
Chatvragen STOWA-webinar 1 december 2021 
 
Sanitatie buitengebied, kennis. 
 
De chatvragen tijdens het webinar waren helaas niet zichtbaar en konden ook niet beantwoord worden. 
In dit overzicht zijn de vragen weergegeven en zo mogelijk voorzien van een antwoord. 
 

Is de informatie over de resultaten van 
de pilots ergens beschikbaar? 

Ja, zie de Sanimonitor: zoek op Waterlab  

Wat wordt bedoeld met 
uitspoelingsgevoelige zandgronden? 

Zandgronden waar nutriënten gemakkelijk uitspoelen 

Els, we moeten zeker eens praten, 
Rosemarie Merz 

- 

Zijn er naast IBA's en drukriolering nog 
concrete alternatieven om af te wegen? 

Ja, de Saniwijzer laat zowel ten aanzien van de inzameling, 
transport als zuivering verschillende technieken zien. Ook 
als je alleen al binnen de categorie IBA’s kijkt is er keus uit 
meerdere oplossingen (van septictank tot belucht 
helofytenfilter) 

presentatie nauwelijks te volgen - 

Even wat onbeschaamde reclame (maar 
heel relevant): 
https://rietland.com/slotwebinar-
vlaanderen-circulair-project-t-hof-
bellewaerde 

- 

Binnen het project I-Qua is er 
onderzoek gedaan naar innovatieve 
lokale afvalwaterzuiveringen in het 
buitengebied aan de hand van 6 
pilotlocaties in Vlaanderen en 
Nederland. Volgende week organiseren 
we een online slotevent waarin we onze 
resultaten presenteren. De uitkomsten 
kunnen mogelijk interessant zijn voor 
deelnemers van dit Webinar. Daarnaast 
kan dit project een bijdrage leveren aan 
de kennis over decentrale systemen in 
het buitengebied. Mocht u 
geïnteresseerd zijn dan kunt u via de 
volgende link aanmelden: 
https://www.i-
qua.eu/2021/11/19/kom-naar-ons-
eindevent-op-7-december/ 

- 

Waar is de gemeente in dit overzicht? 
De wet is toch duidelijk over wat een 
gemeente moet en mag? 

De gemeente is partner in het project Waterlab. De 
omgevingswet biedt juist ruimte voor maatwerk. 

https://www.sanimonitor.nl/rapportage-projecten/ws-zuiderzeeland/werking-systeem/rapportage-projecten/zoeken/?menu=295&step=004waterlab


Wel bijzonder dat de gebruiker ook een 
eigenaar is. In gemeenteland is de 
gemeente meestal de eigenaar / 
beheerder, toch? In Tilburg wel 
(onderhoud wordt dan door de 
gemeente aan het waterschap 
uitbesteedt vanwege de kennis aldaar). 

In Oosterwold is dit aan de bewoners overgelaten. Zij 
moeten zelf een voorziening aanleggen en beheren. 

Maarten doet wel alsof de IBA 
systemen vergelijkbaar zijn met 
emmertjes poep in de gracht gooien, 
'als in de middeleeuwen', dat vind ik 
wel een beetje typisch. 

- 

Laten we meer leren van hoe het in 
Duitsland of België aangepakt wordt.t. 

- 

Mooi verhaal van Bjartur Swart, vroeger 
maakten ook gewoon keuzes. was het 
een keuze of was er zo weinig te kiezen, 
dat het voor de hand lag om deze keuze 
te maken. Dan heb je inderdaad minder 
behoefte aan keuze. Nu is de keuze 
reuze en weten we veel beter dat er 
een 'afreken cultuur' is. we worden 
ondertussen overal verantwoordelijk 
voor. 

- 

Dank voor het benoemen van I-Qua. 
Zou de link voor aanmelding van het 
event nog in de chat kunnen worden 
gezet? Dit is https://www.i-
qua.eu/2021/11/19/kom-naar-ons-
eindevent-op-7-december/  Indien dit 
niet mogelijk is kunnen mensen ook 
naar www.i-qua.eu gaan 

- 

ik zie alleen de al eerder ingevulde 
vragen 

Ja, sorry, hier ging iets helemaal mis! Excuus! 

Kunnen we het webinair later terug 
kijken? 

Ja. 

Bert stelt "samen met de 
waterschappen"... maar de gemeenten 
dan? 

Die ook! 

was het verzakken van de hele polder 
en dus ook  het rioleringssysteem niet 
'aantrekkelijk' voor de gemeente 
Almere?!? 

- 

Over Oosterwold... kon de gemente 
zomaar zijn zorgplicht inleveren? Wat 
vond de provincie daarvan? 

Niet zomaar; dit was onderdeel van een pilot waarbij alle 
infrastructuur door de bewoners zelf georganiseerd moest 
worden. 



Dat antwoord is een beetje 
tegemakkelijk... 

- 

Er is in de jaren 90 heel wat gebeurd. 
Waar is die kennis gebleven 

Veel is opgenomen in de Saniwijzer.nl, veel praktijkkennis is 
niet gedocumenteerd en/of in laden verdwenen. 

Gebruikers willen worden geholpen, 
ontzorgd en dat moet worden opgezet. 
w 

Er is een verschil tussen kleine gebruikers (< 6 i.e.) en 
grotere gebruikers (6 – 1000 i.e.). Sommige gebruikers 
willen ontzorgd worden, anderen niet en willen om 
redenen van duurzaamheid of kosten zelf oplossingen 
bedenken.  

Is er een (tussen)evaluatie rapport van 
Oosterwold beschikbaar? Kan dat 
gedeeld worden? 

Nog niet, de monitoringsresultaten vind je ondertussen op 
de Sanimonitor 

Doelen op het vlak van o.a 
klimaatneutraal, klimaat adaptieve 
steden en circulariteit vragen om inzicht 
in verschillende scenario's tussen 
decentraal en conventionele 
concepten. Dan kunnen consequenties 
van keuzes op de korte termijn op lange 
termijn doelen inzichtelijk worden 
gemaakt. 

- 

Willen doelen bereiken of 
middelvoorschriften opleggen 

Dat is een zeer relevante keuze! 

Bert: de wet is toch duidelijk? Er komen altijd veel vragen over wat er wettelijk wel en 
niet kan. De nieuwe omgevingswet biedt juist de 
mogelijkheid tot gebiedsgericht maatwerk. Blijkbaar is er 
ruimte voor interpretatie en wordt die ruimte groter. 

Met gebrukers die inzetten op het 
behalen van doelen kunnen we meer 
leren dan het opleggen van 
middelvoorschriften alleen 

- 

Precies zet er een IBA wacht op Goed idee! 

Bij een cv merk je het direct als hij niet 
werkt. Dus gevoel van noodzaak bij 
bewoner. BIj een IBA is dat niet zo (snel) 
en dus voelt een bewoner ook geen 
noodzaak voor onderhoudscontract. 

Dat is inderdaad een belangrijk verschil. 

Lijkt een goed idee om een cluster van 
woningen samen een KWZI’s of 
decentrale voorziening te laten 
onderhouden. Maar dan moet er wel 
iets geregeld worden i.r.t. governance 
waarbij gemeenten een zorgplicht 
hebben. Wordt dit onderkent? Hoe valt 
dit te regelen? 

Ja. Bij clusters van woningen behoud de gemeente haar 
zorgplicht. Wel kan het zo zijn dat zij de feitelijke uitvoering 
uitbesteed en slechts toezicht houdt. Dit kan op allerlei 
manieren worden geregeld. 

https://www.sanimonitor.nl/rapportage-projecten/ws-zuiderzeeland/werking-systeem/rapportage-projecten/zoeken/?menu=295&step=004waterlab


Zitten woningeigenaars wel te wachten 
op zelfbeheer van een decentrale 
voorziening? Zonnepanelen zorgen voor 
comfort, een zuiveringsinstallatie zorgt 
voor “zorg”. 

Sommigen wel, anderen niet. 

toen wij in 1996 een IBA gingen 
aanleggen die geen gezuiverd 
afvalwater zouden lozen 
opoppervlaktewater noch bodem, was 
de reactie van het waterschap : oh dan 
heeft u ons niet meer nodig 

- 

Er is heel veel angst dat anderen beter 
kunnen worden van jouw kennis 

- 

Ik heb als vergunningverlener behoefte 
aan een duidelijk 'state of the art' 
document zoals vroeger de CUWVO-
branche rapporten. 

De Saniwijzer geeft voor verschillende verschillende 
technieken aan wat de state of the art is en welke 
zuiveringsprestaties er mogen worden verwacht. 

Implementeren van kennis gaat verder 
dan kennis hebben 

Klopt 

zijn we ook bereid mensen te belonen 
als ze bijdragen tot vermeerderen van 
kennis 

Dat is een interessante gedachte die we bij een Sanimonitor 
2.0 zeker mee moeten nemen. 

In de Sanimonitor moet je volgens een 
bepaald format alle data invoeren. Dat 
vraagt om veel handwerk en dat werkt 
belemmerend. 

Uniformiteit in data-opslag is nodig om te kunnen 
vergelijken. Als je bij de data-verzameling al rekening houdt 
met de wijze waarop deze wordt opgeslagen kun je veel 
handwerk besparen. Het omzetten van allerlei excel-sheets 
naar de uniforme format van de Sanimonitor kan nu echter 
wel wat meer werk zijn. 

mee eens, Maarten! Discussie over 
gebruik en eisen is wenselijk! 

- 

juist in de wasmachine is regenwater 
goed 

- 

Ik denk dat er een brede landelijke 
werkgroep moet komen die zowel 
technische als beleidsmatige kennis 
moet gaan delen samen met de overige 
waterschappen en Stowa en andere 
partners. 

- 

jammer dat de chat niet open is zodat 
je kan zien wat er door anderen is 
ingevuld. 

Mee eens! Dit is fout gegaan. 

Bedankt! Al lijkt er sinds het begin in de 
jaren 90 nog niet heel veel geleerd.... 

- 

 
 


