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VOORSTEL
Het AB besluit het geactualiseerde beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vast te stellen.

SAMENVATTING
In mei 2017 is door het AB het huidige beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vastgesteld, 
sindsdien is onze Watervisie, ons Waterbeheerprogramma (inclusief doelenboom) en de eerste 
versie van ons Strategisch Assetmanagementplan (inclusief bedrijfswaardenmatrix) vastgesteld. 
Deze documenten zijn aanleiding om het huidige beleidskader te actualiseren. 
Het huidige beleidskader blijft grotendeels in tact. Nieuw:

- we kijken niet alleen naar de kostenreductie voor WDODelta, maar naar een breder 
maatschappelijk belang. 

- we maken gebruik van een value case, waarbij naast de financiële business case ook de 
bedrijfswaardenmatrix een belangrijk hulpmiddel is.

- we gebruiken een beslisboom als hulpmiddel voor beoordeling van de acceptatie van de 
bedrijfslozing.

Daarnaast wordt een publieksvriendelijke infographic gemaakt om onze omgeving een duidelijk 
beeld te geven van ons beleid. Deze wordt opgemaakt na besluitvorming in AB en zal te zijner tijd 
met u gedeeld worden. 

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Een helder beleidskader voor de omgang met nieuwe (grote) lozingen van bedrijven draagt bij aan de 
juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen (doel E1). 

Daarnaast draagt de communicatie door middel van een publieksvriendelijke infographic bij aan de 
versterking van de verbinding met de samenleving (doel L-O). Afhankelijk van het soort afvalwater dat 
mogelijk verwerkt gaat worden op onze rwzi’s draagt het bij aan een duurzame toekomst (doel H-K). 

KADER
- Op 2 mei 2017 heeft u het beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vastgesteld. In het 

waterbeheerprogramma 2022-2027 is de maatregel (E1.2) “actief accountmanagement met 
oog voor goede samenwerking in het kader van het afvalwater van grote bedrijven” 
opgenomen. Deze actualisatie met ook een publieksvriendelijke infographic maakt hier 
onderdeel vanuit. 

- Watervisie “Meer dan Water” (8 september 2020)
- Waterbeheerprogramma 2022-2027 (inclusief doelenboom, december 2021)
- In het geactualiseerde beleidskader wordt gebruik gemaakt van de bedrijfswaardenmatrix die 

onderdeel is van het strategisch assetmanagementplan 1.0 (AB brief 22 maart 2022).

ARGUMENTEN
In mei 2017 is door het AB het huidige beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vastgesteld, 
sindsdien is onze Watervisie, ons Waterbeheerprogramma (inclusief doelenboom) en de eerste versie 
van ons Strategisch Assetmanagementplan (inclusief bedrijfswaardenmatrix) vastgesteld. Deze 
documenten zijn aanleiding om het huidige beleidskader te actualiseren. Daarnaast wordt een 
publieksvriendelijke infographic opgesteld, vanwege een heldere communicatie met de omgeving. 
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Wat blijft
Het waterschap heeft geen wettelijke zorgplicht voor het verwerken van bedrijfsafvalwater. Daarnaast 
behandelen we alle gevallen gelijk (geen precedentwerking). We verstrekken geen staatssteun.

Van het huidige beleidskader afvalwater (grote) bedrijven behouden we:
- Doelen:

o Waterkwaliteit (minder emissie), onderdeel van WBP doel D: We zorgen voor een 
goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie van 
het oppervlaktewater.

o Winning energie en grondstoffen (circulaire economie), onderdeel van WBP doel H-K:
Wij dragen bij aan een duurzame toekomst.

o Economische ontwikkeling van de regio, onderdeel van WBP doel L-O: Wij versterken
de verbinding met de samenleving.

- Investeringsrisico’s:
o Bereid om investeringsrisico’s te dragen, mits het bedrijfsleven een deel van het risico

draagt en mits het in verhouding staat tot de bijdrage aan de doelen.
- Accountmanagement:

o Inzetten op het gezamenlijk met een bedrijf verkennen van kansen als deze zich 
aandienen.

- Samenwerkingsvormen:
o Per geval bepalen wat de meest passende optie is. 

Wat is nieuw
Ten opzichte van het bestaande beleidskader uit 2017 is er een aantal actualisaties:

- Doelen:
o We kijken niet alleen naar de kostenreductie voor WDODelta, maar naar een breder 

maatschappelijk belang.
- We maken gebruik van een value case, waarbij naast de financiële business case ook de 

bedrijfswaardenmatrix een belangrijk hulpmiddel is.
- Investeringen:

o Het bedrijf moet naast de bereidheid om investeringsrisico’s te dragen ook bereid zijn 
mee te betalen aan de investering, indien dat bijdraagt aan de doelen. 

- Locaties:
o In principe zuiveren we alleen afvalwater op locaties van WDODelta. 

- Beslisboom als hulpmiddel voor beoordeling acceptatie bedrijfslozing. 

Het geactualiseerde beleidskader afvalwater (grote) bedrijven staat in bijlage 1. Uit dit geactualiseerde
beleidskader zal een publieksvriendelijke infographic worden gemaakt.

FINANCIËN
De actualisatie van het beleidskader kan financiële gevolgen hebben, dit is afhankelijk van de casus. 
Per casus zullen de financiële gevolgen in beeld worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 
WDODelta versneld investeringen zou moeten doen. 
De kosten voor het maken van de publieksvriendelijke infographic worden betaald vanuit de 
exploitatiebegroting. 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Door dit heldere beleidskader weten bedrijven wat hun te wachten staat bij nieuwe (grote) lozingen, 
waardoor risico’s (zowel qua proces als technisch/technologisch) verkleind worden.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Deze actualisatie is gebaseerd op het oorspronkelijk beleidskader van 2 mei 2017. Dit beleidskader is 
vanuit de interne organisatie geactualiseerd. 



Pagina 3 van 3

COMMUNICATIE 
Na besluitvorming zal de in dit beleidskader vastgestelde richting worden uitgewerkt in een 
publieksvriendelijke infographic, waarin in één oogopslag is te zien wat het beleid op hoofdlijnen 
inhoudt. Deze infographic zullen we ter informatie met u delen.

VERVOLG / UITVOERING
Na vaststelling door AB wordt dit beleidskader verwerkt in een publieksvriendelijke infographic die ter 
informatie met u gedeeld wordt. 

BIJLAGEN
1. Beleidskader afvalwater (grote) bedrijven 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


