefinancierd vanuit “projec-
ten” of “exploitatie”. De grotere vervangingsinves-
teringen van meer dan €25.000 worden uit “pro-
jecten” gefinancierd. Hierop wordt afgeschreven 
(kapitaallasten: rente en afschrijving). De kleinere 
vervangingsinvesteringen worden bekostigd vanuit 
het exploitatiebudget voor Beheer en Onderhoud 
van de afdeling Zuiveren. De onderhoudskosten 
van de rwzi’s en de rioolgemalen zijn opgenomen 
in tabel 4.8 en 4.9.



Tabel 4.8
Onderhoudskosten rwzi’s 
(inclusief eigen uren)

Tabel 4.9 
Onderhoudskosten gemalen 
(inclusief eigen uren)
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Omschrijving Onderhoudskosten
jaar 2014 A

[€]
- rwzi Smilde 90.000
- rwzi Dieverbrug 240.000
- rwzi Beilen 160.000
- rwzi Echten 590.000
- rwzi Meppel- 290.000
- rwzi Vollenhove 60.000
- rwzi Steenwijk 130.000
- Energiefabriek Echten inbegrepen bij rwzi 

Echten
- SOI Echten inbegrepen bij rwzi 

Echten

Totaal 1.570.000
A) Optelling van onderhoudsuren aan werktuigbouw-

kundige onderdelen en aankoop van onderdelen 
(smeermiddelen, gereedschap, etc.) 

Omschrijving Onderhoudskosten
jaar 2014 A

[€]
- rwzi Smilde 21.000
- rwzi Dieverbrug 170.000
- rwzi Beilen 90.000
- rwzi Echten 101.000
- rwzi Meppel 35.000
- rwzi Vollenhove 0
- rwzi Steenwijk 117.000

Totaal 530.000
A) Optelling van onderhoudsuren aan werktuigbouw-

kundige onderdelen en aankoop van onderdelen 
(smeermiddelen, gereedschap, etc.)

4.4.7	Toekomstige	kostenontwikkeling
De huidige zuiveringssystemen blijven gehand-
haafd. Daarom worden er qua bedrijfsvoering rela-
tief weinig veranderingen verwacht op het gebied 
van chemicaliëngebruik, energieverbruik, onder-
houd en personeel.

Het waterschap wil het chemicaliëngebruik steeds 
verder terugbrengen en daarmee de kosten voor 
chemicaliën ook verminderen. Deze kostenbespa-
ringen zijn echter niet significant en zijn daarom 
niet benoemd. 

De hoogte van het bedrag voor exploitatie (zui-
veringsbeheer) is de laatste jaren toereikend 
geweest. Dit kan worden verklaard doordat de 
afgelopen jaren veel vervangingsinvesteringen van-
uit (nieuwbouw) projecten zijn gerealiseerd en de 
onderdelen relatief nieuw zijn. Doordat de instal-
laties verouderen zullen de kosten voor beheer en 
onderhoud naar verwachting toenemen.



Rwzi Dieverbrug
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4.5 Visie op bedrijfsvoering
De afgelopen jaren is het zuiveringsproces gericht 
geweest op het zo weinig mogelijk produceren 
van slib. Dit omdat slibverwerking veel kost. Om 
de totale kosten voor zuiveren zo laag mogelijk 
te houden is het effectiever om meer energie in 
beluchting te steken en daardoor minder slib te 
produceren. Hiervoor zijn voor de beluchting in 
het verleden geavanceerde regelingen gemaakt en 
hierdoor hebben de rwzi’s een hoog verwijderings-
rendement voor stikstof en fosfaat.

Doordat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in 
nieuwe zuiveringen en nieuwe regelingen is het 
ook nodig geweest om te investeren in de mede-
werkers. Dit is onder andere gedaan door nieuwe 
medewerkers de volgende cursussen te laten vol-
gen: (Uitgebreide) Techniek Afvalwater Zuivering 
(TAZ en UTAZ) en stikstof en fosfaatverwijdering. 
Voor de andere medewerkers is een cursus aange-
boden over de werking van de nieuwe zuiveringen 
en nieuwe regelingen. Daarnaast worden er jaar-
lijks een aantal themamiddagen georganiseerd met 
als doel om de verkregen kennis op peil te houden, 
zoals een opfriscursus BCFS processen en veiligheid 
(o.a. gasveiligheid). Voor de medewerkers van de 

tie over normale en bijzondere bedrijfsvoering is in 
deze handboeken opgenomen. Verder is beschre-
ven hoe gehandeld moet worden bij bijvoorbeeld 
storingen en bij onderhoud. De proceshandboeken 
van rwzi Beilen, Echten, Meppel en Steenwijk zijn 
beschikbaar. De planning is om voor de overige rw-
zi’s (Dieverbrug, Smilde en Vollenhove) gedurende 
de planperiode 2016-2021 ook proceshandboeken 
op te stellen.

slibverwerking worden ook cursussen aangeboden. 
Ook hier zal op termijn jaarlijks scholing gegeven 
worden door middel van themadagen op het ge-
bied van slibverwerking en slibbewerking. 

Het waterschap heeft de afgelopen jaren geïnves-
teerd in het behouden en het overdragen van spe-
cifieke kennis over de zuiveringsinstallaties. Dit is 
gedaan in de vorm een proceshandboek. Informa-
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5.1 Inleiding
Tot 2016 lag de nadruk sterk op het op orde bren-
gen van de infrastructuur en het optimaliseren van 
de bedrijfsvoering. Dit kwam vooral doordat in-
stallaties verouderd waren geraakt, door strengere 
effluenteisen en door de toename van het aanbod 
van afvalwater. Verder is ingezet op het vergroten 
van de opwekking van eigen energie en het terug-
winnen van fosfaat. In het verlengde daarvan ligt 
de aandacht nu nog sterker dan voorheen op het 
in stand houden van de installaties, het verhogen 
van de doelmatigheid (bedrijfsvoering, slibverwer-
king) en op het vergroten van de duurzaamheid 
(energiebesparing, opwekking van energie en te-
rugwinnen van grondstoffen) [2].

In lijn met het in hoofdstuk 3 besproken beleidska-
der wordt in de planperiode 2016-2021 ingezet op 
het verder optimaliseren van het zuiveringsproces 
met de volgende speerpunten:

• Verkleinen discrepantie (in samenwerking 
met gemeenten, zoals reeds besproken in 
paragraaf 4.3);

• Voldoen aan de afnameverplichting 
(paragraaf 5.2);

• Blijven voldoen aan de effluenteisen voor stik-
stof en fosfaat (80% gebiedsverwijderingsren-
dement) (paragraaf 5.3);

• Doorontwikkelen van de Energie- en Grondstof-
fenfabriek (paragraaf 5.4);

• Ontwikkelen van en aanhaken op kansen voor 
nieuwe stoffen (paragraaf 5.5).

5.2 (Gemeentelijke) inzameling en transport van 
afvalwater en hemelwater

Zoals is aangegeven in paragraaf 2.2 hebben de 
inliggende gemeenten de zorgplicht voor het inza-
melen en transporteren van het afvalwater en van 
het afvoeren van het hemelwater. Het waterschap 
heeft de zorgplicht voor het zuiveren van het inge-
zamelde afvalwater en hemelwater. 

Transport afvalwater en afnameverplichting
Zowel de wijze waarop het afvalwatertransport 
plaatsvindt als de manier van zuiveren is niet wet-
telijk vastgelegd. Daarom zijn er veel varianten van 
inzameling. Het waterschap Reest en Wieden heeft 
in de uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018 de 
samenwerkingsafspraken met de gemeenten in de 
waterketen uitgewerkt voor het aspect riolering. 
Deze notitie is in lijn met het Besluit lozing afvalwa-
ter huishoudens en het beleidskader uit het WBP 
2010-2015  [3]. Hierin is onder andere vastgelegd 
dat als er binnen een straal van 40 meter een vuil-
waterriool of zuivering technisch werk aanwezig 
is, er een lozingsverbod geldt. Dit betekent dat in 
het stedelijk gebied aansluiten op het riool meestal 
verplicht is, maar dat in het buitengebied aanslui-
ting op het riool soms niet hoeft.

5 Speerpunten 2016-2021
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Afvalwater buitengebied
Het waterschap streeft naar het zo veel mogelijk 
aansluiten van afvalwaterlozingen op de riolering. 
Echter, waar andere oplossingen doelmatiger zijn, 
bijvoorbeeld bij een te grote afstand van een wo-
ning tot de riolering, zoekt het waterschap samen 
met de gemeente en bewoners naar een passende 
oplossing [7]. 

Als niet kan worden aangesloten op de riolering, 
moet het afvalwater ter plaatse worden gezuiverd 
voordat dit op het oppervlaktewater mag worden 
geloosd. Er dient minimaal een verbeterde sep-
tictank, met een inhoud van ten minste 6 m³, te 
worden geplaatst. Voor lozing op oppervlaktewater 
met een bijzondere bescherming, kan het water-
schap met een maatwerkvoorschrift een verder-
gaande zuiveringsvoorziening voorschrijven. 

Wanneer een gemeente IBA’s aanlegt vanaf klasse 
II beheert het waterschap deze voor de gemeente. 
Hiervoor zijn afspraken vastgelegd in waterakkoor-
den (zie paragraaf 3.4).

Doelmatige aanpak 
Het waterschap en de gemeenten benaderen in 
de komende periode het functioneren van de wa-
terketen meer doelgericht. Dat vertaalt zich in een 
overgang van normen naar een meer gebiedsge-
richte aanpak, waarbij de doelmatigheid van het 
functioneren van de afvalwaterketen als geheel 
centraal staat. Dit mondt uit in principe afspraken 
tussen gemeenten en waterschap over het functi-
oneren en presteren van de afvalwaterketen onder 
verschillende (klimaat) omstandigheden en in ver-
schillende gebieden.

Om het inzicht in het werkelijk functioneren van 
de afvalwaterketen te vergroten, wordt in Fluvi-
us-verband gezamenlijk gemeten en gemonitord. 
Dit levert een informatiesysteem op, waarin data 
van stijghoogten en debieten in riolen kunnen 
worden gecombineerd met debieten van gemalen, 
debieten van rwzi’s en neerslaggegevens. Alle data 
worden bij het waterschap centraal gevalideerd 
en opgeslagen, waarbij opvallende gebeurtenissen 
nader worden geanalyseerd. Op basis van deze 
adequate informatie kunnen gemalen optimaler 
worden beheerd, met gebruikmaking van de kwa-
liteiten van de verschillende organisaties in Fluvi-
us-verband.

Er wordt naar gestreefd dat schoon regenwater 
niet in de afvalwaterketen terechtkomt, maar dat 
het lokaal voor andere doeleinden wordt gebruikt. 
Hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren de voor-
keursvolgorde.

In Fluvius-verband werken gemeenten en water-
schap aan het vergroten van het inzicht in doelma-
tigheid en efficiency van afkoppelen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met effecten voor de capaciteit 
van het rioolstelsel, de oppervlaktewaterkwaliteit, 
het verminderen van de regenwaterafvoer naar de 
rwzi en het beperken van de kosten.

Grondwater en oppervlaktewater horen niet thuis 
in het riool (rioolvreemd water). Daarom wordt in 
Fluvius-verband door gemeenten en waterschap 
aan de hand van bemalingsgegevens en inspecties 
onderzocht waar rioolvreemd water in het riool 
komt. Bepaald wordt welke technieken leiden tot 
de meest doelmatige aanpak voor het opsporen 
en verhelpen van dit probleem. Het waterschap 
vraagt gemeenten in het vGRP aandacht te beste-
den aan de mogelijkheden voor afkoppelen en het 
terugdringen van rioolvreemd water en blijft dat 
stimuleren.
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Het waterschap onderzoekt ook samen met de 
gemeenten in Fluvius-verband hoe het verschil (de 
discrepantie) tussen het werkelijke aanbod aan 
vervuilingseenheden in het aangeboden afvalwa-
ter op de rwzi (gemeten) en de vooraf berekende 
vervuilingseenheden wordt veroorzaakt. Onder-
zocht wordt ook hoe de oorzaken van discrepantie 
op een gestructureerde manier kunnen worden 
aangepakt om zo de discrepantie te verkleinen. Dit 
moet een beter inzicht opleveren in de werkelijke 
aanvoer op de rwzi, waardoor een betere inschat-
ting kan worden gemaakt van vervuilingseenheden 
als basis voor de op te leggen zuiveringsheffing. In 
paragraaf 4.3.1 zijn de ervaringen van de laatste 
jaren beschreven.

Waterkwaliteitsspoor
Het rioleringsbeleid is in 2013 in nauwe samenwer-
king met de inliggende gemeenten aangepast aan 
de nieuwe wet- en regelgeving (o.a. invoering Be-
sluit Lozen buiteninrichting, juni 2011) en vastge-
legd in de uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018 
[7]. Onderdeel hiervan is een nieuwe aanpak van 
het waterkwaliteitsspoor. Knelpunten in de opper-
vlaktewaterkwaliteit worden regelmatig geïnventa-
riseerd. Op basis van deze inventarisaties worden 
in overleg met de gemeenten de benodigde maat-
regelen uitgevoerd, zoals beperken en tegengaan 
van overstorten en meer gebruik maken van de 
bergingscapaciteit in de stelsels. Daarnaast ook het 
afkoppelen van hemelwater en het optimaliseren 
van bestaande rioolstelsels of het vergroten van 
de ontvangstcapaciteit van het oppervlaktewater 
(doorspoelbaar maken, verdiepen, natuurvriende-
lijke oevers). Het waterschap zet bij de gemeenten 
in op het oplossen van foutieve aansluitingen in 
het rioolsysteem die nadelig zijn voor de opper-
vlaktewaterkwaliteit.

5.3 Oppervlaktewaterkwaliteit en effluenteisen 
voor stikstof en fosfaat

Om een gezond en schoon watersysteem te kun-
nen realiseren zijn er vanuit Kaderrichtlijn Water 
(KRW) voor de planperiode 2016-2021 de volgen-
de doelen:
• Een goede ecologische kwaliteit van het opper-

vlaktewater;
• Een chemische kwaliteit die de ecologie en 

gebruik van het oppervlaktewater niet belem-
mert;

• Een goede specifieke benoemde kwaliteit voor 
een aantal categorieën wateren, waaronder 
grondwater, stedelijk water, zwemwater en 
waardevolle wateren.

In tabel 5.1 zijn de huidige effluentgehalten en 
huidige en verwachte toekomstige effluenteisen 
voor de zeven rwzi’s van het waterschap weerge-
geven. De wettelijke eisen worden nu (2015) niet 
overschreden. De doelstelling van het waterschap 
is om in de komende periode 2016-2021 hieraan te 
blijven voldoen en daarbij minstens een gemiddeld 
verwijderingsrendement van stikstof en fosfaat te 
behalen van minimaal 80 % [8].



Tabel 5.1
Effluentgehalten 2012-2014 en huidige (2015) en mogelijk toekomstige effluenteisen 
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Zoals is besproken in het beleidskader van para-
graaf 3.3 kan het waterschap op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en in plaats van 
de standaard lozingseisen ook maatwerkeisen op-
leggen. Tot 1 maart 2014 hadden alle zuiveringen 
lozingsvergunningen met vergunningsvoorschriften 
per zuivering. Met de invoering van het Activitei-
tenbesluit op 1 maart 2014 zijn deze vergunning-
voorschriften voor alle rwzi’s automatisch maat-
werkvoorschriften geworden. Na 3 jaar, dus op 1 
maart 2017, vervallen deze maatwerkvoorschriften 
en gelden de voorschriften uit het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer, tenzij (op aanvraag) is besloten 
dit al eerder in te voeren. Maatwerk blijft van 
toepassing op rwzi Steenwijk en rwzi Vollenhove, 
omdat deze rwzi’s afwijkende lozingseisen hebben 
vanwege het ontvangende oppervlakte water. 

Gemiddeld	effluent-
gehalte 
2012 – 2014 A)

Lozingseisen	2015	
vanuit Waterwet B)

Mogelijke	toekomsti-
ge	eisen	Activiteiten-
besluit	milieubeheer	
en maatwerk B)

Rwzi Ontvangend oppervlak-
tewater

N-totaal
[mg/l]

P-totaal 
[mg/l]

N-totaal
[mg/l]

P-totaal 
[mg/l]

N-totaal
[mg/l]

P-totaal 
[mg/l]

Beilen Beilervaart 5,5 1,0 10 2,0 10 2,0
Dieverbrug Drentse Hoofdvaart 6,2 0,5 10 2,0 10 2,0
Echten Hoogeveensche Vaart 6,0 0,8 10 1,0 10 1,0
Meppel Drentse Hoofdvaart en 

Oude vaart
4,4 1,2 10 2,0 10 2,0

Smilde Drentse Hoofdvaart 6,0 0,4 15 2,0 15 2,0
Steenwijk C) Steenwijkerdiep 4,5 0,4 10 1,0 10 1,0
Vollenhove 
D)

Kadoelermeer 5,7 0,6 10 1,0 10 1,0

A) Voor rwzi Echten is alleen rekening gehouden met het effluent van jaar 2014. In 2012 en 2013 heeft de bouw van 
de gistingsinstallatie plaatsgevonden. De vrachten die in 2012 en 2013 op de waterlijn zijn behandeld, zijn hierom 
niet representatief voor de huidige vrachten. Het behaalde effluentgehalte is om dezelfde reden ook niet repre-
sentatief.

B) De eisen zijn overgenomen vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De lozingseisen zijn een voortschrijdend 
jaargemiddelde en afhankelijk van de ontwerpcapaciteit van de rwzi’s: 
• < 20.000 i.e.  = N-totaal 15 mg/l en P-totaal 2,0 mg/l
• >100.000 i.e.  = N-totaal 10 mg/l en P-totaal 1,0 mg/l 
• > 20.000 en < 100.000 i.e. = N-totaal 10 mg/l en P-totaal 2,0 mg/l

C)  Is maatwerk. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de rwzi een lozingseis van N-totaal van 10 mg/l 
en P-totaal van 2,0 mg/l. 

D)  Is maatwerk. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de rwzi een lozingseis van N-totaal 15 mg/l en 
P-totaal 2,0 mg/l.



Gemaal A.F. Stroïnk
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Tot slot: waterschap Reest en Wieden richt zich de 
planperiode 2016-2021 vooral op inrichtingsmaat-
regelen en vooralsnog niet op investeringen voor 
extra zuiveringsstappen op rwzi’s ten behoeve van 
prioritaire stoffen. Prioritaire stoffen zijn stoffen 
waarvan in Europees verband is afgesproken dat 
de lozing sterk dient te verminderen in de komen-
de 20 jaar (zie ook paragraaf 5.5). Voor deze stof-
fen gelden echter geen effluenteisen. De normen 

5.4 Energie en grondstoffen

5�4�1 Energie
Het waterschap heeft in de afgelopen jaren fors 
geïnvesteerd in energie-efficiënte beluchting op 
diverse rwzi’s. Ook is er in 2013 een centrale slib-
gistingsinstallatie op de rwzi Echten gerealiseerd 
(zie paragraaf 2.4). Hiermee wordt al deels voldaan 
aan de energiedoelstellingen en overige afspraken 
zoals geformuleerd in paragraaf 3.2. Eigen ener-
gieopwekking van de gehele organisatie is nu 26,5 
%, maar dit voorziet nog niet in de 40 % eigen be-
hoefte zoals afgesproken in het MJA3-convenant. 
Daarvoor zal in de periode 2016-2021 nog een be-
hoorlijke inspanning moeten worden gedaan.

In 2012 zijn per zuivering energie-efficiency plan-
nen (EEP) gemaakt voor de periode 2013-2016 
[9], zie ook bijlage 3. Op basis hiervan zijn voor de 
periode tot en met 2016 investeringen voorgesteld 
met het oog op de te behalen energie-efficiency 
van 30 % ten opzichte van 2005. De planperiode 
van deze plannen is begin 2016 ten einde. Voor 
een nieuw EEP dient in 2016 verder onderzoek ge-
daan te worden naar mogelijke investeringen en/
of optimalisaties van de huidige infrastructuur. Het 
nieuwe EPP zal in 2017 in werking treden.

voor prioritaire stoffen betreffen toegestane con-
centraties in het oppervlaktewater. Bij de aanpak 
van emissies van prioritaire stoffen naar het op-
pervlaktewater blijft het voorkomen van het lozen 
van deze stoffen het uitgangspunt (bronaanpak). 
Als ‘bijvangst’ worden bij het zuiveren van het af-
valwater wel een aantal prioritaire stoffen (deels) 
verwijderd.
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5.4.2	Grondstoffen
De wereldwijde uitputting van grondstoffen en 
energievoorraden vraagt om duurzame oplossin-
gen. Een ombuiging naar een circulaire economie 
is op termijn noodzakelijk. De waterschappen in 
Rijn-Oost-verband onderzoeken (samen met part-
ners) de mogelijkheden voor het terugwinnen van 
energie en grondstoffen uit afvalwater. In het Wa-
terbeheerplan 2016-2021 [3] zijn de volgende mo-
gelijkheden genoemd voor verdere verduurzaming 
van de afvalwaterzuivering:
• Het ombouwen van een rwzi tot Energiefabriek 

en/of Grondstoffenfabriek;
• Winning van fosfaat uit geconcentreerde deel-

stromen bij de slibontwatering;
• Nazuivering van gezuiverd afvalwater (effluent) 

en dit geschikt maken voor hergebruik;
• Voorbereiding van grootschalige fosfaatterug-

winning uit vliegas na slibverbranding.

Het waterschap en de gemeenten stellen in het 
samenwerkingsverband Fluvius een gedragen 
strategie en uitvoeringsprogramma op voor het op 
lange termijn optimaal terugwinnen van energie 
en grondstoffen. De marktontwikkelingen met be-
trekking tot de afzet van energie en grondstoffen 
worden gevolgd zodat de uitgangspunten voor het 
bepalen van de best toepasbare technieken jaar-
lijks kunnen worden bijgesteld.

Om te voorkomen dat vet, dat wordt afgeschei-
den door bedrijven, in het riool en ook in de rwzi 
terechtkomt, stellen gemeenten en waterschap in 
Fluvius-verband een businesscase op voor het inza-
melen en afzetten van vet uit vetafscheiders voor 
de recycling daarvan.

Om de slibverwerking te optimaliseren, inventa-
riseren het waterschap en de gemeenten in Fluvi-
us-verband de slibproductie in de waterketen en 
onderzoeken de mogelijkheden van verwerking 
van (verschillende soorten) slib. Zo kunnen slib-
stromen, waar mogelijk en rendabel, gecombi-
neerd worden verwerkt. 
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Door de realisatie van de nieuwe centrale slibgis-
tingsinstallatie en MAP-reactor op de rwzi Echten 
in 2013, beschikt het waterschap Reest en Wieden 
over een Energiefabriek én een Grondstoffen-fa-
briek. Voor het geproduceerde struviet heeft het 
waterschap nog geen afspraken vastgelegd met 
betrekking tot afzetmogelijkheden. In het kader 
van het vergroten van de duurzaamheid zoekt het 
waterschap wel afzetmogelijkheden voor het te-
ruggewonnen struviet en hoe het biogas het meest 
efficiënt kan worden gebruikt/ingezet. 

Afvalwater en slib bevatten ook nog andere grond-
stoffen die voor terugwinning in aanmerking 
komen, zoals cellulose of grondstoffen voor het 
produceren van bioplastics. Door aan te sluiten 
bij de initiatieven en onderzoeken in de landelijke 
samenwerkingsverbanden (‘De Energie- en Grond-
stoffenfabriek’) werkt het waterschap mee aan de 
ontwikkeling van deze concepten en haakt het aan 
bij ontwikkelingen. Ook doet het waterschap in het 
kader hiervan zelfstandige onderzoeken. Een voor-
beeld hiervan is onderzoek naar de effecten van 
een experimentele TDH installatie op rwzi Echten 
(zie paragraaf 2.4).

5.5 Prioritaire stoffen en nieuwe stoffen

Prioritaire stoffen
In Europees verband is een lijst met prioritaire 
stoffen opgesteld en worden er wijzigingen in 
die lijst voorbereid. De intentie is om de lozing 
van deze prioritaire stoffen binnen 20 jaar sterk 
te reduceren (of zelfs te beëindigen, afhankelijk 
van de betreffende stof). 

Nieuwe stoffen
Onder nieuwe stoffen wordt in dit plan ver-
staan: bestrijdingsmiddelen, nanodeeltjes, me-
dicijnresten en hormoon verstorende stoffen. 

Door invoering van de Kaderrichtlijn Water is er 
meer aandacht voor de oppervlaktewaterkwaliteit 
qua verontreinigende stoffen. Chemische stoffen 
(prioritaire stoffen) en nieuwe stoffen krijgen hier-
door ook meer aandacht. Landelijk ontstaat er 
steeds meer inzicht in de (ongewenste) effecten 
van de lozing van allerlei (nieuwe) stoffen vanuit 
de rwzi’s. 

Het waterschap en de gemeenten willen in Fluvi-
us-verband de regionale kringlopen zo veel moge-
lijk sluiten door grondstoffen teruggewonnen uit 
het afvalwater en het slib en vrijkomend gezuiverd 
water te benutten. Door het uitvoeren van een 
marktverkenning onderzoekt het waterschap 
samen met bedrijven uit de regio de afzetmoge-
lijkheden van die grondstoffen en het vrijkomend 
gezuiverd water en de haalbaarheid daarvan. 



Helofytenfilter Hoogeveen
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Intermezzo: Ziekenhuis Meppel als voorbeeld 
van een brongerichte aanpak
Het waterschap werkt samen met het Drentse 
Landschap en het ziekenhuis in Meppel tijdens 
de planfase van nieuwbouw voor dit zieken-
huis. Bij de samenwerking verkent men voor 
de nieuwbouw de mogelijkheden van het wa-
terbeheer. Het idee daarbij is geen “high tech” 
oplossing maar “low tech by nature”. De mo-
gelijkheid bestaat om grijswater middels een 
helofytenfilter te zuiveren en in het milieu te 
brengen. Zwartwater kan door middel van een 
helofytenfilter en een nageschakeld wilgenbos 
worden behandeld. De bouw van het zieken-
huis start naar verwachting in 2020.

De waterschappen in Rijn-Oost – verband stellen 
een innovatieagenda op voor het afvalwaterbe-
heer en onderzoeken welke maatregelen kansrijk 
zijn voor verwijderen van nieuwe stoffen. Geza-
menlijk willen ze de belangrijkste probleemstoffen 
in de beheergebieden in beeld brengen en onder-
zoeken welke strategie kan worden gevolgd om 
aan nog op te stellen normen te voldoen. In het 
Waterbeheerplan 2016-2021 [3] is opgenomen dat 
in het kader van de brongerichte aanpak in Rijn- 
Oost - verband één of meer pilotprojecten worden 
opgezet om, samen met partners uit de water-ke-
ten, medicijnresten in oppervlaktewater terug te 
dringen. Daarbij kan gedacht worden aan bronaan-
pak bij ziekenhuizen en zorginstellingen.

De Unie van Waterschappen en VEWIN hebben 
gezamenlijk een plan van aanpak voor geneesmid-
delen in de waterketen opgesteld en deze voor-
gelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu [10]. Daarin wordt een integrale aanpak 
voorgesteld, waarbij het Rijk de regie neemt en 
daarbij vaststelt dat de medische sector, de farma-
ceutische industrie en het RIVM belangrijke rollen 
moeten spelen. Voor geneesmiddelen, hormonen, 
nanodeeltjes of microplastics zijn nog geen nor-
men vastgesteld. In afwachting van normstelling 
worden hiervoor vooralsnog geen maatregelen 
getroffen. Grootschalige uitbreidingen bij rwzi’s 
zijn hierdoor niet nodig. Wel zet men in op kennis-
ontwikkeling ten aanzien van het op doelmatige 
verwijderen van de nieuwe stoffen. 
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6.1 Inleiding
Ontwikkelingen in bevolkingsgroei en plannen van 
bedrijven in de komende 10 jaar kunnen gevolgen 
hebben voor de rwzi’s van het waterschap. Dit 
hoofdstuk gaat in op deze ontwikkelingen, waarop 
een gevoeligheidsanalyse wordt toegepast. Tevens 
worden mogelijke ontwikkelingen verkend met be-
trekking tot nieuwe stoffen en ook ontwikkelingen 
op het gebied van energie en grondstoffen. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in 
paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de demogra-
fische ontwikkelingen en in paragraaf 6.3 op 
gebiedsoverschrijdende lozingen van afvalwater. 
In paragraaf 6.4 worden de prognoses met gevoe-
ligheidsanalyse van de tabel- en meetbedrijven 
besproken. Hierin worden ook kansen en risico’s 
voor het waterschap benoemd. In paragraaf 6.5 
volgt de beoordeling van de persleidingen en in 
paragraaf 6.6 de verwachte prestaties van de rw-
zi’s in de toekomst, uitgaande van de huidige en 
de toekomstige effluenteisen en rekening houdend 
met de autonome ontwikkelingen van inwoneraan-
tal en tabel- en meetbedrijven. Paragraaf 6.7 bevat 
een doorkijk met betrekking tot kansen voor de 
energiefabriek en in paragraaf 6.8 voor de grond-
stoffenfabriek. In paragraaf 6.9 tenslotte volgt een 
beschouwing over nieuwe stoffen. 

6.2 Demografische ontwikkelingen 
Het beheergebied van waterschap Reest en Wie-
den ligt in de provincies Drenthe en Overijssel. 
Beide provincies stellen jaarlijks een bevolkings-
prognose op [11] [12], waarmee de toekomstige 
vuillast van het afvalwater wordt ingeschat. In 
zijn algemeenheid geldt dat er in de stedelijke ge-
meenten naar verwachting nog (enige) groei van 
de bevolking zal plaatsvinden, terwijl in de platte-
landsgemeenten het inwonertal zal afnemen. 

In tabel 6.1 zijn de prognoses van de provincies 
opgenomen voor de groei van het inwonertal en 
vergeleken met de prognoses van het CBS [13]. 
Zoals in tabel 6.1 is te zien zijn er verschillen tussen 
de prognoses van de provincies en het CBS. De 
provincie prognosticeert een kleinere krimp en een 
grotere groei (behalve voor Vollenhove). Voor de 
grotere steden (Hoogeveen, Meppel, Steenwijk) 
gaan zowel de provincie als het CBS uit van bevol-
kingsgroei. Deze prognoses kunnen een overschat-
ting zijn. De realisatie van veel nieuwbouwwijken 
wordt immers nu uitgesteld dan wel meer gefa-
seerd uitgevoerd. Bij de afweging van het investe-
ringsprogramma voor de rwzi’s voor de komende 
tien jaar, speelt dat een rol. Bij de kleinere steden 
ontstaat er juist krimp. Dat is voor de benodigde 
zuiveringscapaciteit op de rwzi’s geen probleem. 
Met betrekking tot demografische ontwikkelin-
gen moet er ook aandacht komen voor een hoger 
aantal 65+ers en meer 1-persoons huishoudens. 
Dit zal ook van invloed zijn op de toekomstige hef-
fingsinkomsten. Ook verdienen de ontwikkelingen 
in de recreatiesector en de lengte van het toeris-
meseizoen aandacht. Deze sector heeft een eigen 
dynamiek wat betreft de aanvoer van afvalwater 
die afwijkt van ‘gewone’ bebouwing.

6 Ontwikkelingen 2016 – 2025



Tabel 6.1 
Prognose van ontwikkeling aanvoer rwzi’s 2015-2025
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Rwzi Gemeente(n) Prognose ontwikkeling in-
woners	o.b.v.	provincie
[	%	per	jaar]

Prognose ontwikkeling in-
woners	o.b.v.	CBS-data	C)

[	%	per	jaar]
Beilen Midden-Drenthe A) -0,19 -0,73
Dieverbrug Westerveld A) -0,36 -0,11
Echten Hoogeveen A) 0,39 0,34
Meppel Meppel A), Staphorst B) 0,59 0,50
Smilde Midden-Drenthe A) -0,19 -0,73
Steenwijk Steenwijkerland B) 0,47 0,30
Vollenhove Steenwijkerland B) 0,04 0,30
A) Bron: Databank Drenthe [11]
B) Bron: Databank Overijssel [12]
C) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek [13]

In het IZP wordt alleen gekeken naar risico’s van 
een toename van de vuillast door inwoners. Voor 
rwzi’s waarbij afname van de vuillast wordt ver-
wacht door krimp van de bevolking, wordt aan-
genomen dat ze bij de verwachte afname van het 
afvalwateraanbod minimaal dezelfde effluent-kwa-
liteit kunnen behouden. Daarom worden de effec-
ten op de rwzi bij een krimp van de bevolking niet 
verder verkend. De effecten van de toename het 
afvalwateraanbod, als gevolg van groei van de be-
volking, op de effluentkwaliteit van rwzi’s Echten, 
Meppel en Steenwijk zijn modelmatig bepaald. Bij 
de beoordeling van de autonome ontwikkeling van 
het inwoneraantal is als gevoeligheid aangehouden 
dat de prognose 1 % hoger uitvalt dan momenteel 
is aangehouden. 



Tabel 6.2 
Levering van afvalwater van en aan naburige waterschappen
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6.3 Grensoverschrijdende aan- en afvoer van 
afvalwater

In een aantal gevallen is sprake van grensover-
schrijdende aan- en afvoer van afvalwater. Zo 
wordt er afvalwater van buiten het beheergebied 
aangevoerd, maar er vindt ook afvalwaterlevering 
naar een naburig waterschap plaats. In tabel 6.2 
zijn deze leveringen opgenomen.

Waterschap Gebied Geleverde v�e�’s jaar 2013
Naar Reest en Wieden 
en	afkomstig	van:

Groot Salland Staphorst/Balkbrug 21.700
Vechtstromen Elim 2.250
Hunze en Aa’s Hooghalen 1.710
Noorderzijlvest Smilde 1.150
Zuiderzeeland Blankenham/Luttelgeest 290

Afkomstig	van	
Reest en Wieden 
en naar:

Groot Salland Zwartsluis/Belt-
schutsloot

6.600

Fryslân Boyl 320
Vechtstromen Balkbrug 8.900
Hunze en Aa’s Schoonloo/Kloosterveen 10.990

De afrekening van zuiveringskosten vindt plaats op 
basis van v.e.’s. Deze v.e. gegevens worden jaarlijks 
achteraf aangeleverd door de gezamenlijk belas-
tingkantoren GBLT en Hefpunt. Het tarief per v.e. 
is de som van de begrote kosten van zuiveren en 
slibverwerking (exclusief transport) gedeeld door 
het begrote aantal v.e.’s. Daarnaast worden tussen 
verschillende waterschappen transportkosten in 
rekening gebracht.

Tussen de waterschappen Groot Salland, Vecht-
stromen en Reest en Wieden zijn in 2013 nieuwe 
afspraken gemaakt voor het verrekenen van grens-
overschrijdend afvalwater. De volgende afspraken 
gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 
2016. Bij het afvoeren van grensoverschrijdend 
afvalwater tussen waterschappen wordt het ge-
middelde van de vastgestelde zuiveringstarieven 
per v.e. van die waterschappen als tarief voor de 
vergoeding toegepast. Vermenigvuldigd met het 
aantal afgevoerde v.e.’s in het belastingjaar levert 
dit de jaarlijkse vergoeding op voor het zuiveren 
van grensoverschrijdend afvalwater. Het aantal 
grensoverschrijdende v.e.’s is bij het maken van de 
afspraken vastgesteld en blijft jaarlijks gelijk. 
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Soms verzorgt het leverende waterschap het 
transport van het afvalwater zelf. In die gevallen 
wordt een korting van 15 % van het verrekentarief 
toegepast. In alle overige situaties worden geen 
kosten met betrekking tot transport van afvalwater 
verrekend.

6.4 Ontwikkelingen tabel-/ en meetbedrijven
In tabel 6.3 staan per rwzi de belangrijkste bedrij-
ven met afvalwaterlozing opgenomen, de zoge-
heten tabel- en meetbedrijven. Vermeld zijn de 
huidige vuillast en de prognose. Op de rwzi’s Die-
verbrug, Smilde, Steenwijk en Vollenhove vinden 
geen lozingen van meetbedrijven plaats.

De ontwikkeling van grote bedrijven en de invloed 
op het zuiveringsbeheer is moeilijk te voorspel-
len. Bedrijven kunnen hun productiecapaciteit 
vergroten, verkleinen of tot nul reduceren (bij be-
eindiging of verplaatsing van het bedrijf). Om die 
reden is met een gevoeligheidsanalyse verkend in 
hoeverre de lozing van de grote bedrijven de zuive-
ringsprestaties van de rwzi’s beïnvloedt. Een tabel- 
of meetbedrijf kan er ook voor kiezen om zelf te 
gaan zuiveren (afhaken). In de praktijk blijven veel 
bedrijven aangehaakt. Een aantal bedrijven kijkt 
wel naar mogelijkheden om de vuillast te vermin-
deren. Om een reëel beeld van mogelijke ontwik-
kelingen bij de bedrijven en de gevolgen voor onze 
zuiveringen te geven, is rekening gehouden met 
een verlaging/verhoging van 50 % van de vuillast 
per bedrijf. Hierbij wordt aangenomen dat de af-
valwaterhoeveelheid van de ziekenhuizen niet ver-
andert. De bandbreedte waarmee wordt gerekend 
is in de tabel opgenomen bij ‘gevoeligheid’.

Opmerking: Afvalwater Friesland Campina Balk-
brug
Het bedrijf Friesland Campina Balkbrug ligt in het 
beheergebied van waterschap Reest en Wieden en 
het waterschap is ook het bevoegd gezag voor de 
lozing van afvalwater door dit bedrijf. Het afvalwa-
ter wordt echter afgevoerd naar de rwzi Dedems-
vaart van waterschap Vechtstromen en is daarom 
niet opgenomen in tabel 6.3.
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Rwzi Bedrijf
Tabel-bedrijven

> 500 v�e�
[v.e.]

Meet-bedrijven
> 750 v�e�
[v.e.]

Verwachting
volgens	bedrijf
[v.e.	toename]

Gevoeligheid
[v.e.]

Beilen Attero 570 ? +/ -280
FC Domo A 21.800 + 19.200 +/- 12.000
Jumbo 930 0 +/- 500
Aandeel bedrijven (%) 1,7 41,0

Echten DOC Kaas B 24.200 + 4.000 +/- 21.000
Attero C 3.260 - 2.000 +/- 1.500
Treant Zorggroep / Bethesda Ziekenhuis 850 0 0
Aandeel bedrijven (%) 0,6 18,0

Meppel Rouveen D 5.260 0 ?
Kievit 5.000 0 +/- 2.500
Zorgcombinatie Noorderboog 740 0 0
Aandeel bedrijven (%) 0,8 11,0

A) De productie zal groeien met een factor 1,88. Het bedrijf heeft aangegeven dat debiet, vervuiling en fosfaat waarschijnlijk ook met deze factor zullen stijgen. In 2014 was de 
verwachting dat dit binnen enkele jaren gerealiseerd zou zijn. Echter, door diverse internationale ontwikkelingen is het groeitempo bijgesteld. Uiteindelijk zal deze prognose wel 
worden gehaald, alleen jaren later. Vooralsnog wordt rekening gehouden met de uitbreiding.

B) DOC Kaas heeft twee productielocaties (Alterveerstraat en Zuivelpark) die beiden op rwzi Echten lozen. In dit overzicht is een totaal opgegeven. De productiecapaciteit zal in de 
komende jaren stapsgewijs worden opgevoerd. In de vergunningsaanvraag wordt voor 2018 een maximale jaargemiddelde vuilvracht verwacht van 24.000 v.e. (bron: Tauw rap-
port met kenmerk R001-1226934PTK-kzo-V01-NL). Het debiet van het te lozen afvalwater neemt tot 2021 toe en stagneert vervolgens tot 2025. De vracht zal het hoogst zijn in 
2020 en in 2021 dalen en vervolgens ook stagneren. Gegevens na het jaar 2025 zijn niet bekend.

C) Dit is voorgezuiverd afvalwater van Attero. Het betreft afvalwater van Attero zelf en door Attero (voor)gezuiverd water van Noblesse Proteïns, een verwerker van slachtafval van 
kippenslachterijen. De ontwikkelingen in het afvalwateraanbod van Attero volgen we in verband met de belasting van rwzi Echten.

D) De productiecapaciteit zal in de nabije toekomst worden vergroot. Eind 2015 ligt de capaciteit op 170 miljoen liter melk (in 2012 140 miljoen liter) en zal toenemen tot circa 200 
miljoen liter melk in 2017. De verwachting is dat de vervuilingswaarde niet verder zal stijgen, maar dat deze door optimalisaties in de bedrijfsprocessen nog iets zal dalen. De 
hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd, zal ongeveer op hetzelfde niveau blijven.
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Risico’s en kansen grote bedrijfsmatige lozers
De lozingen van een aantal bedrijven heeft grote 
invloed op onze rwzi’s. Dit betreft de bedrijven 
Friesland Campina Locatie Beilen, DOC in Hooge-
veen en Attero te Wijster. De ontwikkelingen bij 
deze bedrijven worden daarom nauwlettend ge-
volgd. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere 
capaciteitsuitbreiding en de optimalisatie van pro-
ductieprocessen. 

Kansen van Industrieel afvalwater
Industrieel afvalwater biedt soms maatschap-
pelijke kansen. Het afvalwater van de voedings-
middelenbedrijven (zuivel) op de rwzi’s Echten, 
Meppel en Beilen bevat – mits niet (te) vergaand 
voorgezuiverd - relatief veel organische stoffen en 
relatief weinig nutriënten. Soms worden er bij deze 
bedrijven tijdens het productieproces al geconcen-
treerde stromen afgevangen en deze stromen kun-
nen, naast afvalwater, ook worden verwerkt op de 
gistings-installaties van Echten. Dat kan voordeel in 
kosten en duurzaamheid opleveren. Hierdoor kan 
er bijvoorbeeld meer gas worden geproduceerd en 
hoeft minder CZV te worden geoxideerd. Het levert 
het waterschap via de voordeur wel minder hef-
fingsinkomsten op. Voorwaarden zijn:
1. Voldoende capaciteit beschikbaar;
2. Het verwerken van afvalstromen is aan vergun-

ningen gebonden. De Nederlandse Voedsel en 
Waren autoriteit heeft in 2015 een erkenning 
afgegeven voor het verwerken van categorie 3 
materiaal in de gistingsinstallatie van rwzi Ech-
ten;

3. Het goed afbreekbaar zijn omdat de verwerking 
van slib veel geld kost.

6.5 Beoordeling capaciteit rioolgemalen

6.5.1	Groei	vuilwateraanbod
In paragraaf 4.3.2 is aangegeven dat een aantal 
rioolgemalen niet voldoet aan de afnamever-
plichting. Bij een aantal woonkernen geldt dat er 
een toename van de inwoners wordt verwacht. 
Daarmee stijgt het afvalwateraanbod en dit kan 
voor enkele kritische gemalen leiden tot het niet 
voldoen aan de afnameverplichting. Dit kan zich 
voordoen bij de woonkernen Hoogeveen, Meppel 
en Steenwijk. 

De groei in Hoogeveen en Steenwijk is zo gering, 
dat dit nauwelijks is terug te vinden in de toena-
me van de afvoercapaciteit. Daarnaast is het niet 
mogelijk om binnen een woonkern specifieke loca-
ties aan te wijzen waar de groei zou plaatsvinden. 
Daarom hoeven gedurende de planperiode geen 
gemalen aangepast te worden om de groei te kun-
nen dekken. 
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De groei in Meppel wordt verklaard door de 
nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Het afval-
water dat afkomstig is van dit gebied wordt zonder 
tussenkomst van een rioolgemaal van het water-
schap rechtstreeks afgevoerd naar de rwzi Meppel. 
Het schone regenwater wordt in deze nieuwbouw-
wijk apart opgevangen en via wadi’s in de bodem 
geïnfiltreerd of afgevoerd naar het oppervlaktewa-
ter. Het regenwater blijft op deze wijze in de wijk 
en komt dus niet op de rwzi. Ook voor Meppel 
geldt dat er geen gemalen hoeven te worden aan-
gepast gedurende de planperiode om de groei te 
kunnen dekken.

6.5.2	Groei	hemelwateraanbod	/	afkoppelen
Zoals aangegeven in paragraaf 3.4 vraagt het wa-
terschap de gemeenten in het vGRP aandacht te 
besteden aan de mogelijkheden voor afkoppelen 
en blijft het waterschap initiatieven stimuleren 
met de inzet van menskracht en middelen. De ge-
meentelijke specificaties van het Watertakenplan 
Fluvius 2015 – 2021 zijn wettelijk het vGRP van de 
gemeenten. Hierin is aandacht voor (doelmatig) 
afkoppelen.

In het Watertakenplan Fluvius 2016-2021 (waar 
dit IZP onderdeel van uitmaakt) hebben de zes 
deelnemende gemeenten en het waterschap 
vastgelegd dat zij tot doel hebben het inzicht in 
de doelmatigheid en de efficiency van het afkop-
pelen willen vergroten. Daarbij wordt rekening 
gehouden met effecten van de capaciteit van het 
rioolstelsel, de kwaliteit van het oppervlaktewater, 
het minimaliseren van de aanvoer van regenwater 
naar de zuivering en het beperken van de kosten. 
De afnameverplichting van de rioolgemalen is ge-
baseerd op generieke afspraken tussen gemeente 
en waterschap over de droogweerafvoer en over 
het maximaal aan te sluiten verhard oppervlak 
per woning (zie Rioleringsbeleid 2013-2019 Reest 
en Wieden). Pas als door afkoppelen het verhard 
oppervlak per woning daalt onder de afgesproken 
waarde kan volgens deze afspraken de afnamever-
plichting dalen. 

6.5.3	Optimalisatie	waterketen
Naast de generieke afspraken over de afnamever-
plichting is het altijd mogelijk om in gezamenlijk-
heid tussen gemeente(n) en het waterschap de 
afvoercapaciteiten naar rwzi’s kritisch te bekijken. 
Ook dit is opgenomen in de notitie Rioleringsbeleid 
2013-2019 van het waterschap. 



Helofytenfilter Hoogeveen

60 Concept versie 2 november 2015Specificatie Waterschap Reest en Wieden - Module A - Integraal Zuiveringsplan

Hierbij wordt opgemerkt dat veel bedrijven met 
name CZV rijk afvalwater (met weinig nutriënten) 
lozen. Dat betekent dat afhaken van zo een bedrijf 
een negatief effect heeft op de zuiveringsprestaties 
van de rwzi waar het bedrijf op loost. Extra vuillast 
van het bedrijf heeft dan vaak een positief effect 
voor de verwijdering van stikstof. Op basis van de 
tabel 6.4 worden de volgende conclusies getrok-
ken: 
1. Alle rwzi’s hebben voldoende capaciteit om nu 

en in de toekomst te voldoen aan de effluent-
kwaliteit. Volgens de gevoeligheidsanalyse is er 
in toekomst voldoende reservecapaciteit om 
eventuele bijzondere situaties (extra vuilvracht 
bedrijven / afhaken van bedrijven / extra auto-
nome groei) te verwerken/op te vangen. Alleen 
voor rwzi Echten kan in de planperiode capaci-
teitsuitbreiding noodzakelijk zijn. Dit wordt in 
2016-2017 nader onderzocht;

2. Rwzi Smilde krijgt volgens het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer een lozingseis van 15 mg/l. 
Als deze eis wordt verscherpt (tot 10 mg/l in 
plaats van 15 mg/l), dan voldoet de rwzi ook 
aan deze eis, zonder aanpassingen;

3. Rwzi Vollenhove moet volgens het Activiteiten-
besluit milieubeheer voldoen aan een lozingseis 
van 15 mg N-totaal/l en 2,0 mg P-totaal/l. De 
maatwerkeisen zijn (net als de huidige eis) 
strenger (resp. 10 en 1,0 mg/l). In de toekomst 
kan rwzi Vollenhove blijven voldoen aan de spe-
cifieke lozingseisen, zonder aanpassingen;

4. Rwzi Steenwijk moet volgens het Activiteiten-
besluit milieubeheer voldoen aan een lozingseis 
van 10 mg N-totaal/l en 2,0 mg P-totaal/l. De 
rwzi heeft momenteel een P-totaal eis van 1,0 
mg/l (vergunningseis). In de toekomst krijgt 
deze de maatwerkeis ook van P-totaal van 1,0 
mg/l en hieraan kan zonder aanpassingen blij-
ven worden voldaan. 

6.6 Verwachte prestaties rwzi’s 
In deze paragraaf wordt beoordeeld of de zeven 
rwzi’s in de toekomst voldoen aan de effluenteisen. 
Daarbij is rekening gehouden met de prognoses 
van de aangevoerde vuillast van inwoners, kleine 
bedrijven, meetbedrijven en ook de toekomstige 
effluenteisen. Voor de effluenteisen is rekening 
gehouden met de huidige (2015), de toekomstige 
en eventuele eisen die volgen vanuit maatwerk of 
een eventuele verscherping van de effluenteis (zie 
ook paragraaf 5.3).

Om uitsluitsel te geven of de N-totaal effluenteis 
daadwerkelijk in de toekomst gehaald kan worden, 
zijn modelberekeningen uitgevoerd met het HSA 
model (Hochschule Ansatz model) en de Tauw 
ontwerp- en terug-rekentool (OWT) versie 2.2. Bij 
de modelberekeningen is geen rekening gehouden 
met een limiterende beluchtingscapaciteit. Tabel 
6.4 geeft de beoordeling van de rwzi’s weer.

Bijlage 1 bevat de onderliggende modelberekenin-
gen voor de rwzi’s Echten, Meppel en Steenwijk. 
De overige rwzi’s zijn niet met het model doorgere-
kend, maar zijn semi kwantitatief beoordeeld om-
dat zij geen meetbedrijven hebben aangesloten. 



Tabel 6.4 
Beoordeling rwzi’s
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   Huidig  Prognose (jaar 2025)  Gevoeligheid

Omschrijving Gehanteerde 
eis

Lozings-
eisen 

(in	mg/l) 
N	//	P

 Jaar 
2015  

Bekende 
informatie	
tabel-/	en	

meetbedrijven

Autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven	en	
tabel-/	en	

meetbedrijven

 

+1,0%	toena-
me autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Toename v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

Afname v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

rwzi	Beilen

Huidige 
lozingseisen 10 // 2,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
10 // 2,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

10 // 2,0  

    

rwzi	
Dieverbrug

Huidige 
lozingseisen 10 // 2,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
10 // 2,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

10 // 2,0  

Voldoet aan effluenteis Marge kleiner dan 10 %, dit is aangemerkt als kritische situatie voor beheer Voldoet niet aan de effluenteis



Tabel 6.4 (vervolg) 
Beoordeling rwzi’s
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   Huidig  Prognose (jaar 2025)  Gevoeligheid

Omschrijving Gehanteerde 
eis

Lozings-
eisen 

(in	mg/l) 
N	//	P

 Jaar 
2015  

Bekende 
informatie	
tabel-/	en	

meetbedrijven

Autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven	en	
tabel-/	en	

meetbedrijven

 

+1,0%	toena-
me autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Toename v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

Afname v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

rwzi	Echten

Huidige lo-
zingseisen 10 // 1,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
10 // 1,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

10 // 1,0  

    

rwzi	Meppel

Huidige 
lozingseisen 10 // 2,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
10 // 2,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

10 // 2,0  

Voldoet aan effluenteis Marge kleiner dan 10 %, dit is aangemerkt als kritische situatie voor beheer Voldoet niet aan de effluenteis
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   Huidig  Prognose (jaar 2025)  Gevoeligheid

Omschrijving Gehanteerde 
eis

Lozings-
eisen 

(in	mg/l) 
N	//	P

 Jaar 
2015  

Bekende 
informatie	
tabel-/	en	

meetbedrijven

Autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven	en	
tabel-/	en	

meetbedrijven

 

+1,0%	toena-
me autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Toename v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

Afname v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

rwzi	Smilde

Huidige 
lozingseisen 15 // 2,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
15 // 2,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

15 // 2,0  

    

rwzi	
Steenwijk

Huidige 
lozingseisen 10 // 1,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
10 // 2,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

10 // 1,0  

Voldoet aan effluenteis Marge kleiner dan 10 %, dit is aangemerkt als kritische situatie voor beheer Voldoet niet aan de effluenteis



Tabel 6.4 (vervolg) 
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   Huidig  Prognose (jaar 2025)  Gevoeligheid

Omschrijving Gehanteerde 
eis

Lozings-
eisen 

(in	mg/l) 
N	//	P

 Jaar 
2015  

Bekende 
informatie	
tabel-/	en	

meetbedrijven

Autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven	en	
tabel-/	en	

meetbedrijven

 

+1,0%	toena-
me autonome 
ontwikkeling 
inwoners en 
bedrijven

Toename v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

Afname v�e�’s 
tabel-/	en	

meetbedrijven

rwzi	Vollen-
hove

Huidige 
lozingseisen 10 // 1,0  

Lozingseisen 
activiteiten-

besluit
15 // 2,0  

Verscherpte 
lozingseis / 
Maatwerk

10 // 1,0  

Voldoet aan effluenteis Marge kleiner dan 10 %, dit is aangemerkt als kritische situatie voor beheer Voldoet niet aan de effluenteis
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6.7 Kansen energiefabriek 
Zoals eerder is aangegeven in paragraaf 3.2 is in 
2008 de Meerjarenafspraak energie-efficiency 
zuiveringsbeheer (MJA-3) ondertekend. De wa-
terschappen streven hiermee naar 2 % energie 
efficiency per jaar, vooral door energiezuiniger te 
werken. Ook eigen energieopwekking door bijvoor-
beeld slibvergisting en inzet van andere duurzame 
energiebronnen kunnen hieraan bijdragen [8]. 

Het waterschap Reest en Wieden heeft de afgelo-
pen jaren op energiegebied veel geïnvesteerd. Een 
belangrijke bijdrage aan een positieve energieba-
lans op het verbruik van de rwzi’s is het vergisten 
van het zuiveringsslib. Voor het zuiveren van het 
afvalwater werd in het jaar 2014 voor 38 % (circa 4 
miljoen kWh) van de eigen energiebehoefte voor-
zien vanuit de omzetting van biogas in de warmte-
kracht koppeling (WKK). 

Op het gebied van energie kunnen nog een aantal 
maatregelen worden overwogen, onder andere:
• Maximaliseren van de slib-/ biogasproductie;
• Slibeindverwerking;
• Riothermie;
• SMART-grid;
• Vervanging van beluchting;
• Wind en zonne-energie;
• Biomassa vanuit waterbeheer.

Maximaliseren van de slib-/biogasproductie
Om de biogasopbrengst verder te verhogen zijn er 
diverse mogelijkheden
Optimaliseren van de slibvergisting: mengsysteem, 
sliblogistiek (lopend STOWA onderzoek);
Slibproductie op de rwzi’s maximaliseren;
Voorbehandeling van slib alvorens te vergisten. 
Een voorbeeld hiervan is Thermische Druk Hydroly-
se (TDH) op de SOI Echten, zie ook paragraaf 2.4.

Slibeindverwerking
Na vergisten wordt het slib ontwaterd tot slibkoek. 
Deze slibkoek bestaat slib voor een groot deel 
uit water (70 – 80 %). Er zijn verschillende routes 
om slibkoek te verwerken, maar in alle gevallen 
moet het grootste deel van het water worden 
verdampt. Dat kost veel energie. Hiervoor wordt 
vaak fossiele energie gebruikt (bij biologisch en 
thermisch drogen) of de energie uit het slib zelf (bij 
monoverbranding). In dat laatste geval wordt dus 
de beschikbare energiewaarde uit het slib gebruikt 
om het te drogen. Zuiveringsslib kan ook door 
middel van andere technieken worden gedroogd. 
Bijvoorbeeld met restwarmte en/of zonnewarmte. 
Technieken hierbij zijn slibdrogen in kassen of met 
banddrogers. In Duitsland wordt dit al op grote 
schaal toegepast [14]. Door de rest/zonnewarmte 
te gebruiken wordt in vergelijking met biologisch 
en thermisch drogen bespaard op fossiele brand-
stof. Bij monoverbranding is het belangrijkste voor-
deel dat na het drogen met rest/zonnewarmte het 
restproduct nog energie bevat die nuttig kan wor-
den aangewend, terwijl dit bij monoverbranding 
niet het geval is.



Figuur 6.1
Riothermie
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Riothermie
Er zijn manieren om warmte te onttrekken uit het 
rioolwater (Riothermie) en dat af te zetten, bijvoor-
beeld naar een zwembad. Bij de rwzi Raalte wordt 
dit al met succes gedaan. Daar wordt warmte van 
het effluent onttrokken en geleverd aan nabijgele-
gen zwembad Tijenraam. De mogelijkheden voor 
uitrol van het gebruik van warmte uit effluent van 
een rwzi zijn sterk afhankelijk van de warmtevraag 
in de directe omgeving van de rwzi, want transport 
van warmte is vaak duur.

Smart Grid
Als meer elektriciteit wordt opgewerkt dan voor 
het eigen verbruik op locatie nodig is, kan het 
overschot worden terug geleverd aan het net. 
De financiële baten zijn daarbij vaak relatief laag 
zeker in vergelijking met particuliere initiatieven. 
Het is wel mogelijk om te onderhandelen met het 
energiebedrijf over de tarieven voor teruglevering 
als de stroom op andere rwzi’s van het waterschap 
wordt benut. Voor Echten is er ook een dergelijke 
overeenkomst met het energiebedrijf. Kosten, zo-
als netbeheer en onbalanskosten moeten uiteraard 
wel worden betaald. Het toepassen van een Smart 
Grid, waarbij energievraag en -levering maximaal 
op elkaar worden afgestemd, biedt in de toekomst 
misschien kansen.

Wind- en zonne-energie
Waterschappen hebben de mogelijkheid wind en 
zonne-energie op te wekken. Zo staan nu de dijken 
van de waterschappen in de belangstelling voor 
de opwekking van windenergie. Landelijk wordt 
onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico’s. In 
opdracht van de provincie Overijssel en inliggende 
waterschappen is onderzoek gedaan naar nieuwe 
energie en energie-efficiency [14]. Hieruit kwam 
naar voren dat de waterschappen beschikken 
over veel terreinen die theoretisch interessant zijn 
voor plaatsing van windmolens en zonnepanelen. 
Daarbij kan worden gedacht aan bepaalde dijken, 
waterbergingsgebieden, onbenutte grondopper-
vlakten op rioolwaterzuiveringen en daken van 
waterschapsgebouwen. In de praktijk moet wor-
den aangetoond dat zulke toepassingen financieel 
en technisch haalbaar zijn. 

Biomassa vanuit waterbeheer
Het waterschap beheert en onderhoudt het totale 
watersysteem binnen haar beheergebied, com-
pleet met alle daarbij behorende infrastructuur 
en waterkeringen. Bij het beheer en onderhoud 
aan waterkeringen en watergangen komt jaarlijks 
biomassa vrij zoals hout- en snoeiafval, maaisel, 
gras en rietachtig materiaal. In de afgelopen jaren 
is al veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden 
om deze energetische biomassastroom te gebrui-
ken voor het opwekken van hernieuwbare energie 
[14]. Vooralsnog is het kostentechnisch niet renda-
bel om deze biomassa in te zetten voor energieop-
wekking.

Ook bestaat de mogelijkheid om actief biomassa te 
produceren. Zo zijn er wilgenplantages die gevoed 
worden met afvalwater. Het afvalwater wordt ge-
zuiverd en tevens wordt biomassa in de vorm van 
wilgentenen geproduceerd.
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6.8 Kansen grondstoffenfabriek
In de visie van de afvalwatersector, ‘de Routekaart 
2030’ (UvW, VNG) is een aantal scenario’s beschre-
ven voor doorontwikkeling van de afvalwaterketen, 
waaronder het winnen van grondstoffen uit riool-
water. Volgens de Routekaart staat het terugwin-
nen van grondstoffen uit afvalwater hoger in de 
waardepiramide dan het opwekken van energie. 
Daarom verdient dit de voorkeur en wordt gezocht 
naar methoden om grondstoffen op termijn doel-
matig terug te winnen uit afvalwater en terug te 
brengen in de economie. Dit wordt gestimuleerd 
en gecoördineerd door de Energie- en Grondstoffa-
briek, zie ook paragraaf 5.4. Waterschap Reest en 
Wieden levert een actieve bijdrage aan de Energie 
en Grondstoffenfabriek en wil ook bijdragen door 
onderzoek te doen op eigen locatie(s). Op dit mo-
ment wordt in Nederland gewerkt aan het terug-
winnen van de volgende grondstoffen:
• Alginaat;
• Bioplastics / vetzuren;
• Cellulose;
• CO2;
• Fosfaat / struviet;
• Stikstof.

Bioplastics of vetzuren kunnen worden gewonnen 
uit zuiveringsslib. Waterschap Reest en Wieden 
heeft van verschillende rwzi’s en reactoren (BCFS 
en carrousels) de potentie om bioplastics vanuit 
het slib te produceren onderzocht. 

Slibplatform Noordoost Nederland
Het waterschap werkt ook samen in het Slibplat-
form Noordoost Nederland. Centraal in dit samen-
werkingsverband staat het benutten van kansen 
voor kostenbesparing van de slib(eind)verwerking 
door samen te werken. Tevens is een belangrijk 
aandachtspunt het bijdragen aan toekomstgerichte 
strategieën voor slib(eind)verwerking. 

De kansen die zich voordoen op het gebied van 
energie of grondstoffen zijn meegenomen in de 
investeringsafwegingen per zuivering (hoofdstuk 
7). Als zich kansen voordoen worden die via busi-
ness-cases uitgewerkt. 

6.9 Doorkijk nieuwe stoffen
Zoals reeds is beschreven in paragraaf 5.5 worden 
vooralsnog geen maatregelen getroffen voor te-
rugdringen van nieuwe stoffen, omdat voor deze 
stoffen (nog) geen lozingseisen gelden. Grootscha-
lige uitbreidingen bij rwzi’s zijn hierdoor niet nodig. 
Wel zet het waterschap in op kennisontwikkeling 
ten aanzien van het op termijn op doelmatige wijze 
verwijderen van de nieuwe stoffen, bijvoorbeeld in 
Rijn-Oost-verband.
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7.1 Inleiding
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat in de 
periode tot 2016 de nadruk heeft gelegen op het 
op orde brengen en houden van de infrastructuur. 
Tevens is fors geïnvesteerd in energieopwekking en 
energiebesparing. In het verlengde daarvan ligt in 
de planperiode 2016-2021 de aandacht op het in 
stand houden van de installaties, het verhogen van 
de doelmatigheid (bedrijfsvoering, slibverwerking) 
en het vergroten van de duurzaamheid (energie-
besparing, opwekking van energie en terugwinnen 
van grondstoffen). 

Om hier invulling aan te geven wordt in dit hoofd-
stuk ingegaan op:
•  Samenvoeging / opheffing rwzi’s met het oog 

op doelmatigheid en verduurzaming (paragraaf 
7.2);

• Benodigde investeringen gericht op instandhou-
ding van de installaties en het blijvend voldoen 
aan de lozingseisen (paragraaf 7.3);

• Investeringen gericht op het vergroten van de 
doelmatigheid en duurzaamheid van de rwzi’s 
(paragraaf 7.4-7.10).

7 Investeringsafwegingen 2016 - 2021



Figuur 7.1 
Ligging rwzi’s waterschap Reest en Wieden en de omringende waterschappen
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7.2 Samenvoeging / opheffing rwzi’s
In figuur 7.1 zijn de rwzi’s weergegeven van water-
schap Reest en Wieden en van de omringende wa-
terschappen weergegeven. De dikgedrukte zwarte 
lijn geeft de gebiedsgrenzen van de verschillende 
waterschappen aan.

In de figuur is te zien dat de rwzi’s van de omrin-
gende waterschappen niet dichtbij de rwzi’s van 
het waterschap Reest en Wieden liggen. Derhalve 
zijn er geen gebiedsoverschrijdende combinaties 
van rwzi’s te verwachten. Enkel voor Vollenhove 
zou een centralisatie met Genemuiden een optie 
kunnen zijn. Dit wordt in paragraaf 7.10 besproken. 
Voorafgaand aan dit IZP hebben er al een aantal 
centralisaties binnen het beheergebied plaatsge-
vonden:
• Rwzi Ruinen is geamoveerd en het afvalwater 

wordt afgevoerd naar rwzi Echten;
• Rwzi Westerbork is geamoveerd en het afvalwa-

ter wordt afgevoerd naar rwzi Beilen;
• Verder heeft waterschap Reest en Wieden de 

mogelijkheden verkend om rwzi Smilde en 
rwzi Assen (Hunze en Aa’s) te centraliseren. Dit 
bleek niet kostenefficiënt te zijn.



Tabel 7.1 
Technische levensduur werktuigbouwkundige onderdelen
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7.3 In stand houden van de installaties 
Aanpak
Om de installaties in stand te houden en de goede 
werking te borgen zijn naast regulier onderhoud 
ook vervangingsinvesteringen nodig. Om deze in-
vesteringen te plannen is een investeringsaanpak 
voor het plannen van de vervangingsinvestering 
ontwikkeld. De hoofdgedachte daarbij is als volgt: 

Als basis van de zuiveringstechnische werken 
wordt gekozen voor de werktuigbouwkundi-
ge installaties. Voor deze installaties worden 
technische levensduren bepaald op basis van 
expert-judgement. Als een werktuigbouwkun-
dige installatie wordt vervangen wordt tegelij-
kertijd de elektrische installatie vervangen en 
indien nodig worden civieltechnische aanpas-
singen of reparaties uitgevoerd (zoals beton-
herstel). Voor een aantal onderdelen, zoals 
ontvangkelders en de actiefslibtanks worden 
voor de civiele tanks aparte beton(herstel)
posten opgenomen. 

Op basis van expert judgement van het waterschap 
Reest en Wieden en adviesbureau Tauw houdt 
men voor de verschillende werktuigbouwkundige 
onderdelen een technische levensduur aan volgens 
tabel 7.1.

Onderdelen Levensduur Aanvullende opmerking
Ruimers  40 jaar Motoren	worden	vervangen	vanuit	budget	Beheer	en	onderhoud
Rotoren 
(alleen Vollenhove)

 40 jaar Motoren	worden	vervangen	vanuit	budget	Beheer	en	onderhoud

Landox 
(Meppel en Echten)

 40 jaar

Alle vijzels en pompen  25 jaar Door	revisies	gaan	deze	onderdelen	lang	mee
Zandvanger  25 jaar
Blowers  15 jaar Wegens	nieuwe	energiezuinige	technologieën
Voortstuwers  15 jaar 
Mengers  15 jaar
Chemicaliën
dosering

 15 jaar

Roostergoedverwijdering  15 jaar
Beluchtingssysteem  15 jaar

Uitgangspunten en randvoorwaarden
• Regulier onderhoud wordt gepleegd door de 

beheerafdeling. Deze afdeling beschikt hier-
voor over onderhoudsbudget. Hiermee wordt 
geborgd dat de installatie gedurende de techni-
sche levensduur goed blijft functioneren;

• De beheerafdeling beschikt over onderhouds-
budget voor tussentijdse vervanging van elek-
trotechnische installaties. Dit is aan de orde als 
een werktuigkundige installatie nog niet aan 
vervanging toe is, maar de elektrotechnische 
installatie wel;

• De besturingsinstallatie heeft een technische 
levensduur van 7 jaar. De vervanging hiervan is 
een apart onderdeel van de vervangingsinves-
teringen.

Gebaseerd op de bovenstaande aanpak is in tabel 
7.2 aangegeven, wanneer de mechanische onder-
delen van de rwzi’s moeten worden vervangen. 

Er is gebruik gemaakt van een kleurenschaling van 
rood naar groen. Het jaartal geeft aan wanneer het 
onderdeel vervangen moet worden. 



Tabel 7.2 
Overzicht vervangingsmomenten mechanische onderdelen van de rwzi’s (waterlijn)

Kleurenschaling
2015
2018
2021
2024
2027
2030
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Onderdelen Beilen Dieverbrug Smilde Steenwijk Vollenhove Echten Meppel
Influentbuffer    2028 2035   
Influentpompen/vijzels 2037  2031 2030 2027 2031 2032
Stappenrooster 2027 2016 2021 2027 2017 2025 2022
Roostergoedwaspers 2027 2016 2021 2027 2017 2025 2022
Zandvanger 2037 2029 2031 2037  2030 2032
Voorbezinktank       2032
Recirculatiepompen 2037 2029 2031 2037  2031  
Voortstuwers (oud)  2019   2017 2017 2018
Voortstuwers (BCFS) 2027  2021 2027 2030 2021  
Voortstuwers (landox)       2051
Beluchtingssysteem (oud)  2019 2021   2021 2025
Beluchtingssysteem (nieuw) 2027   2027 2023 2025  
Blower 2027 2019 2021 2027  2025 2029
Blower      2029  
Ruimer (oud)  2044  2016   2035
Ruimers (nieuw) 2052  2046 2045 2044 2046 2047
Retourslib (oud) 2037 2029 2031 2030  2031 2020
Retourslib (nieuw)    2035 2027  2032
Surplusslib 2037 2029 2031 2037 2025 2031 2031
Chemicaliëndosering 2027 2019 2027 2027 2015 2021 2025
Gravitaire indikker 2052 2044 2046  2043   
Slibopslag 2027 2019 2021 2027 2022  2024
Luchtbehandeling (waterlijn) 2027 2019 2021 2027 2028 2021 2022
Zandfilter    2021    
Effluentgemaal     2027   
Besturingsinstallatie 2015 2019 2021 2018 2018 2021 2021
Besturing zandfilter    2016    



Tabel 7.3 
Vervangingsmomenten mechanische 
onderdelen sliblijnen rwzi’s Echten en 
Meppel
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Omdat rwzi Echten en Meppel een uitgebreidere 
sliblijn hebben, zijn de onderdelen van die sliblij-
nen apart weergegeven in tabel 7.3. Deze tabellen 
geven een goed beeld van de ouderdom van de 
mechanische onderdelen en de te verwachten 
investeringen voor de komende 10-30 jaar. De on-
derdelen van de gistingstank van rwzi Meppel zijn 
momenteel buiten bedrijf. Deze worden voor de 
komende periode niet meegenomen in de investe-
ringsafweging. 

In de paragrafen 7.4 tot en met 7.10 worden per 
rwzi de verschillende afwegingen voor investerin-
gen besproken. Bijlage 5 geeft een gedetailleerde 
toelichting op de bepaling van de investeringen. 

Onderdelen	sliblijn Echten Meppel
Voorindikking PS  2015
Bandindikker 2038 2031
Gistingtank 2028 2017
Na-indikker  2015
Gashouder 2028 2015
Gaszuivering 2028  
WKK 2028 2027
Slibverwarming 2028 2015
Fakkelinstallatie 2028 2016
Kamerfilterpers 2021  
Slibopslag 2028 2024
Luchtbehandeling (sliblijn) 2028  
Besturing kamerfilterpers 
(lokaal) 2016  
Besturing Energiefabriek 2020  
Besturing SOI 2020  

7.4 Toekomst rwzi Beilen
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi Beilen in stand te houden zijn in de 
planperiode geen vervangingsinvesteringen nodig.

Voor de rwzi Beilen geldt dat deze nu (2015) en in 
de toekomst voldoet aan de lozingseisen. De rwzi 
hoeft dan ook niet te worden uitgebreid. Met de 
verwachte uitbreiding van een grote industriële 
lozer (Friesland Campina) is rekening gehouden.
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Kansen vergroten doelmatigheid en duurzaamheid
De bedrijfsvoering kan mogelijk duurzamer door 
mechanische slibindikking toe te passen. Het slib 
wordt momenteel gravitair ingedikt tot 3,5 à 4 % 
drogestof. Door mechanische indikking kunnen 
transportbewegingen en daarmee de uitstoot 
van CO2 worden gereduceerd en mogelijk ook de 
jaarlijkse kosten. Voor rwzi Beilen is dit verkend. 
Daaruit volgt dat het huidige gravitair indikken 
financieel veel voordeliger is dan overgaan op 
mechanische indikking. Daarom wordt voor de 
planperiode vooralsnog rekening gehouden met 
de vervangingsinvesteringen van bestaande on-
derdelen van de gravitaire indikker. Wel worden 
de kansen voor mechanische slibindikking verder 
onderzocht, omdat dit een mogelijkheid is om aan 
de doelstellingen op het gebied van energie en CO2 
uitstoot bij te dragen.

Kansen voor energiebesparing/duurzame opwek-
king
Het terrein van rwzi Beilen is geschikt voor het 
plaatsen van zonnepanelen (eventueel ook op 
het dak van het naastliggende gebouw). In het op 
te stellen Energy Efficiency Plan (EEP) 2016-2020 
wordt een voorstel uitgewerkt voor de haalbaar-
heid van de aanleg van de zonnepanelen. Deze 
plannen zijn in voorbereiding. Daarom is voorals-
nog geen investering voor zonnepanelen opgeno-
men in dit IZP. Het afvalwater dat geleverd wordt 
door Friesland Campina is relatief warm (circa 
30°C). Dit biedt technisch mogelijkheden voor 
riothermie. In de omgeving is echter geen warmte-
vraag voor deze warmte waardoor riothermie in de 
planperiode niet aan de orde is. 

Kansen voor grondstoffenterugwinning
Bioplastics of vetzuren kunnen vanuit sterk gecon-
centreerde industriële afvalwaterstromen worden 
teruggewonnen. Deze stromen moeten dan bij 
voorkeur via een separate leiding worden aange-
voerd op de rwzi. Dit is het geval voor het afvalwa-
ter van Friesland Campina (zie ook paragraaf 6.8).
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7.5 Toekomst rwzi Dieverbrug
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi Dieverbrug in de planperiode in stand 
te houden zijn vervangingsinvesteringen gepland 
(zie bijlage 7).

Voor de rwzi Dieverbrug geldt dat deze nu (2015) 
en in de komende periode voldoet aan de lo-
zingseisen. De rwzi hoeft dan ook om die redenen 
niet te worden uitgebreid.

Wel blijkt uit tabel 7.2 dat enkele onderdelen tij-
dens de planperiode tegen hun financiële levens-
duur lopen. 

Rwzi Dieverbrug is in 2004 uitgebreid en ge-
renoveerd. Een aantal onderdelen zijn bij deze 
verbouwing hergebruikt. Dit gaat met name om 
de civiele onderdelen. De mechanische en elektro-
technische onderdelen zijn allemaal vernieuwd. 
Wanneer voor vervanging wordt uitgegaan van 
de financiële afschrijvingstermijnen dan moeten 
de mechanische en elektrotechnische onderdelen 
in 2018 worden vervangen. Er zijn componenten 
die met klein onderhoud of een kleine aanpassing 
weer een aantal jaren meegaan. Dus is volledige 
vervanging van onderdelen niet nodig in 2018. 

Het waterschap heeft behoefte aan nieuw beleid 
over hoe bij renovatie moet worden omgegaan 
met nieuwe inzichten/ontwikkelingen. In plaats 
van één-op-één vervangen kan ook gekozen wor-
den om een installatie volgens de nieuwste stand 
der techniek aan te passen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat alle randvoorzieningen ook moeten 
worden aangepast. In dat geval is deze aanpassing 
niet meer doelmatig. Welke keuze dan moet wor-
den gemaakt hangt af van risico’s in relatie tot de 
kosten (assetmanagement/expert-judgement). 

Voor Dieverbrug geldt dat in 2017 de gehele werk-
tuigbouwkundige installatie vervangen dient te 
worden. Maar wanneer er gekozen wordt voor een 
nieuwe roostergoedverwijdering met een maas-
wijdte van 3 mm, dan dient de goot ook te worden 
aangepast. Omdat er op dit vlak nog geen beleid is, 
kan deze keuze nog niet worden gemaakt en zullen 
de kosten geraamd worden met een bandbreedte 
van +/- 50%.

Kansen voor vergroten doelmatigheid en duur-
zaamheid
In de zomermaanden is de rwzi Dieverbrug relatief 
hoog belast (veel recreatie). De rwzi is voor het 
laatst aangepast in het jaar 2004. Hierbij zijn van 
de oude installatie een aantal civiele onderdelen 
hergebruikt. De hergebruikte onderdelen zijn re-
latief oud (bouwjaar 1976) en moeten op een ter-
mijn van circa vijf jaar worden vernieuwd. Hiervoor 
zijn twee mogelijkheden met elkaar vergeleken, 
namelijk alle onderdelen vervangen of ombouw 
van de installatie volgens het (koude) Anammox 
principe. 

Een verkenning naar de stand van zaken van koude 
Anammox [15] heeft opgeleverd dat de techniek 
nog niet voldoende is uitontwikkeld en daarom bij 
toepassing risico’s oplevert voor de bedrijfsvoe-
ring. Daarom zullen in de komende periode, op 
korte termijn (< 5 jaar), de mechanische onderde-
len die aan vervanging toe zijn, worden vervangen. 
Het is daarbij van belang de verdere ontwikkeling 
van koude Anammox te volgen. Op langere termijn 
(> 10 jaar) kan dan alsnog worden besloten de 
renovatie conventioneel uit te voeren of toch de 
koude Anammox te implementeren.
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Overige kansen voor energiebesparing/duurzame 
opwekking en grondstoffenterugwinning zijn voor 
deze rwzi niet in beeld.

7.6 Toekomst rwzi Echten
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi Echten in stand te houden in de plan-
periode zijn vervangingsinvesteringen gepland (zie 
bijlage 7).

Voor de rwzi Echten geldt dat deze tot 2021 vol-
doet aan de lozingseisen. 

Ontwikkeling hydraulische belasting
De rwzi is echter hydraulisch vol belast (nabezink-
tanks van de Ulbas ofwel de Carrousels). De vuil-
last en dus ook de hydraulische aanvoer zal naar 
verwachting in de toekomst toenemen (door zowel 
autonome groei als toename van vuillast van be-
drijven). In 2016 wordt een Optimalisatiestudie Af-
valwater Systeem (OAS) uitgevoerd om dit verder 
te onderzoeken. Als blijkt dat de huidige hydrauli-
sche capaciteit niet volstaat, zijn er verschillende 
mogelijkheden om de hydraulische capaciteit te 
verhogen:

• Aanpassen bedrijfsvoering, verhoging hydrauli-
sche capaciteit tot 4710 m³/uur;

• Aanpassen van verdeelwerk BCFS-reactor en 
carrousels, verhoging hydraulische capaciteit 
tot 4710 m³/uur;

• Bijbouwen van een extra nabezinktank, verho-
ging hydraulische capaciteit tot 6553 m³/uur.

Ontwikkeling vuillast
De OAS moet tevens duidelijkheid geven over de 
ontwikkeling van de vuillast om te bepalen of de 
zuivering biologisch moet worden uitgebreid. Daar-
toe wordt in overleg met de gemeenten en grote 
bedrijven, bijvoorbeeld de uitbreidingsplannen 
van DOC Kaas (zie bijlage 5), de prognose van de 
toekomstige belasting geactualiseerd en worden 
oplossingen verkend. Met de uitkomsten van deze 
studie zal in 2017 een plan worden opgesteld om 
rwzi Echten in de toekomst te laten voldoen aan de 
afnameverplichting en de lozingseisen. 

Vergelijking mogelijke varianten 
De eerste 2 varianten voorzien in een beperkte 
hydraulische uitbreiding en zijn kostentechnisch 
veel gunstiger dan variant 3. Naar verwachting 
zal dit voldoende zijn. Dit moet in de OAS worden 
aangetoond. In bijlage 5 staan de verschillende 
mogelijkheden uitgewerkt.



Rwzi Echten
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Kansen voor energiebesparing/duurzame 
opwekking
In 2015-2016 wordt een Thermische Druk Hydroly-
se (TDH) op pilot schaal getest, en mogelijk overge-
nomen van de leverancier van bio-energie installa-
ties waarmee wordt samengewerkt (zie paragraaf 
2.4). Doelstelling is om met inzet van de TDH op 
termijn netto meer biogas op te wekken dan in de 
uitgangssituatie. Het belangrijkste argument voor 
de TDH is echter dat de hoeveelheid af te voeren 
slib afneemt. Dit betaalt zich terug in lagere ver-
werkingskosten van de slibafzet en in minder CO2 
uitstoot voor transport.

Voor rwzi Echten lijkt het toepassen van een 
SMART-grid regeling zinvol (voor meer informatie 
zie paragraaf 6.7). Op deze locatie wordt momen-

teel veel energie geproduceerd en door toepassing 
van een SMART-grid regeling kunnen mogelijk 
(energie)aansluitkosten sterk worden gereduceerd. 
De hoogte van de mogelijke besparing kan op 
voorhand niet worden bepaald (maatwerk). 

Nieuwe stoffen
Bij de pilot test van de TDH wordt eveneens ge-
keken naar het gedrag van nieuwe stoffen bij het 
vergistingsproces. Medicijnresten kunnen bijvoor-
beeld geabsorbeerd zijn door het slib en tijdens 
vergisting weer vrijkomen. Wanneer er bij de 
vergisting sterk verhoogde concentraties van de 
nieuwe stoffen vrijkomen, dan is het mogelijk kos-
teneffectief op deze stroom (het slibrejectiewater) 
een behandelingstechniek toe te passen. 

Kansen van grondstoffenterugwinning 
Fosfor
Een deel van het fosfor uit het rejectiewater wordt 
teruggewonnen op rwzi Echten (zie paragraaf 2.4). 
De terugwinrendementen variëren van 10-40 %. 
Doel is om in 2016 de procesvoering te optimalise-
ren.

Bioplastics
Bioplastics of vetzuren kunnen worden gewonnen 
uit zuiveringsslib. Waterschap Reest en Wieden 
heeft van verschillende rwzi’s en reactoren (BCFS 
en carrousels) de potentie om bioplastics vanuit 
het slib te produceren onderzocht. Er zijn aanwij-
zingen dat het slib van de carrousels een grotere 
opbrengst hebben in relatie tot slib van BCFS-reac-
toren (zie ook paragraaf 6.8 en 7.4). 



77Concept versie 2 november 2015 Specificatie Waterschap Reest en Wieden - Module A - Integraal Zuiveringsplan

Benutten	biogas
Het geproduceerde biogas is om te zetten in groen 
gas en als zodanig te leveren aan het gasnet of er 
brandstof van te maken voor voertuigen (CNG, 
LNG) of het is om te zetten in elektriciteit door 
middel van een WKK. Waterschap Reest en Wieden 
heeft al onderzoek uitgevoerd naar de optimale 
inzet van het biogas2. De volgorde daarvan is:
1. Warmteproductie ten behoeve van verwarmen 

slibgistingstanks;
2. Overschot van biogas inzetten ten behoeve van 

de eigen energieproductie;
3. Eigen wagenpark laten rijden op biogas;
4. Auto’s van derden laten rijden op biogas (in 

combinatie met SDE subsidie of biotickets);
5. Het leveren van groen gas aan het aardgasnet-

werk.

Bij de huidige bedrijfsvoering is de warmte- en 
energieproductie leidend. De optimale inzet van 
biogas ligt hiermee in lijn. Bij gelijkblijvende om-
standigheden wordt een alternatieve inzet van het 
biogas niet verder overwogen.

2 Tauw rapport R001-1209515DDE-kzo-V01-NL

CO2
Op rwzi Echten zijn er kansen voor het terugwin-
nen van CO2. Bijvoorbeeld uit uitlaatgassen van 
de WKK of door groen gas te produceren uit het 
biogas. Voor CO2 zijn er verschillende afnemers 
mogelijk zoals, glastuinbouwbedrijven, drinkwa-
terbedrijven, gasleveranciers en de voedingsmid-
delenindustrie. Uit een verkennende studie voor 
rwzi Beverwijk blijkt dat het in bepaalde situaties 
economisch aantrekkelijk is. Een eerste inschatting 
geeft een terugverdientijd van circa acht jaar voor 
de levering aan de glastuinbouw.

7.7 Toekomst rwzi Meppel
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi Meppel in de planperiode in stand te 
houden zijn vervangingsinvesteringen gepland (zie 
bijlage7).

Voor de rwzi Meppel geldt dat deze nu (2015) en in 
de komende periode voldoet aan de lozingseisen. 
De rwzi hoeft dan ook niet te worden uitgebreid. 

Kansen voor energiebesparing/duurzame opwek-
king
Nabij de rwzi Meppel wordt een nieuwbouwwijk 
(Nieuwveense Landen) gerealiseerd. Nieuwveense 
Landen wordt ingericht als een groene en duurza-
me wijk. Er is uitgebreid overleg geweest tussen 
de gemeente en het waterschap over de mogelijk-
heden om vanuit de rwzi bij te dragen aan de ver-
duurzaming van de energievoorziening in de wijk. 
In 2015 is besloten dat geen gebruik zal worden 
gemaakt van het biogas van de rwzi Meppel en dat 
het waterschap vanuit de afvalwaterketen geen 
bijdrage levert aan de energievoorziening. 
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Kansen voor grondstoffenterugwinning
In 2015 is onderzoek gedaan (STOWA, Energie- 
en Grondstoffenfabriek) naar het terugwinnen 
van cellulose uit primair slib. Het primair slib 
wordt momenteel vergist op rwzi Echten. Indien 
dit primaire slib wordt gebruikt om cellulose te 
produceren, gaat dit uiteraard ten koste van de 
biogasproductie en daarmee samenhangende 
elektriciteitsproductie. In de planperiode vindt 
vervolgonderzoek plaats naar de kansen voor te-
rugwinning van cellulose uit primair slib. Tevens 
wordt onderzoek gedaan naar het produceren van 
bioplastics (zie paragraaf 6.8, 7.4 en 7.6).

7.8 Toekomst rwzi Smilde
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi Smilde in de planperiode in stand te 
houden zijn vervangingsinvesteringen gepland (zie 
bijlage 7).

Voor de rwzi Smilde geldt dat deze nu en in de 
komende periode voldoet aan de lozingseisen. De 
rwzi hoeft dan ook niet te worden uitgebreid. 

Kansen vergroten doelmatigheid en verduurzaming
Kansen voor energiebesparing/duurzame opwek-
king en grondstoffenterugwinning zijn voor deze 
rwzi niet in beeld. 

7.9 Toekomst rwzi Steenwijk
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi Steenwijk in de planperiode in stand te 
houden zijn vervangingsinvesteringen gepland (zie 
bijlage 7).

Bij de nieuwbouw van rwzi Steenwijk in 2012 is de 
biologische en hydraulisch capaciteit uitgebreid. 
Tijdens de nieuwbouw zijn de nabezinktanks en 
het zandfilter behouden. De overige onderdelen 
zijn nieuw gebouwd. Voor de rwzi Steenwijk geldt, 
dat deze nu en in de komende periode voldoet 
aan de lozingseisen. Daarom zijn in de komende 
periode geen nieuwe uitbreidingen in de waterlijn 
nodig. 

Vergroten doelmatigheid en verduurzaming
Net als voor rwzi Beilen is onderzocht of het zinvol 
is om mechanische slibindikking toe te passen. 
Het slib wordt nu (2015) gravitair ingedikt tot 3,5 
à 4 % droge stof. Uit de verkenning kwam dezelfde 
uitkomst als voor rwzi Beilen: het is financieel aan-
trekkelijker om tijdens de planperiode gravitair te 
blijven indikken. Ook wordt verder onderzocht wat 
mechanisch indikken kan betekenen op het gebied 
van energie en CO2.
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Nieuwe stoffen en zandfiltratie
Op rwzi Steenwijk is een zandfilterinstallatie ge-
plaatst als nageschakelde techniek. Deze techniek 
maakt onderdeel uit van het Afvalwaterakkoord 
(2007) met gemeente Steenwijkerland. 

In het Afvalwaterakkoord (2007) met de gemeente 
Steenwijkerland staat verder dat in 2021 door de 
gemeente opnieuw geïnvesteerd moet worden in 
het zandfilter (€ 585.750). Afhankelijk van de toe-
komstige eisen ten aanzien van de nieuwe stoffen 
zal in de planperiode nader onderzoek plaats vin-
den naar de inzet van het zandfilter. 

Verder zijn kansen voor energiebesparing/herge-
bruik en grondstoffenterugwinning voor deze rwzi 
niet in beeld.

7.10 Toekomst rwzi Vollenhove
Instandhouding en blijvend voldoen aan de 
lozingseisen
Om de rwzi in de planperiode stand te houden zijn 
vervangingsinvesteringen gepland op basis van één 
op één vervangen van het bestaande (zie bijlage 
7). In plaats van één op één vervanging kan ook 
gekozen worden voor toepassing van de best be-
staande techniek (BBT). Hiervoor zal in 2017-2018 
een onderhoudsstrategie/beleid ontwikkeld wor-
den, zoals ook al genoemd in paragraaf 7.5. 

De rwzi Vollenhove heeft voldoende capaciteit om 
nu en in de komende periode te kunnen voldoen 
aan de lozingseisen. 

Combinatie met rwzi Genemuiden
Aangezien de rwzi Genemuiden relatief dichtbij 
ligt, is te overwegen om deze twee zuiveringen 
te combineren (centraliseren). Dit alternatief is 
vergeleken met het alternatief waarbij alle on-
derdelen van de rwzi worden vervangen. Beide 
alternatieven zijn financieel verkend, zie bijlagen 
6 en 7. Daaruit volgt dat er voor zowel de korte als 
de lange termijn geen significant voordeel is voor 
het centraliseren van de rwzi Vollenhove en rwzi 
Genemuiden. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds 
de hoge aanlegkosten van de persleiding van Vol-
lenhove naar Genemuiden en anderzijds door de 
benodigde biologische uitbreiding (zonder het af-
valwater van rwzi Vollenhove is dit niet nodig voor 
rwzi Genemuiden). 

De voorkeur gaat dus uit naar het vernieuwen/
renoveren van de huidige installatie in Vollenhove 
en niet samenvoegen met de rwzi Genemuiden. 
In het investeringsprogramma wordt er dus alleen 
rekening gehouden met de vervangingskosten van 
de onderdelen en niet met de aanleg van extra 
persleidingen.
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Kansen voor energiebesparing/duurzame opwek-
king
De rwzi is voor het laatst aangepast in het jaar 
1998. De wijze waarop beluchting plaatsvindt (bor-
stelbeluchters) is destijds niet aangepast. Vanuit 
de energie-evaluatie bij rwzi Dalfsen (waterschap 
Groot Salland) blijkt dat het vervangen van borstel-
beluchters voor bellenbeluchting bij dergelijke zeer 
ondiepe tanks geen voordelen biedt. Daarom blijft 
de borstelbeluchter gehandhaafd.

Nieuwe stoffen
Het effluent van rwzi Vollenhove wordt, voordat 
het wordt geloosd op het Kadoelermeer, nagezui-
verd in een helofytenfilter. Dit helofytenfilter is 
ingericht als een horizontaal doorstroomd helofy-
tenfilter en moet ervoor zorgen dat een aantal 
kwaliteits-parameters verbeteren. Vanuit de lite-
ratuur [16] is bekend dat een helofytenfilter een 
positief effect kan hebben op de concentraties 
nieuwe stoffen. Metalen en medicijnresten kunnen 
bijvoorbeeld worden opgenomen dan wel worden 
geoxideerd. In hoeverre dit plaatsvindt, is nog on-
voldoende onderzocht. Voor rwzi Vollenhove is het 
interessant te onderzoeken in hoeverre het huidige 
helofytenfilter in staat is om nieuwe stoffen te ver-
wijderen. 



Rwzi Meppel
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8.1 Inleiding
In de hoofdstukken 4 (Operationeel zuiveringsbe-
heer) en 7 (Investeringsafwegingen zuiveringsin-
stallaties) staan de investeringsafwegingen voor de 
planperiode 2016-2021 genoemd. In dit hoofdstuk 
wordt in paragraaf 8.2 in het investeringspro-
gramma 2016-2021 de maatregelen voor deze 
periode beschreven, waarvoor in de Meerjaren-
begroting budget is opgenomen. Daarnaast is in 
paragraaf 8.3 ook een doorkijk met investeringen 
gegeven tot en met 2045 en paragraaf 8.4 geeft 
een overzicht van het Programma onderzoek en 
innovatie.

8 Uitwerking maatregelen

Onderhoudskosten
Al onze zuiveringsinstallaties zijn in de afgelopen 
15 jaar ingrijpend gerenoveerd en vaak uitgebreid. 
De installaties bevatten veel nieuwe componen-
ten en om die reden zijn de onderhoudskosten de 
laatste jaren relatief laag geweest. Dit blijkt ook uit 
de analyse in hoofdstuk 7. Ook blijkt daaruit dat in 

de komende planperiode 2016-2021 weinig onder-
delen hoeven te worden vervangen, waardoor de 
vervangingskosten (onderdeel van de onderhouds-
kosten)laag zijn. Aangezien de onderdelen verou-
deren, wordt verwacht dat de onderhoudskosten 
wel geleidelijk iets zullen oplopen. 



Figuur 8.1 
Lasten en onderhoudskosten zuiveringstechnische werken Bedragen	in	€
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Kapitaallasten
Doorgaans gaan de installaties langer mee dan de 
financiële afschrijvingstermijn. Hierdoor dalen de 
kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit is in para-
graaf 4.4 toegelicht bij ‘Lange-termijn investerings-
planning’.

Figuur 8.1 geeft over de periode 2013-2020 het 
verloop van de onderhoudskosten en de kapitaal-
lasten weer. De onderhoudskosten laten tot 2015 
een kleine stijging zien. De verwachting is dat deze 
de komende jaren nog licht zullen stijgen vanwege 
de veroudering van de installaties. De kapitaallas-
ten laten een dalende lijn zien, omdat de komende 
jaren relatief weinig hoeft te worden geïnvesteerd 
in vervanging en/of uitbreiding. 



Figuur 8.2 
Investeringen 2016-2021 op basis van technische levensduur Bedragen	in	miljoen	€	

Persleiding
Rioolgemalen
SOI Energiefabriek
SOI Kamerfilterpers
Rwzi Vollenhove
Rwzi Steenwijk
Rwzi Smilde
Rwzi Meppel
Rwzi Echten
Rwzi Dieverbrug
Rwzi Beilen
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8.2 Investeringsprogramma 2016-2021

8�2�1 Inleiding
In dit IZP is een systematiek ontwikkeld voor het 
plannen van vervangingsinvesteringen (zie bijlage 
5). Het toepassen van deze systematiek resulteert 
in een bepaald investeringsvolume voor de plan-
periode. Hiervoor is een model gebruikt waarmee 
de investeringen per jaar zijn berekend. Echter, in 
2015 is reeds een Meerjarenbegroting gemaakt 
voor de periode 2015-2019. Deze Meerjarenbe-
groting is het vigerende financiële kader voor de 
periode tot en met 2019. Daarom wordt bij de 
planning van de investeringen voor de periode 
2016-2019 uitgegaan van dit financiële kader. 

In figuur 8.2 zijn de investeringen opgenomen 
voor de jaren 2016 tot en met 2021. De genoemde 
investeringen van 2016 tot en met 2019 komen 
overeen met de kosten zoals genoemd in de Meer-
jarenbegroting 2015-2019.
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Het investeringsprogramma (2016-2021) voor de 
planperiode van dit IZP is opgebouwd uit zes ele-
menten, te weten:
• Vervangingsinvesteringen rwzi’s en rioolgema-

len;
• Vervanging en renovatie persleidingen;
• Slibontwatering Echten;
• Uitbreiding Echten;
• Procesautomatisering;
• Maatregelen Waterketen.
In de volgende paragrafen worden deze elementen 
uitgewerkt.

8.2.2	Vervangingsinvesteringen	rwzi’s	en	
rioolgemalen

De vervangingsinvesteringen voor de eerste jaren 
van de planperiode liggen op een laag niveau ver-
geleken met nieuwbouwwaarde van de installaties. 
De reden is dat in de afgelopen 15 jaar alle rwzi’s 
volledig zijn gerenoveerd en waar nodig uitgebreid. 
Ook is recent (2014 en 2015) geïnvesteerd in de 
afvoercapaciteit van de rioolgemalen om te vol-
doen aan de afnameverplichting. Daarvoor is voor 
de jaren 2014 en 2015 extra krediet aangevraagd 
om de achterstand in te lopen. In 2015 is een afna-
mecapaciteit van 98% bereikt.

Rioolgemalen
In 2016 wordt vanwege de afnameverplichting 
van de eindgemalen geïnvesteerd in de gemalen: 
Zuidwolde, Dieverbrug Rijksweg en Fluitenberg (zie 
paragraaf 4.3.2). Tevens worden in 2016 de overige 
rioolgemalen die nog niet voldoen aan de afna-
meverplichting onderzocht en geprioriteerd. Dit 
gebeurt dan in samenhang met de rioolgemalen 
van waterschap Groot-Salland (vanwege de fusie). 
Naast investeringen in verband met de afname-
verplichting van gemalen wordt ook een aantal 
gemalen gerenoveerd op basis van de technische 
levensduur. Deze gemalen worden geprioriteerd 
met behulp van de systematiek vervangingsinves-
teringen (zie bijlage 5). Voor deze gemalen (van 
Reest en Wieden) is in de planperiode een budget 
nodig van circa €3.000.000. 

Rwzi’s 
De vervangingsinvesteringen in de rwzi’s zijn 
gepland op basis van het verstrijken van de tech-
nische levensduur van installatieonderdelen (zie 
paragraaf 7.3).

In de periode 2016 tot en met 2018 zijn beperkte 
vervangingsinvesteringen voorzien voor de rwzi’s 
Dieverbrug, Vollenhove, Echten, Smilde, Meppel 
en Steenwijk. Deze vervangingsinvesteringen voor 
Dieverbrug worden mogelijk gecombineerd met de 
geplande uitbreiding van Dieverbrug in 2021 (zie 
paragraaf 7.5). 

Energie en Grondstoffabriek Echten
Als de testinstallatie voor thermische drukhy-
drolyse naar verwachting functioneert, wordt 
besluitvorming (inclusief financiering) voorbereid 
om de installatie over te nemen en zo nodig uit te 
breiden. De installatie wordt alleen overgenomen 
als de investering binnen de technische levensduur 
wordt terugverdiend. In het investeringsprogram-
ma 2016-2021 is deze investering daarom niet 
opgenomen.
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8.2.3	Vervangingen	bij	persleidingen
De vervanging en renovatie van persleidingen 
wordt al jaren planmatig uitgevoerd. Basis voor de 
planning van vervanging en renovatie is een risico-
benadering. Voor deze planning wordt tweemaal 
per jaar een risicoanalyse uitgevoerd en waar no-
dig worden prioriteiten aangepast. Voor de planpe-
riode is opgenomen dat een budget van gemiddeld 
€ 500.000 per jaar toereikend is om de noodzake-
lijke vervangingsinvesteringen uit te voeren.

8.2.4	Slibontwatering	Echten
De slibontwateringsinstallatie in Echten is financi-
eel afgeschreven. De installatie levert goede ont-
wateringsresultaten tegen lage (energie)kosten. 
De verwachting is dat deze installatie nog jaren in 
bedrijf kan worden gehouden tegen deze relatief 
lage (onderhouds)kosten. Hier wordt rekening mee 
gehouden in het investeringsprogramma. De tech-
nologische ontwikkelingen op slibontwateringsge-
bied blijft het waterschap volgen. Als er kansrijke 
alternatieven zijn, worden deze onderzocht (inclu-
sief op locatie uitvoeren van testen) en wordt er 
eventueel een business-case opgesteld. 

8.2.5	Uitbreiding	Echten
In 2016 wordt samen met de gemeenten Hooge-
veen en De Wolden een Optimalisatie studie (OAS) 
uitgevoerd. Kernvraag van de OAS is of en wanneer 
de rwzi Echten hydraulisch en biologisch moet 
worden uitgebreid. Daartoe wordt in overleg met 
de gemeenten en grote bedrijven de prognose van 
de toekomstige belasting (hydraulisch en vuillast) 
geactualiseerd en worden oplossingen verkend (zie 
ook paragraaf 7.6). Voor de uitbreiding is voorals-
nog een budget opgenomen van €12.000.000 voor 
het jaar 2019.

8.2.6	Procesautomatisering
Investeringen
Voor procesautomatisering is één investeringspost 
in beeld: updaten van procesbesturings-installaties 
op de rwzi’s (software en hardware). De kosten 
hiervoor zijn opgenomen in het investeringspro-
gramma. 

De planning voor het updaten van de procesbestu-
ringsinstallaties per rwzi is als volgt:

Naam Installatie/
update

Geplande 
vervanging

Rwzi Vollenhove 2011 2018
Rwzi Steenwijk 2011 2018
Rwzi Dieverbrug 2012 2020
Energiefabriek Echten 2013 2020
Rwzi Echten 2014 2021
Rwzi Meppel 2014 2021
Rwzi Smilde 2014 2021

N.B.: Het aanpassen van de procesautomatisering 
van de rwzi Beilen is gepland voor 2022 (valt bui-
ten de planperiode).

Regulier onderhoud uit exploitatie
Voor het optimaliseren van de procesautomatise-
ring is er tevens jaarlijks een budget begroot van 
€100.000. Dit wordt vanaf 2016 gefinancierd van-
uit exploitatie. 
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8�2�7 Maatregelen waterketen
Jaarlijks is een bedrag voorzien van € 125.000 voor 
‘Maatregelen waterketen’. Dit budget wordt inge-
zet voor kansen en taken in de waterketen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan over bijdragen aan gemeenten 
voor projecten die gunstige effecten hebben voor 
onze rwzi’s of rioolgemalen (bijvoorbeeld afkop-
pelen verhard oppervlak). Het kan ook gaan om 
projecten waar waterschap en gemeente beide bij 
betrokken zijn (bijvoorbeeld bij inprikpunten van 
persleidingen van het waterschap in de gemeente-
lijke vrij verval riolering). Ook kan het budget wor-
den ingezet voor investeringen in (innovatie) maat-
regelen op rwzi’s of bij de slib(eind)verwerking en 
de terugwinning van grondstoffen.

8.2.8	Uitwerking	Meerjarenbegroting	2015-2019	
en	modelberekeningen	2020-2021

In tabel 8.1 zijn de geplande investeringsbedragen 
aangegeven (samengesteld op basis van modelbe-
rekeningen en Meerjarenbegroting 2015-2019). 
In de werkelijkheid kunnen de vervangingskosten 
echter afwijken. Daarom wordt jaarlijks een jaar-
programma gemaakt voor de daadwerkelijk uit te 
voeren investeringen met geactualiseerde kosten-
ramingen. De hier gepresenteerde Meerjarenbe-
groting 2015-2019 in tabel 8.1 vormt het financiële 
kader voor de jaarlijks benodigde investeringsom-
vang. Een gedetailleerde uitwerking is opgenomen 
in bijlage 7.



Tabel 8.1 
Uitwerking Meerjarenbegroting 2015-2019 en modelberekeningen 2020-2021
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rwzi Beilen - - - - - -
Rwzi Dieverbrug 175.000 - - 961.000 -
Rwzi Echten - 150.000 180.000 12.000.000 - 1.338.000
Rwzi Meppel - - 165.000 - 47.000 172.000
Rwzi Smilde - - - - - 576.000
Rwzi Steenwijk 17.000 - 126.000 - - 660.000
Rwzi Vollenhove - 175.000 48.000 - - -
SOI Kamerfilterpers 41.000 - - - 22.000 1.591.000
SOI Energiefabriek - - - - 88.000 -
Rioolgemalen 291.000 427.000 - 533.000 1.160.000 698.000
Persleidingen 476.000 433.000 481.000 467.000 593.000 550.000

Totaal 1�000�000 1�185�000 1�000�000 13�000�000 2�871�000 5�585�000
Meerjarenbegroting 
2015 – 2019 1.000.000 1.185.000 1.000.000 13.000.000

Resterend 0 0 0 0
Bedragen	in	€



Figuur 8.3 
Investeringskosten 2016-2045  Bedragen	in	miljoen	€

Persleiding Rioolgemalen
SOI Energiefabriek SOI Kamerfilterpers
Rwzi Vollenhove Rwzi Steenwijk
Rwzi Smilde Rwzi Meppel
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8.3 Doorkijk investeringen 2022-2045 
Van iedere installatieonderdeel is een gemiddelde 
technische levensduur bepaald, zie ook paragraaf 
7.3. Wanneer de technische levensduur is verstre-
ken, wordt het onderdeel vervangen en worden 
daarvoor de kosten geraamd. In figuur 8.3 zijn 
- voor de periode 2016 tot en met 2045 - de beno-
digde vervangingsinvesteringen uitgezet tegenover 
de tijd. 

Het totale investeringsvolume tot het jaar 2045 
ligt in een bandbreedte van circa € 61 miljoen. Het 
gemiddelde voor de lange termijn (overige 24 jaar) 
komt daarmee op circa € 2,5 miljoen per jaar. Hier-
bij is rekening gehouden dat de vervangingsinves-
teringen als gevolg inflatie met 2 % per jaar zullen 
toenemen. 
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8.4 Programma onderzoek en innovatie
Op basis van voorgaande hoofdstukken worden de 
volgende programma’s voorgesteld voor onder-
zoek en innovatiestudies. Zie tabel 8.2. De onder-
zoeken zullen worden gefinancierd vanuit de ex-
ploitatie, hiervoor is jaarlijks een bedrag benodigd 
van € 150.000. Op een drietal thema’s rondom 
innovatie wordt tijdens de planperiode met nadruk 
ingezet. Dit zijn de thema’s assetmanagement, 
energie en grondstoffen.



Tabel 8.2 
Programma onderzoek en innovatie
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Rwzi Programma
Beilen • Haalbaarheidsstudie zonnepanelen (EEP)

• Afwegingsonderzoek naar mechanische bandindikker (kosten) en te behalen doelmatigheids-/duurzaamheidswinst
• Haalbaarheidsstudie vetzuren

Echten • OAS studie (2016)
• Onderzoek naar medicijnresten en hormoon verstorende stoffen en thermische druk hydrolyse (TDH) behandeling van slib
• Onderzoek naar optimalisatie slib(eind)verwerking
• Ontwikkelingen/kansen volgen verwerken slib andere waterschappen 

Meppel • Onderzoek naar cellulose uit primair slib
Steenwijk • Afwegingsonderzoek naar mechanische bandindikker (kosten) en te behalen doelmatigheids-/duurzaamheidswinst

• Onderzoek naar nieuwe toepassing zandfilter
• Haalbaarheidsstudie zonnepanelen

Vollenhove • Onderzoek naar concentraties nieuwe stoffen (in het helofytenfilter)
• Haalbaarheidsstudie zonnepanelen

Overige	onderzoeken • Een inventarisatie van de (meet) bedrijven en hun mogelijke bijdrage aan lokale kringlopen (circulaire economie)
• Marktonderzoek voor verlengen slibcontract (2017)
• Haalbaarheidsstudie bioplastics
• Onderzoek naar de optimale inzet van biogas 
• Onderzoek naar het terugleveren van biogas aan het gasnet
• Onderzoek naar opstellen Programma onderhoud en beheer rwzi’s
• Onderzoek naar terugbrengen chemicaliëngebruik
• Onderzoek naar warmteterugwinning uit effluent
• Onderzoek ten behoeve van een nieuw EEP: mogelijke investeringen en optimalisatiestudies van de huidige infrastructuur
• Onderzoek ten behoeve van verbetering sliblogistiek
• Onderzoeken ten behoeve van de Energie- en Grondstoffenfabriek
• Verder onderzoeken/ontwikkelen procesautomatisering

Onderzoeken	in	
Fluvius-verband	met	
gemeenten

• Onderzoek naar discrepantie en rioolvreemd water
• Ontwikkelen programma voor assetmanagement
• Onderzoek naar vetrecycling 

Onderzoeken	in	
STOWA-verband

• Onderzoek naar slibdroging met laagwaardige warmte
• Onderzoek Open Cell (voorbehandeling slib met elektrische hoogspanning)
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Bijlagen
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Rwzi Beilen
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Beilen
Beschrijving
Rwzi Beilen is in 1971 in gebruik genomen en is in 
2011 bijna volledig vernieuwd. De aeratie tank en 
één nabezinktank zijn behouden. De biologische 
capaciteit bedraagt 74.528 i.e. (à 150 g TZV/i.e.) 
en de maximale hydraulische capaciteit bedraagt 
2.004 m³/uur. De actief-slibtank bestaat uit twee 
aparte tanks die volgens het principe van een 
BCFS-reactor is geconfigureerd. De carrousel is 
ingericht als aeratietank. Er vindt biologische fos-
faatverwijdering plaats in de hoofdstroom, aange-
vuld met ijzerchloride dosering op de slibindikker. 
Na behandeling wordt het effluent geloosd op het 
oppervlaktewater Beilervaart.

Het biologische slib dat vrijkomt vanuit de installa-
tie wordt opgeslagen in een slibopslag. Daar wordt 
het ingedikt en per as afgevoerd voor nadere be-
handeling en verwerking. De figuur hiernaast geeft 
een luchtfoto van de installatie weer.

1 Beschrijving individuele rwzi’s en aangesloten meetbedrijvenBijlage



Lozing op rwzi
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De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Zandvang
• Anaerobe contacttank
• Selector
• Anoxische reactor
• Anoxische/oxische reactor
• Aëratietank (carrousel)
• Nabezinktank

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibopslag

Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 55.400 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 9.360 

m³/dag

Er werd een verwijderingsrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
95,2 % en 88,3 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 5,56 mg/l en 
1,04 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven

Bedrijf Producten Omschrijving	bedrijf Zuivering	bedrijf

Be
ile

n

DOMO Zuivelproducent  

Jumbo Distributiecentrum 
supermarkt  

Attero Afvalverwerkingsbedrijf  

Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Beilen, hebben een negatieve groeiprognose. De 
belasting van het systeem wordt dus lager of blijft 
minimaal gelijk. Daardoor zal eenzelfde of een 
betere effluentkwaliteit gehaald kunnen worden. 

Aangezien het effluent al voldoet, zijn er geen 
modelberekeningen uitgevoerd. Als gevoeligheids-
analyse is een extra groei opgenomen van 1 %. 
Bij deze belasting zit de rwzi nog ruim onder haar 
ontwerpbelasting en zal dan ook voldoen aan de 
effluentkwaliteit.



Rwzi Dieverbrug

97Concept versie 2 november 2015 Specificatie Waterschap Reest en Wieden - Module A - Integraal Zuiveringsplan

Dieverbrug
Beschrijving
Rwzi Dieverbrug is in 1976 in gebruik genomen en 
is in 2004 deels vernieuwd. De aeratie tank is aan-
gepast en er is een nabezinktank bij gebouwd. De 
biologische capaciteit bedraagt 38.987 i.e. (à 150 
g TZV/i.e.) en de maximale hydraulische capaciteit 
bedraagt 1.265 m³/uur. De actief-slibtank bestaat 
uit vier tanks die volgens het principe van een 
BCFS-reactor zijn geconfigureerd. Er vindt biologi-
sche fosfaatverwijdering plaats in de hoofdstroom, 
aangevuld met ijzerchloride dosering. Na behan-
deling wordt het effluent geloosd op de Drentse 
Hoofdvaart.

Het biologische slib dat vrijkomt vanuit de installa-
tie wordt opgeslagen in een slibopslag. Daar wordt 
het ingedikt en per as afgevoerd voor nadere be-
handeling en verwerking. De figuur hiernaast geeft 
een luchtfoto van de installatie weer.
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De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Roostergoedinstallatie
• Zandvang
• Anaerobe contacttank
• Selector
• Anoxische reactor
• Anoxische/oxische reactor
• Aëratietank (carrousel)
• Nabezinktank

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibopslag

Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 30.097 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 5.370 

m³/dag

Er werd een verwijderingsrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
94,5 % en 89,4 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 6,27 mg/l en 
0,56 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven
Er zijn geen (grote) Tabel-/meetbedrijven opgeno-
men. 

Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Dieverbrug, hebben een negatieve groeiprognose. 
De belasting van het systeem wordt dus lager of 
blijft minimaal gelijk. Daardoor zal eenzelfde of 
een betere effluentkwaliteit gehaald kunnen wor-
den. Aangezien het effluent al voldoet zijn er geen 
modelberekeningen uitgevoerd. Als gevoeligheids-
analyse is een extra groei opgenomen van 1 %. 
Bij deze belasting zit de rwzi nog ruim onder haar 
ontwerpbelasting en zal dan ook voldoen aan de 
effluentkwaliteit.



Rwzi Echten
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Echten
Beschrijving
Rwzi Echten is in 1977 in gebruik genomen en is 
in 2006 voor het laatst aangepast. In 2006 is een 
voorgeschakelde actiefslibtank bijgebouwd. De 
biologische capaciteit bedraagt 168.821 i.e. (à 150 
g TZV/i.e.) en de maximale hydraulische capaciteit 
bedraagt 4.553 m³/uur. Het influent wordt verdeeld 
over twee carrousels en een later gebouwde tank 
die als BCFS-reactor is ingericht. Er vindt biologi-
sche fosfaatverwijdering plaats in de hoofdstroom, 
aangevuld met ijzerchloride dosering. Na behande-
ling wordt het effluent geloosd op de Hoogeveen-
schevaart.

Het surplusslib van de nabezinktanks gaat naar een 
slibindikker waarna het verpompt wordt naar de 
slibopslag. Vanuit de slibindikkers gaat het slib naar 
de sliblagunes van de slibontwatering waarna het 
wordt ontwaterd. De figuur hiernaast geeft een 
luchtfoto van de installatie weer.
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De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Roostergoedverwijdering
• zandvanger
• Verdeelwerk
• Anaerobe tank
• Selector
• Anoxische tank
• Wisseltank
• Beluchtingstanks
• Nabezinktank

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibgisting
• Slibopslag
 
Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 152.618 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 

30.459 m³/dag

Er werd een verwijderingrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
93,9 % en 87,0 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 6,38 mg/l en 
0,61 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven

Bedrijf Producten Omschrijving	bedrijf Zuivering	bedrijf
Ec

ht
en

DOC Kaas Voedingsmiddelen-
producent Egalisatietank + DAF

Attero Afvalverwerkingsbedrijf
Biologische 

voorzuiverings-
installatie

Treant Zorggroep Ziekenhuis  
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Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Echten, laten een groei zien van 0,39 % per jaar 
(3,9 % in 10 jaar). De belasting van het systeem 
neemt toe en dit heeft effect op de effluentkwa-
liteit. Als gevoeligheidsanalyse is een extra groei 
opgenomen van 1 % (groei 1,39 % per jaar). 
Rwzi Echten bestaat uit twee carrousels en één 
BCFS-reactor. De modellering van deze verschillen-
de systemen zijn los van elkaar doorgerekend. De 
verdeling van het afvalwater is 57,8 % naar de car-
rousels en 42,2 % naar de BCFS-reactor. 

De aanvoer van het basisjaar (jaar 2015) is hieron-
der weergegeven en vergeleken met de maximaal 
toekomstige influentvrachten (inclusief 1 % extra 
groei). 

Omschrijving Eenheid 2015 2025
CVZ-vracht kg/d 16.697 19.018
BZV-vracht kg/d 5.759 6.559
ZS-vracht kg/d 6.750 7.688
N-kjeldahl vracht kg/d 1.408 1.603
N-NO3-vracht kg/d 0 0
P-totaal-vracht kg/d 242 275

Droog weer aanvoer (DWA) m³/uur 1.979
Regen weer aanvoer (RWA) m³/uur 4.710
DWA-periode uur/d 15
Gemiddeld debiet (Qgem) m³/d 33.121 37.724



Tabel b.1 
Samenstelling afvalwaterlozing bedrijven

Tabel b.2 
Jaargemiddelde N-totaal effluentkwaliteit
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Naast de autonome ontwikkeling kan de influent-
vracht ook veranderen naar aanleiding van aan-/ 
afhaken van bedrijven. Op rwzi Echten loost de 
DOC Kaas. Attero is niet meegenomen omdat deze 
haar afvalwater zelf zuivert. De samenstelling van 
het afvalwater afkomstig van DOC Kaas is in tabel 
b.1 opgenomen.

De effecten van autonome ontwikkeling op de 
effluentkwaliteit is als eerst berekend. Daarbij 
is eerst de extra toename bekeken. Wanneer de 
effluentkwaliteit bij de extra toename voldoet, 
voldoet deze ook bij de prognose. Daarbovenop 
zijn de ontwikkelingen van de bedrijven verkend. 
Aangezien de bedrijven relatief veel CZV lozen en 
betrekkelijk weinig N-kjeldahl, levert een toena-
me van de geloosde v.e.’s een hogere BZV/N ver-
houding op. Hierdoor presteert de rwzi beter. De 
effecten zijn om deze reden niet verder verkend. 
De jaargemiddelde N-totaal effluentkwaliteit is in 
tabel b2 samengevat. 

Omschrijving Prognose
[mg/l]

Toename v�e�’s 
grote	bedrijven

[mg/l]

Afname v�e�’s
grote	bedrijven

[mg/l]
BCFS Carrousel BCFS Carrousel BCFS Carrousel

Jaar 2015 4,4 A) 3,0 A) PM PM PM PM
Prognose PM PM PM PM 7,2 6,5
Extra toename 5,6 4,8 PM PM PM PM
A) Dit is gelijk aan de gemiddelde effluentkwaliteit van jaren 2012 – 2014

Omschrijving CZV
[mg/l]

N-kjeldahl
[mg/l]

Debiet
[m3/d]

DOC Kaas 301 24 8.300



Rwzi Meppel
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Meppel
Beschrijving
Rwzi Meppel is in 2009 voornamelijk hydraulisch 
uitgebreid. Bij de uitbreiding is een nieuwe na-
bezinktank voorzien alsmede een nieuwe roos-
tergoedvoorziening en de zandvanger. De twee 
afzonderlijke influentwerken zijn vervangen door 
een centraal aanvoerwerk in combinatie met een 
tussengemaal waarmee de voorbezinktank opti-
maal belast wordt.

De ontwerpcapaciteit van rwzi Meppel is circa 
129.000 i.e. à 150 gram TZV/d en de maximale hy-
draulische capaciteit bedraagt 4.332 m³/uur.

De actief slibruimte bestaat uit een selector, 
anoxische tank en twee beluchtingscircuits die 
zijn geconfigureerd als een omloopcircuit (gelijk-
tijdig voorkomen van oxische (zuurstofrijke) en 
anoxische zones). Zuurstof wordt ingebracht door 
bellenbeluchting en door puntbeluchters. Er vindt 
biologische fosfaatverwijdering plaats in de hoofd-
stroom, aangevuld met ijzerchloride dosering op 
hoofdstroom. Na behandeling wordt het effluent 
geloosd op het oppervlaktewater (Drentse Hoofd-
vaart en de Oude Vaart).

Het primaire slib wordt verpompt naar een voorin-
dikker. Het ingedikte primair slib wordt verpompt 
naar de twee slibgistingstanks. Het uitgegiste slib 
wordt verder ingedikt in een na indikker waar-
na het naar de slibopslag verpompt wordt. Het 
surplusslib van de nabezinktanks gaat naar een 

bandindikker waarna het verpompt wordt naar 
de slibopslag. Het ingedikte slib wordt per as af-
gevoerd voor nadere behandeling en verwerking. 
Onderstaand figuur geeft een luchtfoto van de in-
stallatie weer.



Lozing op rwzi
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De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Roostergoedinstallatie
• Zandvanger
• Verdeelwerk
• Voorbezinktank
• Anaerobe contacttank
• Anoxische reactor
• Anoxische/oxische reactor (carrousel)
• Nabezinktank

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibgisting
• Slibopslag

Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 93.228 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 

15.842 m³/dag

Er werd een verwijderingrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
96,5 % en 90,9 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 4,4 mg/l en 
1,18 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven

Bedrijf Producten Omschrijving	bedrijf Zuivering	bedrijf
M

ep
pe

l

Rouveen 
Kaasspecialiteiten

Voedingsmiddelen-
producent Egalisatietank

Kievit Zuivelproducent Egalisatietank + DAF

Zorgcombinatie 
Noorderborg Ziekenhuis  
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Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Meppel, laten een groei zien van 0,59 % per jaar 
(5,9 % in 10 jaar). De belasting van het systeem 
neemt toe en dit heeft effect op de effluentkwa-
liteit. Als gevoeligheidsanalyse is een extra groei 
opgenomen van 1 % (groei 1,59 % per jaar). 

De aanvoer van het basisjaar (jaar 2015) is hieron-
der weergegeven en vergeleken met de maximaal 
toekomstige influentvrachten (inclusief 1 % extra 
groei). 

Omschrijving Eenheid 2015 2025
CVZ-vracht kg/d 10.605 12.291
BZV-vracht kg/d 3.718 4.309
ZS-vracht kg/d 4.262 4.940
N-kjeldahl vracht kg/d 738 855
N-NO3-vracht kg/d 0 0
P-totaal-vracht kg/d 129 150

Droog weer aanvoer (DWA) m³/uur 1.008 1.008
Regen weer aanvoer (RWA) m³/uur 3.691 3.691
DWA-periode uur/d 13
Gemiddeld debiet (Qgem) m³/d 15.822 18.338



Tabel b.4 
Jaargemiddelde N-totaal effluentkwaliteit

Tabel b.3 
Samenstelling afvalwaterlozing bedrijven 
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Naast de autonome ontwikkeling kan de influent-
vracht ook veranderen naar aanleiding van aan-/ 
afhaken van bedrijven. Op rwzi Meppel lozen de 
bedrijven Rouveen en de Kievit. De samenstelling 
van het afvalwater afkomstig van deze bedrijven is 
in tabel b3 opgenomen.

De effecten van autonome ontwikkeling op de 
effluentkwaliteit is als eerst berekend. Daarbij 
is eerst de extra toename bekeken. Wanneer de 
effluentkwaliteit bij de extra toename voldoet, 
voldoet deze ook bij de prognose. De effecten van 
het afkoppelen van de bedrijven zijn kwalitatief 
verkend. Het aandeel is betrekkelijk klein en de 
rwzi voldoet in de toekomst ruim aan haar effluent 
eisen. 

Omschrijving CZV
[mg/l]

N-kjeldahl
[mg/l]

Debiet
[m3/d]

Rouveen 1170 74 523
Kievit 693 12 330

Omschrijving Prognose
[mg/l]	

Toename v�e�’s 
grote	bedrijven

[mg/l]

Afname v�e�’s
grote	bedrijven

[mg/l]
Jaar 2015 4,6 A) PM PM
Prognose 5,0 PM PM
Extra toename 5,1 PM PM
A) Dit is gelijk aan de gemiddelde effluentkwaliteit van jaren 2011 – 2014



Rwzi Smilde
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Smilde
Beschrijving
Rwzi Smilde is in 1973 in gebruik genomen en is in 
2006 grondig vernieuwd. De biologische capaciteit 
bedraagt 12.294 i.e. (à 150 g TZV/i.e.) en de maxi-
male hydraulische capaciteit bedraagt 590 m³/uur. 

De actief-slibtank is volgens het principe van een 
BCFS-reactor geconfigureerd. Er vindt biologische 
fosfaatverwijdering plaats in de hoofdstroom, aan-
gevuld met ijzerchloride dosering. Na behandeling 
wordt het effluent geloosd op kanaal de Molen-
wijk.

Het biologische slib dat vrijkomt vanuit de installa-
tie wordt opgeslagen in een slibopslag. Daar wordt 
het ingedikt en per as afgevoerd voor nadere be-
handeling en verwerking. 

Het surplusslib van de nabezinktanks wordt inge-
dikt waarna het verpompt wordt naar de slibop-
slag. Het ingedikte slib wordt per as afgevoerd voor 
nadere behandeling en verwerking. De figuur hier-
naast geeft een luchtfoto van de installatie weer.
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De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Zandvanger
• Anaerobe contacttank
• Anoxische reactor
• Anoxische/oxische reactor
• Nabezinktank

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibopslag

Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 11.460 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 2.477 

m³/dag

Er werd een verwijderingrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
93,1 % en 90,9 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 5,98 mg/l en 
0,43 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven
Er zijn geen (grote) Tabel-/meetbedrijven opgeno-
men. 

Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Smilde, hebben een negatieve groeiprognose. De 
belasting van het systeem wordt dus lager of blijft 
minimaal gelijk. Daardoor zal eenzelfde of een 
betere effluentkwaliteit gehaald kunnen worden. 
Aangezien het effluent al voldoet zijn er geen 
modelberekeningen uitgevoerd. Als gevoeligheids-
analyse is een extra groei opgenomen van 1 %. Bij 
deze belasting draait de rwzi op haar ontwerpbe-
lasting. De effluentkwaliteit zal bij deze belasting 
worden gehaald.



Rwzi Steenwijk
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Steenwijk
Beschrijving
Rwzi Steenwijk is in 1976 in gebruik genomen, 
in 1997 grondig vernieuwd en in 2011 is de zui-
vering bijna volledig vernieuwd. De biologische 
capaciteit bedraagt 67.093 i.e. (à 150 g TZV/i.e.) 
en de maximale hydraulische capaciteit bedraagt 
2.000 m³/uur. De actief-slibtank is volgens het prin-
cipe van een BCFS-reactor geconfigureerd. Er vindt 
biologische fosfaatverwijdering plaats in de hoofd-
stroom, aangevuld met ijzerchloride dosering in de 
deelstroom. Na behandeling door een zandfilter 
wordt het effluent geloosd op het kanaal Ossenzijl 
Steenwijk.

Het biologische slib dat vrijkomt vanuit de installa-
tie wordt vergist, ontwaterd en vervolgens per as 
afgevoerd voor verdere verwerking. De figuur hier-
naast geeft een luchtfoto van de installatie weer.
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De actief slibruimte bestaat uit een anaerobe tank, 
selector, anoxische tank, wisseltank en beluchte 
tank. Zuurstof wordt ingebracht door bellenbe-
luchting. Er vindt biologische fosfaat-verwijdering 
plaats in de hoofdstroom, aangevuld met ijzerchlo-
ride dosering op deelstroom. Het effluent van de 
nabezinktanks wordt na behandeld in zandfilters 
waarna het geloosd wordt op het oppervlaktewa-
ter (Kanaal Ossenzijl-Steenwijk).

Het surplusslib van de nabezinktanks en het slib uit 
de P-stripper gaat naar een slibindikker waarna het 
verpompt wordt naar de slibopslag. Het ingedikte 
slib wordt per as afgevoerd voor nadere behande-
ling en verwerking. In onderstaand figuur is een 
luchtfoto van de installatie weergegeven.

De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Zandvanger
• Anaerobe contacttank
• Selector
• P-stripper
• Anoxische reactor
• Wisseltank
• Aerobe tank
• Nabezinktank
• Zandfilter

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibopslag

Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 55.412 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 

9.470 m³/dag

Er werd een verwijderingrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
95,5 % en 92,7 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 4,56 mg/l en 
0,43 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven
Er zijn geen (grote) tabel-/meetbedrijven opgeno-
men. 



Tabel b.5 
Jaargemiddelde N-totaal effluentkwaliteit
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Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Steenwijk, laten een groei zien van 0,47 % per jaar 
(4,7 % in 10 jaar). De belasting van het systeem 
neemt toe en dit heeft effect op de effluentkwa-
liteit. Als gevoeligheidsanalyse is een extra groei 
opgenomen van 1 % (groei 1,47 % per jaar). 

De aanvoer van het basisjaar (jaar 2015) is hier-
naast weergegeven en vergeleken met de maxi-
maal toekomstige influentvrachten (inclusief 1 % 
extra groei). 

Omschrijving Eenheid 2015 2025
CVZ-vracht kg/d 5.740 6.584
BZV-vracht kg/d 2.114 2.425
ZS-vracht kg/d 2.537 2.910
N-kjeldahl vracht kg/d 518 594
N-NO3-vracht kg/d 0 0
P-totaal-vracht kg/d 77 88

Droog weer aanvoer (DWA) m³/uur 925 1.061
Regen weer aanvoer (RWA) m³/uur 2.400 2.753
DWA-periode uur/d 16 18
Gemiddeld debiet (Qgem) m³/d 9.470 10.862

De effecten van autonome ontwikkeling op de ef-
fluentkwaliteit zijn in tabel b5 opgenomen. Omschrijving Prognose

[mg/l]

Toename v�e�’s 
grote	bedrijven

[mg/l]

Afname v�e�’s
grote	bedrijven

[mg/l]
Jaar 2015 4,8 A) n.v.t. n.v.t.
Prognose 4,8 n.v.t. n.v.t.
Extra toename 4,8 n.v.t. n.v.t.
A) Dit is gelijk aan de gemiddelde effluentkwaliteit van jaar 2014



Rwzi Volenhove
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Vollenhove
Beschrijving
Rwzi Vollenhove is in 1975 in gebruik genomen 
en is in 1998 grondig vernieuwd. De biologische 
capaciteit bedraagt 14.507 i.e. (à 150 g TZV/i.e.) 
en de maximale hydraulische capaciteit bedraagt 
600 m³/uur.

In 2009 is een OAS uitgevoerd in samenwerking 
met gemeente Steenwijkerland. Hierin zijn de vol-
gende maatregelen opgenomen:
1. Verhogen afvoercapaciteit vanuit rioolstelsel 

Vollenhove;
2. Buffertank bouwen op rwzi Vollenhove;
3. Afkoppelen verhard oppervlakte;
4. Aanleggen van een helofytenfilter achter rwzi 

Vollenhove;
5.  Terugbrengen belasting op de rwzi Vollenhove.
Alle maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd.

De actief-slibtank is volgens het principe van een 
BCFS-reactor geconfigureerd. Er vindt biologische 
fosfaatverwijdering plaats in de hoofdstroom, aan-
gevuld met ijzerchloride dosering. Na behandeling 
wordt het effluent geloosd op het Kadoelermeer.

Het biologische slib dat vrijkomt vanuit de installa-
tie wordt opgeslagen in een slibopslag. Daar wordt 
het ingedikt en per as afgevoerd voor nadere be-
handeling en verwerking. De figuur hiernaast geeft 
een luchtfoto van de installatie weer.
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De waterlijn bestaat uit de volgende procesonder-
delen:
• Ontvangwerk
• Zandvanger
• Anaerobe contacttank
• Anoxische reactor
• Anoxische/oxische reactor (carrousel)
• Nabezinktank

De sliblijn bestaat uit de volgende elementen:
• Slibindikker
• Slibopslag

Huidige belasting en prestaties
In de afgelopen drie jaar (2012 tot en met 2014) 
bedroeg de gemiddelde:
• Belastingsgraad circa 7.727 i.e. à 150 g TZV
• Hoeveelheid aangevoerd afvalwater circa 1.381 

m³/dag

Er werd een verwijderingrendement ten aanzien 
van CZV en N-totaal gehaald van respectievelijk 
94,7 % en 89,8 %. De gemiddelde samenstelling 
van de effluentkwaliteit met betrekking tot N-to-
taal en P-totaal was respectievelijk 5,72 mg/l en 
0,66 mg/l.

Aangesloten meetbedrijven
Er zijn geen (grote) tabel-/meetbedrijven opgeno-
men. 

Effluentkwaliteit toekomst 
De woonkernen die aangesloten zijn op de rwzi 
Vollenhove, kennen geen significante groei. De be-
lasting van het systeem blijft ongeveer gelijk. Daar-
door zal ook eenzelfde effluentkwaliteit kunnen 
worden gehaald. Als gevoeligheidsanalyse is een 
extra groei opgenomen van 1 %. Bij deze belasting 
zit de rwzi nog ruim onder haar ontwerpbelasting 
en zal dan ook voldoen aan de effluentkwaliteit.
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Oppervlaktewaterkwaliteit (Waterlichamen, 
KRW)
Door menselijke invloeden zijn de hoeveelheden 
natuurlijke stoffen en de waarden van fysische 
parameters (zoals temperatuur en doorzicht) in 
het oppervlaktewater veranderd. Het waterschap 
is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit (en 
kwantiteit) van het oppervlaktewater (en ondiep 
grondwater). Om een gezond en schoon watersys-
teem te kunnen realiseren zijn er voor de planperi-
ode 2016-2021 de volgende doelstellingen:
• Een goede ecologische kwaliteit van het opper-

vlaktewater.
• Een chemische kwaliteit die de ecologie en 

gebruik van het oppervlaktewater niet belem-
mert.

• Een goede specifieke benoemde kwaliteit voor 
een aantal categorieën wateren, waaronder 
grondwater, stedelijk water, zwemwater en 
waardevolle wateren.

Voor de KRW-waterlichamen heeft het waterschap 
een resultaatsverplichting om de maatregelen 
uit te voeren die nodig zijn om in 2027 de vast-
gestelde waterkwaliteitsdoelen te behalen [17]. 
Het waterschap voert een belangrijk deel van de 
maatregelen uit in de KRW-waterlichamen, maar 
er worden ook maatregelen uitgevoerd buiten de 
waterlichamen, in bijvoorbeeld bovenlopen. Bij 
de overige waterlichamen zijn de eisen voor pri-
oritaire en specifieke verontreinigende stoffen uit 
het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 
(BKMW) en de regeling monitoring KRW van toe-
passing. Voor de fysisch-chemische doelen worden 
tot 2018 richtwaarden uit [18] gebruikt. 

De KRW-normen voor nutriënten, zuurstof, zuur-
graad, doorzicht, chloride, temperatuur en speci-
fieke verontreinigende stoffen zijn belangrijk voor 
het behalen van goede de ecologische toestand. 
Voor prioritaire stoffen geldt een Europese norm 
voor al het oppervlaktewater die op grond van de 
KRW in 2027 moet zijn bereikt.

Waterschap Reest en Wieden heeft van alle (KRW) 
waterlichamen binnen haar beheergebied de 
chemische en ecologische waterkwaliteit in beeld 
gebracht. Voor de Boezem geldt dat alleen het 
totaalstikstof matig scoort. Gezien de trend en 
de genomen maatregelen is de verwachting dat 
de norm in het jaar 2021 gehaald wordt. Voor de 
waterlichamen Vledder Aa, Wapserveensche Aa, 
Wold Aa en het Meppelerdiep (ontvangt effluent 
van Meppel) geldt dat het totaalfosfaat matig 
scoort. Ook zijn er op Wold Aa en het Meppeler-
diep overschrijdingen van de norm van PAK’s. Het 
betreft een geringe overschrijding en er is een 
dalende trend waarneembaar. De chemie op de 
waterlichamen de Drentse kanalen (ontvangt het 
effluent van Beilen, Dieverbrug, Echten en Smilde) 
en het Oude Diep is onvoldoende door overschrij-
dingen van de normen voor PAK’s en koper. Ook 
scoort Oude Diep op totaalfosfaat matig. Het 
meetpunt van deze waterlichamen voor prioritaire 
stoffen ligt (benedenstrooms) in het Meppeler-
diep. De gemeten overschrijding zijn betrekkelijk 
gering en er is een dalende trend waarneembaar. 
De chemie op de waterlichamen de Oude Vaart 
en de Reest is onvoldoende door een overschrij-
ding van de norm op PAK’s. Ook scoort de Reest 
op totaalfosfaat matig. Het meetpunt van deze 

2 Oppervlaktewaterkwaliteit beheergebied en effluent streefwaarden stikstof en fosfaatBijlage
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waterlichamen voor prioritaire stoffen ligt bene-
denstrooms in het Meppelerdiep. Het betreft een 
geringe overschrijding.

Streefwaarden en lozingseisen waterlijn
Voor de operationele besturing van het zuive-
ringsproces zijn technologische gegevens nodig. 
Deze technologische gegevens komen voort uit de 
online metingen (NH4, NO3 en ortho P) zoals deze 
zijn geïnstalleerd op de rwzi’s. De geproduceerde 
gegevens worden wekelijks vergeleken met ge-
hanteerde reële streefwaarden. Het toetsen aan 
streefwaarden heeft alleen een motiverende wer-
king als de streefwaarden ook werkelijk gehaald 
kunnen worden. Het doel van deze vergelijking is 
dat de zuiveringstechnici worden gestimuleerd om 
de eisen te bereiken, zoals gesteld in de Perspec-
tiefnota 2015 - 2019. 

Stikstofstreefwaarden
De stikstofstreefwaarden moeten gebaseerd zijn 
op percentiel waarden van werkelijk behaalde re-
sultaten (over 2013/2014). Omdat de werkelijke 
waarden voor ammonium in de zomer zeer laag 
waren is er een algemene streefwaarde neerge-
zet. De waarden zoals deze hieronder staan, zijn 
reëel voor de desbetreffende Rwzi. Dit is ook een 
waarde waar we de Rwzi op kunnen sturen. Voor 
stikstof-totaal is wel een percentiel waarde van de 
werkelijk behaalde resultaten gebruikt. De percen-
tiel waarden waarop gemeten wordt is 30, 50 en 
70 %. Het oordeel dat aan de percentiel waarden 
wordt gegeven, verschilt voor de zomer en de win-
ter. In de zomer is het gemakkelijker om goed te 
zuiveren (vergaande stikstof verwijdering) door de 
hogere temperatuur van het water. Daardoor heb-
ben de streefwaarden alleen de oordelen goed, 
matig en slecht. Terwijl voor de winter ook uitste-
kend is ingevoerd. 



Stikstofstreefwaarden zomer (T>=15°C)

Stikstofstreefwaarden Echten zomer (T>=15°C)
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Er is een aparte Tabel gemaakt voor de stromen op 
de Rwzi Echten, in verband met een betere proces-
sturing en het geven van een gericht advies. Om-
dat de haalbare kwaliteit sterk afhankelijk is van de 
actiefslib temperatuur, zullen er zomer- en winter 
streefwaarden voor NH4, N-tot en ortho-P vastge-
steld worden. De zomer streefwaarde > 15oC, win-
ter streefwaarde < 15oC.

	Rwzi
NH4
[mg/l]

Ntot = NH4 + NO3 + NO2
[mg/l]

zeer	goed goed matig zeer	goed goed matig
Beilen 0,1 0,5 1 3,8 4,4 5,2
Dieverbrug 1,3 1,8 2,3 5,4 6,4 8,4
Echten WVO 0,1 0,5 1 3,1 4,5 6,8
Meppel AT 1 0,1 0,5 1 1 2 3,5
Meppel AT 2 0,3 0,7 1,5 3 4,3 6,6
Smilde 0,4 0,9 1,3 3,9 5,1 6,5
Steenwijk 0,1 0,5 1 2,5 3,5 4,7
Vollenhove 0.2 0,5 1 4,3 4,9 5,8

Rwzi
NH4
[mg/l]

Ntot = NH4 + NO3 + NO2
[mg/l]

zeer	goed goed slecht Zeer goed goed matig
Echten AT 1 0,1 0,5 1 2,5 4,1 6,7
Echten AT 2 0,1 0,5 1 1,4 2,8 5,3
Echten BCFS 0,1 0,5 1 3,8 5,6 7,1



Stikstofstreefwaarden winter (T< 15°C)

Stikstofstreefwaarden Echten winter (T< 15°C)
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	Rwzi
NH4
[mg/l]

Ntot = NH4 + NO3 + NO2
[mg/l]

zeer	goed goed matig zeer	goed goed matig
Beilen 0.1 0,5 1 3,8 4,5 5,6
Dieverbrug 0,8 1,7 3 4,5 6,2 9,5
Echten WVO 0,1 0,5 1 3,8 5,5 8,1
Meppel AT 1 0,1 0,5 1 2,2 3,5 4,3
Meppel AT 2 0.3 0,6 1 4,4 5,3 6,4
Smilde 0,3 0,9 1,3 4,2 5 5,8
Steenwijk 0,3 0,6 1 2,7 3,4 4,3
Vollenhove 0,2 0,5 1 3,8 4,8 5,5

	Rwzi
NH4
[mg/l]

Ntot = NH4 + NO3 + NO2
[mg/l]

zeer	goed goed matig zeer	goed goed matig
Echten AT 1 0.1 0,5 1 4.6 7 9
Echten AT 2 0,1 0,5 1 2.8 4.1 6.1
Echten BCFS 0,1 0,5 1 4.5 5.6 8



Fosfaatstreefwaarden zomer (T>=15°C) en winter (T< 15°C)
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Fosfaatstreefwaarden
Het fosfaatgehalte wordt goed in de gaten ge-
houden om onnodig doseren van chemicaliën te 
voorkomen. Dit in het kader van MVO, minder che-
micaliën inkoop en verminderde slibproductie. Het 
uitgangspunt is en blijft om minimaal aan de eisen 
te voldoen die staan in de vergunning en in de Per-
spectiefnota 2015 - 2019.

Om zo weinig mogelijk slib te produceren zal het 
drogestof in de beluchting zo hoog mogelijk ge-
houden moeten worden. De slibleeftijd zal op een 
maximaal aantal dagen gehouden moeten worden 
met in acht neming van de fosfaatverwijdering. 
Mocht het fosfaat niet voldoende worden verwij-
derd dan zal het droge stofgehalte lager gehouden 
moeten worden en zodoende zal de slibproductie 
hoger uitkomen. Als laatste zal overgeschakeld 
worden op chemische fosfaat verwijdering. De fos-
faatstreefwaarden zijn gebaseerd op de percentiel 
waarden van de werkelijk behaalde resultaten over 
2013/ 2014. Indien de waarden zo laag zijn dat 
deze niet reëel zijn is er een algemene streefwaar-
de neergezet.

Rwzi

ortho-P
[mg/l]

Zomerstreefwaarden Winterstreefwaarden
 (T>=15°C)  (T< 15°C)

goed matig slecht zeer	goed goed matig
Beilen 0.5 1 1,1 0,3 0,6 1,1
Dieverbrug 0,05 0,1 0,35 0,05 0,1 0,15
Echten WVO 0.4 0.5 0.6 0,4 0,5 0,6
Echten BCFS 0,1 0,15 0,2 0,1 0,1 0,2
Meppel AT 1 0,5 0,7 1,1 0,5 0,7 0,9
Meppel AT 2 0,6 1 1,4 0,7 1,2 1,7
Smilde 0,05 0,06 0,1 0,1 0,15 0,3
Steenwijk 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0.15
Vollenhove 0,2 0,4 0.6 0,06 0,07 0,08
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Naast het sturen op streefwaarden wordt er conti-
nu getoetst of voldaan wordt aan de lozingseisen 
zoals gesteld in de WVO vergunningen. Als gevolg 
van deze ontwikkelingen hebben de zuiveringen er 
vanaf 2011 nieuwe streefwaarden bij ter controle 
om uitspoeling te voorkomen. Hieruit kan wor-
den afgeleid of het proces onder controle is. Deze 
streefwaarden zijn ook gebaseerd op de eigen me-
tingen van afgelopen jaren. De maximale waarden 
(SVI en kritisch bezinksel) zijn vaste waarden van 
het ontwerp van de zuivering, bij deze waarden 
vindt er geen uitspoeling van slib plaats. 



120 Concept versie 2 november 2015Specificatie Waterschap Reest en Wieden - Module A - Integraal Zuiveringsplan

Zekere maatregelen  
Proces	efficiency

Rwzi Westerbork - 1 - geheel naar energie efficiëntere Rwzi Beilen * Uitgevoerd
Rwzi Echten - 1 - deelstroombehandeling rejectiewater (DEMON) Uitgevoerd
Rwzi Echten - 2 - nieuwbouw gisting met elektriciteitsopwekking uit biogas ** Uitgevoerd
Rwzi Meppel - 3 - Vervangen WKK naar hoog rendement WKK Uitgevoerd

 
Ketenefficiency

WS Reest en Wieden - alle - 1 - Eindverwerker van het slib zet slib in voor opwekking energie  
Rwzi Echten - 3 - Struviet productie Uitgevoerd

 
Voorwaardelijke maatregelen  

Proces	efficiency  
Rwzi Meppel - 1 - versnijder bandindikker verwijderen Niet uitgevoerd

  
Duurzame	energie  

Rwzi Meppel - 2 - Benutting effluentwarmte voor woonwijk Nieuwveense landen Toepassing 
vervallen

Bijlage 3 Energy Efficiency Plan 2013-2016 (EEP) maatregelen



121Concept versie 2 november 2015 Specificatie Waterschap Reest en Wieden - Module A - Integraal Zuiveringsplan

Onzekere	maatregelen  
Proces	efficiency  

WS Reest en Wieden - 2 - Uitzetten voortstuwers tijdens beluchte perioden alle rwzi’s Niet uitgevoerd
Rwzi Echten - 4 - Studie naar geavanceerde voorzuivering met zeven voor meer primair slib Niet uitgevoerd
Rwzi Echten - 5 - Studie of het haalbaar is VBT te realiseren in plaats van NBT en AT volume Uitgevoerd
Rwzi Steenwijk - 1 - DWA pomp Niet uitgevoerd
Rwzi Dieverbrug - 1 - Studie naar aanpassing slibretourregeling Uitgevoerd
Rwzi Smilde - 1 - Studie naar aanpassing slibretourregeling Uitgevoerd
Rwzi Steenwijk - 2 - Toepassing bandindikker, zodat besparing op opwarmen slibgisting Echten Uitgevoerd
Rwzi Beilen - 1 - Toepassing bandindikker zodat besparing op opwarmen slibgisting Echten Niet uitgevoerd
Rwzi Beilen - 1 - Toepassing bandindikker zodat besparing op opwarmen slibgisting Echten Niet uitgevoerd

  
Duurzame	energie  

Rwzi Meppel - 3 - Onderzoek gebruik warmte effluent voor opwarming gisting Niet uitgevoerd
  

Ketenefficiency  
Rwzi Beilen - 2 - Studie naar hergebruik warmte uit influent, waardoor bio-P wellicht beter verloopt Niet uitgevoerd

  
* Eind juli 2012 maatregel in werking, dus 7 maanden van besparing toegekend in 2013  
** Verwijdering gisting op Beilen en Steenwijk is reeds verrekend in besparing  
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Jaar 2015

 
Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Zorgvlied  64,3 60,0 60,0 93,31%
Doldersum 75 73,9 66,0 66,0 89,31%
Wapse 98 104,5 91,0 91,0 87,08%
Vledderveen 15 18,0 18,0 18,0 100,00%
Wilhelminaoord 75,6 77,5 64,0 64,0 82,58%
Frederiksoord 283 230,3 228,0 228,0 99,00%
Wapserveen 38 35,5 29,6 29,6 83,38%
Havelterberg 44 15,1 19,6 15,1 100,00%
Darp 35 38,1 34,0 34,0 89,24%
Havelte 288 295,2 249,0 249,0 84,35%
Uffelte 360 371,9 345,0 345,0 92,77%
Wittelte 680 651,5 650,0 650,0 99,77%
Dieverbrug 
Rijksweg 32 46,9 36,7 36,7 78,25%
Dieverbrug 
Dwingelderdijk 38 36,2 36,5 36,2 100,00%
Diever 286 270,2 245,0 245,0 90,67%
Dwingeloo 229 209,8 209,0 209,0 99,62%

Bijlage 4 Afnameverplichtingen

Jaar 2015

 
Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Lhee 40 26,2 40,8 26,2 100,00%
Lheebroek 18,1 6,2 23,4 6,2 100,00%
Geeuwenbrug 56 12,1 11,9 11,9 98,35%
Eemster / 
Leggeloo 35 27,9 32,2 27,9 100,00%
DIEVERBRUG  1216,9  1.176,9 96,71%
      
Ansen 22 11,9 16,6 11,9 100,00%
Ruinen 222 223,3 210,0 210,0 94,04%
Rogat 22 14,2 27,0 14,2 100,00%
De Wijk ? 267,8 304,0 267,8 100,00%
IJhorst 92 98,0 94,0 94,0 95,92%
Koekange 401 399,3 415,0 399,3 100,00%
Koekangerveld 17 13,8 17,5 13,8 100,00%
Fort 16 15,9 17,0 15,9 100,00%
Veeningen 37 34,6 35,2 34,6 100,00%
Drogter-
opslagen 21 14,1 16,0 14,1 100,00%

Legenda
Benchmark / eindgemalen
Niet gecontroleerd
Waardes onbekend
Overgedragen aan gemeente
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Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Linde  39,8 0,0 0,0 0,00%
Kerkenveld 32 30,5 31,0 30,5 100,00%
Alteveer 75,9 64,3 72,0 64,3 100,00%
Zuidwolde 460 503,2 375,0 375,0 74,52%
Nieuw Balinge  36,5 59,0 36,5 100,00%
Nieuweroord 69 58,7 59,0 58,7 100,00%
Noordscheschut 187 157,0 164,0 157,0 100,00%
Elim  91,0 91,0 91,0 100,00%
Hollandsche-
veld 307 294,7 300,0 294,7 100,00%
Tiendeveen 45,6 28,1 28,0 28,0 99,64%
Stuifzand 25 20,4 12,6 12,6 61,76%
Pesse 140 174,2 113,0 113,0 64,87%
Spaarbank-
bosch  9,5 0,0 0,0 0,00%
Fluitenberg 175 203,3 160,0 160,0 78,70%
Echten 36 35,5 24,0 24,0 67,61%
influentgemaal 
Echten  3557,2 3406,0 3.406,0 95,75%
ECHTEN  4565,8  4.275,0 93,63%
      
Kolderveense 
Bovenboer 15 12,1 15,0 12,1 100,00%
Nijeveen 183 188,3 180,0 180,0 95,59%
Oosterboer 1336 1421,0 1406,0 1.406,0 98,94%
Weerwille  9,0 0,0 0,0 0,00%

Jaar 2015

 
Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Oosteinde 27 27,5 27,5 27,5 100,00%
Berghuizen 18 16,2 16,0 16,0 98,77%
Ruinerwold 230 218,0 205,0 205,0 94,04%
Staphorst  943,5 943,5 943,5 100,00%
influentgemaal 
Meppel 1400 1105,3 1110,0 1.105,3 100,00%
MEPPEL  3652,2  3616,3 99,02%
      
Hoogersmilde 74,8 62,4 61,0 61,0 97,76%
Kyllot 144 131,0 107,0 107,0 81,68%
Bovensmilde 198 164,5 165,0 164,5 100,00%
Hijkersmilde IIC; 
Leembrug 31 31,8 33,0 31,8 100,00%
Hijkersmilde II; 
Vaartweg 120 90,4 136,0 90,4 100,00%
influentgemaal 
Smilde  ?   
SMILDE  500,8 500,8 500,8 100,00%
      
Kuinre De Linde 45,9 32,1 34,0 32,1 100,00%
Lage Weg 50 38,5 39,0 38,5 100,00%
Kalenberg     
Ossenzijl-zuid 
(Oudeweg)     
Venebosweg 
Ossenzijl 50 42,3 42,0 42,0 99,29%
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Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Oldemarkt 245 231,5 222,0 222,0 95,90%
Paasloo 20 21,6 17,0 17,0 78,70%
Willemsoord 58 52,9 53,0 52,9 100,00%
Thij 425,1 465,9 451,0 451,0 96,80%
Eesveen 30 29,3 30,0 29,3 100,00%
Ronduite  7,8   
Blauwe Hand 134 134,2 129,0 129,0 96,13%
Beulaker Jacht-
haven  8,7   
‘t Haagje  74,6   
Westerbuurt  81,5   
Beulakerweg  139,0   
Van de Goot-
plantsoen 40 33,4 25,0 25,0 74,85%
Dwarsgracht  2,5   
Hylkemaweg 40 20,5 40,0 20,5 100,00%
Weteringbrug  8,6   
Blokzijl 130 87,6 88,0 87,6 100,00%
Scheerwolde 62 39,0 40,0 39,0 100,00%
Thijssengracht 55 46,3 55,0 46,3 100,00%
Groot Verlaat 130 130,4 122,0 122,0 93,56%
influentgemaal 
Steenwijk 1400 815,1 860,0 815,1 100,00%
Noordelijk 
Persriool  386,7 386,7 386,7 100,00%
STEENWIJK  2188,1  2151,5 98,33%

Jaar 2015

 
Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Scheerwolde     
Weteringbrug     
Blokzijl  87,6   
Heetveld  19,6   
Sint Janskloos-
ter  87,6   
influentgemaal 
Vollenhove     
VOLLENHOVE  500,0 500,0 500,0 100,00%
      
Oranje 42,8 22,0 22,0 22,0 100,00%
Hooghalen  83,6 83,6 83,6 100,00%
Hijken 180 151,5 155,0 151,5 100,00%
Klatering 18 2,0 0,0 0,0 0,00%
Drijber 26 16,2 20,0 16,2 100,00%
Spier 31 37,0 30,0 30,0 81,08%
Wijster 85 107,5 90,0 90,0 83,72%
Holthe ?? 3,3 0,0 0,0 0,00%
Havenstraat ?? 696,4 701,0 696,4 100,00%
Zuidmaten 200 150 195 150,0 100,00%
Elp ?? 25,2 21,4 21,4 84,92%
Zwiggelte ?? 16,9 26 16,9 100,00%
Orvelte 29 16,3 27,6 16,3 100,00%
Mantinge 31 15 14,8 14,8 98,67%
Balinge ?? 5 0 0,0 0,00%
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Ontwerp-
capaciteit
[m3/uur]

Afname ver-
plichting
[m3/uur]

Ingestelde 
capaciteit
[m3/uur]

Gecorri-
geerde 

capaciteit
[m3/uur]

Mate 
waarin 
voldaan 
wordt

Witteveen 20 22,2 16,8 16,8 75,68%
Garminge 46 45,2 36 36,0 79,65%
Westerbork 451 446 457 446,0 100,00%
influentgemaal 
Beilen  1083,7 1105,6 1.083,7 100,00%
BEILEN  1832,8  1681,8 91,76%
      
Elp  18,6  
Zwiggelte  15,3  
Orvelte  22,9  
Mantinge  15,8  
Balinge  7,0  
Witteveen  22,2  
Garminge  47,5  
influentgemaal 
Westerbork  392,9  
WESTERBORK  452,1  
    
Aremberger-
gracht    
Zwartsluis 440 400  
Schoonloo 23 24,7    
Balkbrug 238 214,6    



Benodigde investeringskosten nieuwbouw rwzi’s
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A. Herinvestering rwzi’s 
Vertrekpunt voor het ramen van de vervangings-
investeringen voor de onderdelen van de rwzi’s 
zijn de kosten voor volledige nieuwbouw. De 
nieuwbouwkosten die zijn gebruikt zijn afgeleid 
van recente investeringen zoals gedaan bij het 
Hoogheemraadschap van Rijnland aangevuld 
met Amsterdam West (Waternet) en de zuivering 
Hessenpoort (Groot-Salland) en Smilde (Reest en 
Wieden).

De benodigde investeringskosten voor nieuwbouw 
van rwzi’s zijn weergegeven in de figuur hiernaast. 

Bijlage 5 Toelichting bepalen vervangingsinvesteringen



Tabel b5.1 
Investeringskosten voor nieuwbouw rwzi’s waterschap Reest en Wieden
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Op basis van de voorgaande kostenlijn kunnen de 
investeringskosten van de rwzi’s van waterschap 
Reest en Wieden worden bepaald. Om tot herin-
vestering van onderdelen te komen is aangehou-
den dat de benodigde bouwkosten voor nieuw-
bouw van de rwzi uit: 
• Circa 24 % uit W- en E-onderdelen bestaat;
en
• Circa 76 % uit civiele onderdelen.

De resulterende nieuwbouwkosten voor de rwzi’s 
van waterschap Reest en Wieden anno 2014 zijn in 
tabel b5.1 opgenomen.

Rwzi 	Ontwerpbelasting
[i.e.	á	136	g	TZV]

	Specifieke	investeringskosten	
(o.b.v.	kostencurve)

[€/i.e.]

 Investeringskosten 
(afgerond	op	€	10.000)	

	[€]
Beilen  82.200  256  21.070.000
Dieverbrug  43.000  326  14.010.000
Echten  186.200  189  35.270.000
Meppel  156.618  202  31.630.000
Smilde  13.560  499  6.770.000
Steenwijk (excl. zandfilter)  73.897  267  19.700.000
Vollenhove  16.000  470  7.510.000



Tabel b5.2 
Procentuele verdeling van bouwkosten werktuigbouwkundige onderdelen
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Herinvestering W- en E-onderdelen
Van de W- en E-onderdelen zijn van twee referen-
tie rwzi’s een verdeling van de 
W- en E-onderdelen opgesteld. De twee referentie 
rwzi’s hebben een verschillende capaciteit, name-
lijk één grote rwzi (Amsterdam West) en één kleine 
rwzi (Smilde). De verdeling ziet er als volgt uit, zie 
tabel b5.2.

Rwzi Rwzi	<100.000	i.e.	
zonder	VBT	en	SOI

Rwzi	≥	100.000	i.e.	
met SOI en VBT

Influent- of effluentgemaal 6,9 % 6,5 %
Roosters (bijv. stappenrooster) 8,1 % 2,3 %
Roostergoedwaspers 0,5 % 0,5 %
Zandvang 9,1 % 0,7 %
Ruimers (en toebehoren) VBT 0,0 % 3,8 %
Recirculatiepompen AT 3,7 % 1,4 %
Voortstuwers en mengers AT 5,1 % 4,2 %
Beluchtingselementen AT 9,3 % 10,6 %
Blowers 6,2 % 7,0 %
Ruimers (en toebehoren) NBT 11,2 % 12,3 %
Retourslib 4,6 % 1,2 %
Spuislibpompen 0,8 % 0,3 %
Chemicaliëndosering 7,0 % 3,1 %
Gravitaire slibindikking 7, 0 % 
Voorindikking PS 2,2 %
Spuislibindikking en PE 7,0 % 3,8 %
Slibopslag 7,0 %
Gistingtank 3,2 %
Na-indikker 0,1 %
Gashouder 2,7 %
Gaszuivering 0,3 %
WKK 8,0 %
Slibverwarming 1,3 %
Fakkelinstallatie 0,6 %
SOI 7,0 %
Luchtbehandeling 6,7 % 7,9 %
Besturingsinstallatie 11,2 % 9,0 %
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De percentages in tabel b5.2 betreffen de volledige 
kosten voor nieuwbouw van de genoemde onder-
delen. Hierop moet nog wel een correctie worden 
toegepast omdat bij een vervangingsinvestering 
niet alle componenten van een onderdeel worden 
vernieuwd.

Als	voorbeeld	een	nabezinktank:	De	ruimers	een	
nabezinktank	worden	bijna	nooit	vervangen.	Ze	
worden	wel	grondig	gerenoveerd:	wielen,	motor,	
lagers,	sleepringen.	Daarom	zijn	de	investerings-
kosten	voor	vervangen	van	een	nabezinktank	veel	
lager	dan	de	kosten	voor	nieuwbouw.

Voor alle onderdelen zijn correctiefactoren be-
paald in overleg met de afdelingen Zuiverings-
beheer en Infrastructuur en Waterketen van het 
waterschap. De correctiefactoren zijn hieronder 
opgenomen: 

• Algehele correctie 35 %   
• Ruimers voorbezinktanks en 

nabezinktanks 10 % 
• Roosters 65 %   
• Zandvanger 25 %   
• Blowers3 30 %   
• Chemicaliëndosering 20 %   
• Luchtbehandeling4 20 %   
• Besturingsinstallatie5 15 %   
• Slibontwateringsinstallatie 160 %
  
Werktuigbouwkundige en elektrotechnische herin-
vestering zijn gebaseerd op de technische levens-
duur. Nadat de technische levensduur voor een 
onderdeel de eerste maal na aanleg is verstreken 
vindt klein onderhoud plaats. Nadat de technische 
levensduur voor de tweede maal is verstreken vind 
vervolgens groot onderhoud plaats, Bij vervanging 
van W en E installatie onderdelen vinden beperkte 
civiele investeringen plaats die samenhangen met 
de vervanging van W of E onderdelen (bijvoor-
beeld realisatie schakelkastruimte). Op basis van 

3 Leidingwerk wordt niet vervangen.
4 Voor luchtbehandeling is aangehouden dat er ventilatoren, 

het binnenwerk van de installatie en (indien van toepas-
sing) het filtermateriaal wordt vervangen.

5 Grote componenten zoals bekabeling en trafo’s worden 
doorgaans niet vervangen.

ervaringskengetallen van Tauw zijn de volgende 
toeslagfactoren aangehouden:
• Klein onderhoud 150 % van bouwkosten W-on-

derdelen:
 - Vervanging van W-onderdelen 100 % van 

bouwkosten onderdeel
 - Vervanging van E-onderdelen 30 % van 

W-kosten
 - Renovatie van civiele onderdelen 20 % van 

W-kosten
• Groot onderhoud 158 % van bouwkosten W-on-

derdelen:
 - Vervanging van W-onderdelen 100 % van 

W-kosten
 - Vervanging van E-onderdelen 30 % van 

W-kosten
 - Renovatie van civiele onderdelen 28 % van 

W-kosten
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Rekenvoorbeeld voor een installatie van 74.000 i.e. á 136 g TZV zonder
VBT en SOI:
De investeringskosten (C/W/E) zijn circa: €  19.700.000 
Hiervan is dus circa 24 % voor de W-onderdelen, ofwel: €  4.700.000
De bouwkosten van de verschillende W-onderdelen zijn dan:
Influentpompen zijn 6,9 % x 0,65 ofwel €  210.000
Stappenroosters zijn 11,2 % x 0,65 ofwel €  247.000
Nabezinktanks zijn 11,2 % x 0,65 ofwel €  342.000
Besturingsinstallatie is 11,2 % ofwel €  526.000

Voor het vervangen van onderdelen van de W-onderdelen wordt voor 
klein onderhoud het volgende aangehouden voor vervanging van:
Influentpompen zijn 150 % x van W-bouwkosten €  315.000
Stappenroosters zijn 150 % x 65% van W-bouwkosten  €  240.000
Nabezinktanks zijn 150 % x 10 % van W-bouwkosten €  51.000
Besturingsinstallatie zijn 150 % x 15 %, van W-bouwkosten €  118.000

Voor het vervangen van onderdelen van de W-onderdelen wordt voor 
groot onderhoud het volgende aangehouden voor vervanging van:
Influentpompen zijn 158 % x van W-bouwkosten €  332.000

Stappenroosters zijn 158 % x 65 % van W-bouwkosten €  254.000
Nabezinktanks zijn 158 % x 10 % van W-bouwkosten €  54.000
Besturingsinstallatie zijn 158 % x 15 %, van W-bouwkosten €  125.000

Herinvestering civiele onderdelen
Bij sommige onderdelen kunnen de civiele kos-
ten niet worden geraamd op basis van werk-
tuigbouwkundige onderdelen: ontvangwerk en 
actief-slibtanks. Complete civiele herinvesteringen 
vinden niet plaats, omdat de technische levens-
duur veel groter is dan de economische levens-
duur. Voor deze civiele constructies is rekening 
gehouden met betonwerkzaamheden. Voor de 
bepaling van de benodigde betonwerkzaamheden 
is het volgende aangehouden:
• Betonrenovatie voor wanden binnenin reactor 

(waakhoogte 50 cm)
• Geen betonrenovatie voor buitenwanden van 

reactor
• Betonrenovatie voor afdekking van reactor

Wanneer betonwerkzaamheden bij het influentge-
maal uitgevoerd moeten worden, is een tijdelijke 
pompinstallatie nodig. De kosten voor een dergelij-
ke pompinstallatie is aangehouden op € 35.000.
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Bij de gehanteerd systematiek voor de raming 
van onderdelen dient opgemerkt te worden dat 
dit model een goed en realistisch totaalbeeld zal 
geven. Het is immers gebaseerd op werkelijk gere-
aliseerde projecten. De onderverdeling per onder-
deel zal een grotere onnauwkeurigheid bevatten 
en hiervoor geldt dat in de praktijk sommige on-
derdelen duurder en ander goedkoper zullen uit-
vallen, maar het totaal zal weer niet ver afwijken 
van de werkelijkheid. ‘Het totaal is dus beter dan 
de losse onderdelen’. 

Voor het bepalen van toekomstige kosten (zoals de 
herinvestering ten behoeve van de vervanging van 
onderdelen) is rekening gehouden met prijsver-
anderingen. De kosten van goederen en diensten 
veranderen in de loop der tijd. Hieraan kunnen 
zowel prijsstijgingen als prijsdalingen ten grondslag 
liggen. Vooralsnog zijn binnen het integraal zuive-
ringsplan alleen prijsstijgingen als gevolg van een 
inflatie van 2 % per jaar meegenomen.

Herinvesteringen rioolgemalen
Voor het bepalen van de herinvestering van de ri-
oolgemalen is gebruik gemaakt van de beschikbare 
herbouwwaarde (die is opgesteld voor de verzeke-
ring) van de rioolgemalen van waterschap Reest en 
Wieden. De onderdelen die vervangen worden zijn 
de mechanische en elektrische componenten. 

B. Inventarisatie knelpunten rwzi Echten bij 
geplande uitbreiding DOC Kaas

Het bedrijf DOC Kaas6 produceert kaas- en weipro-
ducten. In de nabije toekomst wil DOC Kaas haar 
productiecapaciteit vergroten. Het afvalwater dat 
tijdens het productieproces vrijkomt, wordt op 
het riool geloosd waarna het wordt afgevoerd en 
gezuiverd op rwzi Echten. Deze rwzi heeft een ont-
werpcapaciteit van circa 169.000 i.e. (à 150 g TZV) 
en heeft in de afgelopen jaren een gemiddelde 
vuilvracht van circa 154.000 i.e. (à 150 g TZV) ver-
werkt. Hiervan was 16.600 i.e. afkomstig van DOC 
Kaas. Doordat de productiecapaciteit wordt ver-
hoogd, zal eveneens de geloosde afvalwaterhoe-
veelheid toenemen. Hier heeft DOC Kaas Water-
schap Reest & Wieden van op de hoogte gebracht. 
Waterschap Reest & Wieden heeft Tauw gevraagd 
of de rwzi Echten het afvalwater na uitbreiding van 
DOC Kaas nog binnen de huidige effluenteisen kan 
blijven verwerken en of er knelpunten zijn qua ver-
werkingscapaciteit van onderdelen op de rwzi. In 
deze notitie is ingegaan op dit vraagstuk. 

6 DOC Kaas heeft twee verschillende productielocaties. In de 
vigerende WABO-vergunning is de lozingssituatie integraal 
afgewogen en zijn integrale lozingseisen opgenomen voor 
beide locaties.
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Voor het kwantificeren van de effecten zijn de vol-
gende aspecten in ogenschouw genomen:
• Effluentkwaliteit van stikstof (N-totaal) en fos-

faat (P-totaal); 
• Beluchtingsenergie;
• Slibproductie.

Verder is bepaald of de opgestelde capaciteit van 
het aanvoerwerk, beluchting, nabezinktanks en 
retourslibpompen voldoende is.

De studie is gerapporteerd in een notitie van ad-
viesbureau TAUW met kenmerk R001-1226934PTK-
kzo-V01-NLvan 9 maart 2015.

De conclusies van de studie luiden:
De verhoging van de productiecapaciteit van DOC 
Kaas heeft:
1. Geen significante nadelige gevolgen voor de 

N-totaal effluenteis;
2. Nauwelijks effect op het behalen van de P-to-

taal effluenteis. Dit wordt gecompenseerd door 
toevoeging van extra chemicaliën (toename van 
20 %);

3.  Nadelige gevolgen op het energiegebruik, deze 
zal gaan toenemen;

4. Als gevolg dat de slibproductie toe zal nemen.

De rwzi Echten heeft biologisch voldoende capaci-
teit. De hydraulische capaciteit van beluchting 1+2 
is echter een knelpunt. Dit knelpunt kan verholpen 
worden door: 
1. Het slibgehalte in beluchting 1+2 te verlagen;
2. De verdeling naar beluchting 1+2 en de 

BCFS-reactor aan te passen;
3. De beluchting 1+2 verdelen over de huidige 

3 nabezinktanks en een nieuwe nabezinktank 
voor de BCFS-reactor bij te bouwen.

Op basis van jaarlijkse kosten gaat de voorkeur uit 
naar het aanpassen van de verdeling naar beluch-
ting 1+2 en de BCFS-reactor. Om dit scenario te re-
aliseren moeten de pompen van het opvoergemaal 
van de BCFS-reactor worden vervangen door grote-
re pompen. In de toekomst is er voor de beluchting 
mogelijk onvoldoende reservestelling. Aanvullende 
beluchting is mogelijk gewenst. Het verschil met 
het verlagen van het droge stofgehalte in beluch-
ting 1 + 2 is echter niet groot (EUR 5.000 per jaar).

Verder worden de volgende aanbevelingen ge-
daan:
1. Het wordt aanbevolen - vanwege het kleine 

verschil in jaarlijkse kosten tussen oplossing 1 
en 2 - om een separate kwalitatieve afweging te 
maken (multi criteria analyse). De verwachting 
is dat hierdoor duidelijk de voorkeursoplossing 
kan worden aangewezen.

2. Tevens wordt aanbevolen om een OC-meting 
uit te voeren in de BCFS-reactor. In de praktijk 
blijkt dat de luchtinbreng in de wisselreactor 
kritisch is, terwijl dit op basis van de reser-
vestelling niet wordt verwacht. Een OC-meting 
zal hier uitsluitsel over geven waardoor ook 
duidelijk worden of het aanbrengen van extra 
beluchtingsplaten nodig is en zo ja hoeveel er 
precies zal moeten worden bijgeplaatst. 

3. De mate waarin de reservestelling benodigd is, 
is afhankelijk van de hoeveelheid hemelwater 
dat naar de rwzi wordt aangevoerd. Wanneer 
de “first-flush” afneemt, kan de benodigde 
reservestelling eveneens afnemen. Aanbevo-
len wordt om samen met gemeentes te kijken 
of er meer afkoppeling van hemelwater kan 
plaatsvinden. Het intensief afkoppelen van he-
melwater kan voordelen hebben (indien ook de 
poc  wordt verlaagd) voor de beluchting en de 
hydraulische belasting van de rwzi. 



Afstand bepaald via afstandmeten.nl
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Nieuwbouw rioolgemalen en persleidingen
Voor de totstandkoming van de investeringskosten 
van de rioolgemaal en de persleidingen zijn de 
volgende algemene uitgangspunten aangehouden 
(tenzij anders vermeld):
• 10 % van leidingwerk wordt onder verhard op-

pervlak (asfalt) aangelegd met een strookbreed-
te van 2,5 m;

• 90 % van leidingwerk wordt in groenzone (on-
verharde delen) geplaatst met een strookbreed-
te van 3,0 m;

• Benodigde afstand voor boring (type HDD):
 - Watergang 200 m;
 - Wegen 50 m.

Afvoeren van afvalwater Vollenhove naar rwzi Ge-
nemuiden
• Lengte aan te leggen leidingwerk circa 

12.000 m;
• Diameter leidingwerk Ø 500 mm;
• Aantal boringen circa 5 stuks (waarvan 1x water 

en 4x wegen).

Bijlage 6 Persleidingen en rioolgemalen
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Bijlage 7 Uitwerking Meerjarenbegroting 2015-2019 en modelberekeningen 2020-2021

 
2016
[€]

2017
[€]

2018
[€]

2019
[€]

2020
[€]

2021
[€]

Rwzi	Dieverbrug 175.000  961.000  
Stappenrooster x    

Roostergoedwaspers x    
Voorstuwers (oud)   x  

Beluchting (oud)   x  
Blower   x  

Chemicaliëndosering   x  
Slibopslag   x  

Luchtbehandeling waterlijn   x  
Besturingsinstallatie   x  

Rwzi	Steenwijk     
Ruimer (oud) 17.000    

x Onderdeel is meegenomen in erboven genoemd bedrag.
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2016
[€]

2017
[€]

2018
[€]

2019
[€]

2020
[€]

2021
[€]

Rwzi	Echten    1.338.000
Aanpassing capaciteit  150.000    

Voorstuwers (oud)  180.000   
Uitbreiding rwzi   12.000.000   

Voortstuwers BCFS    x
Beluchting (oud)    x

Blower    x
Slibopslag    x

Luchtbehandeling waterlijn    x
Stappenrooster    x

Roostergoedwaspers    x
Besturing    x

Rwzi	Vollenhove  175.000    
Stappenrooster  x    

Roostergoedwaspers  x    
Voorstuwers (oud)  x    

Besturingsinstallatie  48.000   
Rwzi	Steenwijk     

Besturingsinstallatie  126.000   
Zandfilter    660.000

Rwzi	Meppel     
Voorstuwers (oud)  165.000   

Retourslib   47.000  
Besturingsinstallatie    172.000

x Onderdeel is meegenomen in erboven genoemd bedrag.
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2016
[€]

2017
[€]

2018
[€]

2019
[€]

2020
[€]

2021
[€]

Rwzi	Smilde    576.000
Stappenrooster    x

Roostergoedwaspers    x
Voortstuwers BCFS    x

Beluchting (oud)    x
Blower    x

Slibopslag    x
Luchtbehandeling waterlijn     

Soi     
Besturingsinstallatie (lokaal) 41.000    

Besturingsinstallatie pers   22.000  
Besturingsinstallatie (E-fabriek)   88.000  

Kamerfilterpers    1.591.000
Gemalen 291.000 427.000 - 533.000 1.160.000 698.000
Persleidingen 476.000 433.000 481.000 467.000 593.000 550.000
Maatregelen waterketen 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
 

Totaal 1.125.000 1.310.000 1.125.000 13.125.000 2.996.000 5.710.000
x Onderdeel is meegenomen in erboven genoemd bedrag.
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