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Besluit stuurgroep Project ‘Duurzame Sanitatie Blankenham’ 
 
 
Inleiding  
Op 8 april 2015 heeft de stuurgroep Duurzame Sanitatie Blankenham gesproken over de afrondende 
rapportage over fase 2. Aan de stuurgroep werd de keuze voorgelegd hoe om te gaan met het 
afvalwater van Blankenham, conventioneel met drukriolering of met de aanleg van decentrale 
voorzieningen. Tijdens die vergadering bleek er een breed draagvlak te zijn om de uitvoering van de 
decentrale variant voor te bereiden. Om de uitvoeringsfase fase voor te bereiden heeft de gemeente 
Steenwijkerland de werkgroep gevraagd een samenwerkingsovereenkomst op te stellen waarin 
duidelijk de inzet, financiering en verantwoordelijkheden van elk van de deelnemende partijen 
vastgelegd zou worden.  
Bij het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst hebben het waterschap Reest en Wieden en 
de gemeente Steenwijkerland gezamenlijk geconstateerd dat er op dit moment bij beide partijen 
onvoldoende middelen zijn om de verwachtte meer-investering voor de aanlegkosten van de 
decentrale variant te financieren.  
 
 
Overwegingen 
De Stuurgroep Blankenham stelt  in haar vergadering van 9 september 2015 vast dat: 
 

1. Decentrale voorzieningen in de drie (in de LCC) onderzochte deelgebieden (Baarlo, Buurtsteeg 
en Pollesteeg) een goed alternatief kunnen zijn voor het aanleggen van een meer 
conventioneel drukriool aangezien: 

a. de kosten gerekend over de totale levensduur (60 jaar) vergelijkbaar zijn met die van 
een drukriool, met dien verstande dat de investeringskosten voor de aanleg van de 
decentrale voorzieningen aanvankelijk hoger zullen zijn en de beheer en 
onderhoudskosten lager. Daarbij moet worden opgemerkt dat de LCC een 
theoretische beschouwing is geweest over beide alternatieven waarbij het risico 
bestaat dat de theoretische besparing op de beheerkosten op de RWZI niet 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  

b. de decentrale voorzieningen minder energie verbruiken, een voldoende 
zuiveringsrendement hebben en maatschappelijke meerwaarde kan opleveren, 
waarbij de risico’s voor de omgeving als acceptabel worden geacht. Uit de 
duurzaamheidsanalyse komt de decentrale variant als duurzamer naar voren. 

c. er draagvlak is bij een groot deel van de direct betrokkenen (landbouw en bewoners). 
2. Er een bereidheid is bij landelijke instellingen als STOWA en Rioned om deze voor Nederland 

nieuwe ontwikkeling met inzet van onderzoekscapaciteit en kennis te begeleiden. 
3. De ontwikkeling van het project Duurzame sanitatie Blankenham, zowel het dorp Blankenham 

als de gemeente Steenwijkerland, nadrukkelijk als innovatief op de kaart zet. 
4. Het waterschap het initiatief, om decentrale en meer duurzame sanitatie concepten te 

onderzoeken en indien mogelijk te realiseren, beleidsmatig ondersteunt.  
5. Het waterschap bereid is na realisatie de kosten van het beheer en onderhoud van de 

voorzieningen voor haar rekening te nemen. Zou na realisatie het systeem onverwacht falen 
dan voelt het waterschap zich verantwoordelijk om gezamenlijk met de andere partijen te 
komen tot een passende oplossing. 
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6. Het waterschap niet in de gevraagde mate bereid is om ook bij te dragen in de kosten van 
aanleg omdat: 

a. De verwachte reductie op de beheerkosten op de rwzi Steenwijk bij de decentrale 
variant wordt ingezet voor de beheerkosten van de “extra” decentrale voorzieningen 
en kan daarmee niet worden ingezet om de aanlegkosten te dekken; 

b. Het waterschap recent heeft geïnvesteerd in zuiveringscapaciteit in Steenwijk mede 
ten behoeve van het afvalwater uit Blankenham.  

7. De gemeente het initiatief, om decentrale en meer duurzame sanitatie concepten te 
onderzoeken en indien mogelijk te realiseren, beleidsmatig ondersteunt. Zij is bereid hierin te 
investeren als dit leidt tot lagere maatschappelijke kosten, er bij de bewoners voldoende 
draagvlak is, de volksgezondheid niet in het geding is en bijdraagt aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. 

8. Er binnen de begroting van de gemeente Steenwijkerland voldoende middelen zijn om de nul 
variant (drukriolering) uit te voeren, echter er zijn geen extra middelen aanwezig om de te 
verwachtten meerkosten voor de aanleg van de decentrale voorzieningen (als geraamd op 
basis van de LCC) te kunnen financieren. 
 
 

Besluit 
Op grond van de bovenstaande overwegingen besluit  de stuurgroep dat het ten uitvoering brengen 
van de duurzame variant in Blankenham niet past binnen de financiële kaders van de betrokken 
organisaties. De stuurgroep adviseert de gemeente derhalve het nul-scenario (drukriolering) tot 
uitvoer te brengen. 
 
De stuurgroep geeft de werkgroep opdracht een evaluatie uit te voeren op grond waarvan de 
opgedane kennis en ervaringen ten goede kunnen komen aan andere projecten in Nederland. De 
evaluatie zal aan alle betrokken partijen ter beschikking worden gesteld. 
 
De stuurgroep stelt vast dat in Hoofdstuk 7 van de rapportage over fase 2 waardevolle suggesties zijn 
opgenomen. De stuurgroep adviseert de betrokken partijen deze suggesties ook bij de verdere 
uitwerking van de variant drukriolering te betrekken. 


