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Het Afvalwaterplan wordt in samenwerking tussen de gemeenten Delfzijl,
Appingedam, Loppersum en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest opgesteld.

Een nieuwe benadering
In de DAL-regio (gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum) wordt de samenwerking al veelvuldig gezocht. Aansprekende resultaten zijn de start van de Werkorganisatie DEAL en de samenwerking met RioNoord als het gaat om een aantal uitvoeringstaken in het rioleringsbeheer. Onlangs zijn de gemeenten samen met de waterschappen
Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en het waterbedrijf Groningen gestart met het opstellen van een Afvalwaterplan. Dit plan, wat drie Gemeentelijke Rioleringsplannen en
het zuiveringsplan van het waterschap gaat vervangen, moet eind dit jaar worden opgeleverd, waarna het bestuurlijk wordt vastgesteld.

Waarom een afvalwaterplan
Samenwerking in de afvalwaterketen loont! Dit
is de uitkomst van de vele
verkenningen naar doelmatigheidsverbeteringen
in de keten. Het bestuursakkoord Water vraagt
gemeenten en waterschappen vergaand samen te werk in de waterketen. Het gezamenlijk
opstellen van afgestemd
afvalwaterbeleid is één
van de speerpunten in het
gesloten akkoord.
Delfzijl, Appingedam en
Loppersum hebben medio
2011 ook het Regionaal
Waterketenakkoord ondertekend. Samenwerking
in planvorming is benoemd als kans. En juist in
Delfzijl, Appingedam en
Loppersum is er nu de

mogelijkheid om verdergaande samenwerking te
realiseren als het gaat om
integrale planvorming op
het niveau van een zuiveringskring.

Om tot een doelmatige
afvalwaterketen te komen
binnen de Zuiveringskring
Delfzijl is het noodzakelijk
om alle plannen in relatie
met riolering, gemalen,
zuivering, grondwater en
hemelwater binnen het
gebied op elkaar af te
stemmen.
Dit project moet leiden
tot één geïntegreerd plan,
een Afvalwaterplan. Dit
plan vervangt de afzonderlijke rioleringsplannen
(GRP’s) en de beleidsplannen van het waterschap.
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Het afstemmen van de
taken van gemeenten,
waterschappen en het
waterbedrijf vergt het
over elkaars grenzen heen
kijken. In een workshop
zijn zo aan de hand van
drie denkmodellen kansen benoemd voor een
efficiëntere, doelmatiger

en toekomstgerichte inrichting van de waterketen. Waar kunnen we elkaar versterken, en waar
moeten we onze eigen
werkwijze ter discussie
stellen?

Bestuurders aan het woord
De workshop is afgesloten
met een discussie. Drie
bestuurders: Mahmut
Kaptan (Delfzijl), Pier
Prins (Loppersum) en Bob
van Zanten (Noorderzijlvest) gaven hun visie op
de resultaten: Kaptan:

Minder meerkosten maken is essentieel, maar
blijf ook solidair in de regio. Van Zanten: Zoek
naar integratiemogelijkheden, en zoek naar
schaalvoordelen. Zet keuzes/maatregelen zo snel

Regionale pilot
Colofon
Deze nieuwsbrief is de eerste van in totaal drie te verschijnen nieuwsbrieven. In
de nieuwsbrieven wordt u
geïnformeerd over de totstandkoming van deze, voor
de regio, nieuwe planvorm.
Deze nieuwsbrief is primair
bedoeld voor betrokken
ambtenaren, bestuurders
en alle andere in het plan
geïnteresseerden.

Meer informatie?
Informatie over het project
is verkrijgbaar bij
Jenny Teune:
j.teune@delfzijl.nl.
Of bij de projectleider
Jeroen Niezen:
jeroen.niezen@home.nl
06-30717435

Dit project is door de
Stuurgroep Waterketen
Groningen en NoordDrenthe aangemerkt als
regionale pilot. Het afvalwaterplan is een goed
voorbeeld voor andere
gemeentelijke clusters

waar nu al samenwerking
wordt gezocht. Het is een
middel om kosten te besparen, kwetsbaarheid te
verminderen en kwaliteit
van dienstverlening te
verbeteren.

mogelijk op kosten. Dit
kan je helpen in de uitwerking. Prins: De burger
is ook belangrijk, daarom
het begrip duurzaamheid
ook goed meenemen.
Goed bezig! Ga zo door!
(allen)

