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Geacht bestuur, 

In uw vergadering van 13 december 2022 is toegezegd om u schriftelijk te informeren over de 

tussenstand van overdracht stedelijk water. Middels deze brief geven we daar invulling aan. 

In 2019 heeft u besloten om het stedelijk water over te nemen van de gemeenten Steenwijkerland, 

Assen, Hoogeveen, De Wolden, Midden-Drenthe, Westerveld en Meppel. 

De overdracht in Steenwijkerland is in 2020 afgerond. 

Voor de wijk Kloosterveen in Assen heeft u afgelopen december ingestemd met de overdracht, naar 

verwachting behandelt het college van B&W van Assen het voorstel medio februari 2023. 

Met de bestuursdienst De Wolden-Hoogeveen is het overleg eind 2021 gestart en s ter ondersteuning 

een extern adviesbureau in de arm genomen. We gaan er van uit we de overdracht met De Wolden 

voor de zomer van 2023 kunnen afronden. Het proces met Hoogeveen is complexer en vergt meer 

tijd. We streven naar een afronding eerste kwartaal 2024. 

Met de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld waren we in 2016 en 2017 al in gesprek, 

maar dat proces is in de wacht gezet vanwege de beleidsharmonisatie. Inmiddels zijn we ambtelijk 

weer in gesprek. Op dit moment loopt een inkoopprocedure voor de werving van een extern 

adviesbureau dat voor ons de watersysteemrapportages moet opstellen. 

Voor Midden Drenthe streven we naar afronding eind 2023, met Meppel en Westerveld willen we 

uiterlijk eind 2024 het hele traject doorlopen hebben. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Gemeente Planning Status 

overdracht gereed 

Steenwijkerland Gereed (AB 15-12-2020) 

Assen Gereed (AB 13-12-2022) 

Hoogeveen Q1 2024 Gestart september 2021 

De Wolden Q2 2023 Gestart september 2021 

Midden Drenthe Q4 2023 Gestart op 18-11-2022 

Meppel 2024 Gestart op 6-12-2022 

Westerveld 2024 Start n Q1 2023 
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