




Wij werken samen aan een optimale inrichting van de totale 
waterketen en bouwen aan een toekomstbestendig systeem. 
We stellen de leefbaarheid van de omgeving centraal en 
streven naar een zo hoog mogelijke waarde van water.

  RWZI locatie 
      Hoofdrioolgemaal

  Transportleiding

    Persstation

  AWP (traject Moerdijk-Bath)

 Waterwingebied

 Waterwinlocatie

 Hoofdleiding Evides

 Hoofdleiding Brabants Water

We stimuleren een gezamenlijke inrichting
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een leefbare omgeving 

Waterketenvisie 2030
Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West



Binnen Waterkring West werken we aan een toekomstbestendige
waterketen en een veerkrachtig zoetwatersysteem waarbij:
• Klimaatadaptatie hoog op de agenda staat
• De kwetsbaarheid afneemt doordat we afstemmen, uniformeren 

en capaciteit borgen
• De kwaliteit toeneemt doordat we samen meten, modelleren,    

maatregelen plannen, kennis en ervaring delen
• De inrichting van waterketen en watersysteem op elkaar    

is afgestemd

Klimaatadaptatie
• Stressbestendig maken
• Ruimte creëren
• Flexibiliteit inbouwen
• Leefbaarheid verhogen

Kwetsbaarheid
• Personele capaciteit afstemmen en borgen
• Werkwijzen uniformeren
•	Effectief	meet-	en	regelsysteem	waterketen	inrichten
• Kennis en ervaring behouden en ontwikkelen

Kwaliteit
• Synergie tussen lokaal en (boven)regionaal beleid creëren
• Verontreinigingen brongericht aanpakken
• Drinkwatervoorziening duurzaam inrichten
• Kennis delen over nieuwe ontwikkelingen
•	Waakzaam	blijven	op	risico’s	en	negatieve	effecten

Kosten
• Gericht aan- en afkoppelen van industriële afvalwaterstromen
• Investeringen in de keten integraal afwegen
• Ingrepen in de boven- en ondergrond integraal afwegen
• Gezamenlijk optrekken bij vervanging/vernieuwing

Kansen
• Veiligheid (cybercriminaliteit) 
• Innovatieve ontwikkelingen (zuiveringstechnieken)
• Omgevingskwaliteit (water/groen in openbare ruimte/op particulier terrein)
•	Hergebruik	en	terugwinningstechnieken	(energie	en	grondstoffen)
• Energietransitie (werk met werk maken)
• Open en uniforme data (nieuwe inzichten)
 
 

Bedreigingen
• Waterkwaliteit (microverontreinigingen, verzilting)
• Klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast, waterveiligheid)
•	Schaarste	(grondstoffen,	energiebronnen)
• Energietransitie (ruimtebeslag)
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Er zijn al forse stappen gezet
De regio Midden- en West-Brabant heeft zich de afgelopen jaren sterk 
ontwikkeld tot de vierde economische regio van Nederland. Het is een 
regio geworden waarin internationale bedrijven zich graag vestigen. 
Niet alleen vanwege de strategische positie, maar ook vanwege de 
goede woon- en leefomgeving voor werknemers. Het water heeft een 
belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkeling en zal dit blijven doen.  
Ook de lange afvalwaterpersleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Bath is nog steeds van belang voor de Moerdijkse Haven. Een groot 
deel van het stedelijk en industrieel afvalwater vindt zijn weg via deze 
afvalwaterpersleiding (AWP) richting de Westerschelde. Samen met de 
lokale zuiveringen Dinteloord, Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Willemstad, 
Ossendrecht	en	Putte	is	hiermee	een	flinke	slag	geslagen	ter	bescherming	
van de volksgezondheid en de waterkwaliteit. In diezelfde periode hebben 
de gemeenten ook het rioleringsbeheer geprofessionaliseerd. Hierdoor 
is het risico op instortende riolen sterk gereduceerd en met name de 
bescherming tegen milieuschade verhoogd. Om drinkwatervoorraden voor 
de toekomst veilig te stellen hebben de drinkwaterbedrijven geïnvesteerd 
in goede milieucondities rondom de drinkwaterbronnen en heeft het 
waterschap de zuiveringsprocessen geoptimaliseerd. 
Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) 
werken waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op Zoom, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 
en sinds kort ook de waterbedrijven Brabant Water en Evides samen 
binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. De ambitie van het 
samenwerkingsverband is kwaliteitsverbetering, vermindering van de 
kwetsbaarheid, kennisdeling en minder (meer) kosten: een doelmatiger 
aanpak in het (afval)waterbeheer. Voor de nabije toekomst komt daar 
klimaatadaptatie bij.

Bedreigingen en kansen
Al met al ligt er in West-Brabant een unieke en robuuste waterinfrastructuur 
waar	we	nog	decennia	profijt	van	kunnen	hebben.	Maar	in	hoeverre	is	
het aannemelijk dat we over 30-50 jaar het water nog steeds op dezelfde 
manier winnen, gebruiken, inzamelen, transporteren en verwerken? We 
kunnen niet in de toekomst kijken, maar er zijn een aantal trends en 
ontwikkelingen die richting geven aan het antwoord op deze vraag. Zo 
wordt de waterkwaliteit van de Schelde beïnvloed door o.a. de lozing van 
het gezuiverde afvalwater afkomstig van RWZI Bath en het Hollands Diep 
door de waterkwaliteit van de Maas. 

Deze lozingen bevatten in toenemende mate microverontreinigingen zoals 
medicijnresten,	hormoonstoffen	en	microplastics.	Aangezien	het	Hollands	
Diep essentieel is voor de zoetwatervoorziening van West-Brabant (en 
Zeeland) kan een slechtere kwaliteit van het Maaswater een bedreiging 
worden voor het watersysteem.
In 2050 dient Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht. 
Daarvoor moeten we in 2020 in alle sectoren klimaatbestendig handelen. 
Op de hogere gronden in West-Brabant gaat het om robuuste beekdalen en 
het  vergroten van de sponswerking van de bodem. In de poldergebieden 
ligt het accent meer op een robuuste zoetwatervoorziening en tegengaan 
van verzilting. In de bebouwde omgeving neemt door klimaatverandering 
met name de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Aangezien 
een deel van de oplossing op particulier terrein ligt zal de maatschappij een 
toenemende rol van betekenis gaan spelen (participatie). 
Tot	slot	speelt	uitputting	van	grondstoffen	en	energiebronnen	een	rol,	wat	
leidt tot een grotere behoefte aan zelfvoorziening. De energietransitie 
leidt tot een toename van alternatieve energiebronnen zoals WKO-
installaties. Deze kunnen echter ook een bedreiging vormen voor de 
drinkwatervoorziening, bijvoorbeeld bij het doorboren en niet professioneel 
afdichten van afsluitende lagen. Ook vergen alternatieve energiebronnen 
aanzienlijk meer ruimtebeslag, niet alleen door bovengrondse windmolen- 
en zonneparken, maar ook door ondergrondse warmwaterleidingen.
Het tempo waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden maakt 
dat het lastig is om een beeld te vormen van de toekomst; vrijwel alles lijkt 
mogelijk. Zeker op het vlak van zuivering, hergebruik en terugwinning van 
afvalwater zien we kansen. Ook aanpassingen in de waterketen of het 
watersysteem leveren nieuwe kansen op. Door de behoeften en belangen 
van o.a. bebouwde omgeving, landelijk gebied, industrie en energie in beeld 
te brengen ontstaan nieuwe kansen. Deze kansen kunnen we benutten  
om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van onze omgeving te 
verhogen, bijvoorbeeld door meer water en groen terug te brengen in de 
bebouwde omgeving. Wel ervaren we dat we meer afhankelijk worden van 
systemen, wat ons kwetsbaar(er) maakt. Denk hierbij aan veiligheids-issues 
of uitval van energie/communicatie. 



Samenwerken
Alleen door samen te werken binnen Waterkring West kunnen we het hoofd 
bieden	aan	genoemde	uitdagingen	van	formaat.	Samen	gaan	we	efficiënter	
en doelmatiger te werk, verhogen we de leefbaarheid van onze omgeving 
en stellen we onze openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig. 
Door te investeren op plekken waar dit de meeste impact heeft verbeteren 
we de waterkwaliteit en ecologie, kunnen we op lokale schaal energie en 
grondstoffen	terugwinnen	en	ons	drinkwater	voor	de	toekomst	veiligstellen.	
Ook	na	2020,	wanneer	het	Bestuursakkoord	Water	afloopt,	gaan	we	door	
met het sturen op de 4k’s en schakelen onder impuls van het nieuwe 
Bestuursakkoord Waterkwaliteit op dat vlak een tandje bij. We creëren 
synergie door onze uitvoeringsprogramma’s te stapelen en streven naar 
een zo hoog mogelijke waarde van water.

We zetten klimaatadaptatie hoog op de agenda
We zorgen dat het watersysteem tegen een stootje kan
Gelet op klimaatverandering zorgen we ervoor dat het watersysteem 
in het landelijk gebied tegen een stootje kan. Het systeem is in staat 
om verstoringen op te vangen, waardoor nieuwe ontwikkelingen geen 
bedreiging vormen. De zoetwatervoorziening is robuust, kwelstromen zijn 
hersteld, trekvissen zijn weer terug en afval wordt als grondstof benut. 
De natuurlijke variatie aan leefgebieden voor planten en waterinsecten 
is waar mogelijk hersteld en het waterbeheer is een succes doordat de 
watergebruikers vaak waterbewust handelen.  In de peilgestuurde gebieden 
is er voldoende open water om goed om te kunnen gaan met lange 
perioden	van	droogte	of	neerslag.	Het	flexibele	peilbeheer	is	afgestemd	op	
de landbouw én natuurwensen. In de zandgebieden is de opslagcapaciteit 
in de bodem optimaal benut door lokale en regionale waterconserverende 
maatregelen.

We richten de waterketen toekomstbestendig in
Om gesteld te staan voor de toekomst gaan we ook de waterketen 
herinrichten. We koppelen maximaal af, creëren meer ruimte voor water, 
maximaliseren het groen en werken aan bescherming van kwetsbare 
locaties.	Aangezien	het	afgekoppelde	water,	wat	niet	kan	infiltreren,	alsnog	
in het oppervlaktewater terecht komt, zijn aanvullende voorzieningen 
nodig om dit deel te bergen en af te voeren. We zien het waterschap als 
de partij die dit overtollige hemelwater verwerkt. Vanuit doelmatigheid kan 
dit ertoe leiden dat het waterschap dan ook het beheer en onderhoud van 
al het oppervlaktewater overneemt.  We houden bij herinrichting van de 
openbare ruimte rekening met vitale infrastructuur zoals toegangswegen 
en regelinstallaties en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen. 

We dragen bij aan een verhoogde leefbaarheid
We zoeken de integratie met het beheer en ontwikkeling van de 
openbare ruimte inclusief het watersysteem en innovatieve bouwkundige 
voorzieningen. Onze ambities daarbij zijn hoog. Bij het nemen van 
investeringsbeslissingen nemen we verhoging van de leefbaarheid 
(o.a. vermijden hittestress) en te vermijden waterschade mee in de 
overweging. We voorzien een infrastructuur van centrale bovengrondse 
hemelwatervoorzieningen en lokale groene voorzieningen die de 
leefbaarheid van omgeving verhogen. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit 
van	de	voorzieningen	(vakmanschap)	en	een	flexibele	opstelling	van	
partijen in het ontwerpstadium. We trekken hierbij samen op en scheppen 
voor elkaar gunstige randvoorwaarden.

We verminderen de kwetsbaarheid doordat we afstemmen, 
uniformeren en capaciteit borgen
We borgen de personele capaciteit en stemmen deze af
Bij onze werkzaamheden kijken we eerst of we gezamenlijk kunnen 
optrekken binnen de waterkring en dan pas of we het individueel doen.  
We verdelen de watertaken op zodanige wijze dat we elkaars back-up 
vormen	en	daarnaast	de	kennis	en	ervaring	effectief	verdelen.

We uniformeren onze werkwijze
Het ingezette pad van uniformering op het vlak van o.a. maaien en 
baggeren, meten en monitoren, centraal databeheer, asset management, 
kostentoerekening en incidentenbeheersing zetten we door. We streven 
als waterpartners naar synergie door gezamenlijk infrastructurele 
werkzaamheden te plannen en verhogen daarmee tevens de kwaliteit.

We	richten	een	effectief	meet-	en	regelsysteem	in
Door gezamenlijk te meten en de data te analyseren ontstaat inzicht 
in kwetsbare onderdelen/locaties en onbenutte capaciteit. Door de 
verkeerstoren optimaal in te richten houden we een vinger aan de pols 
en kunnen we tijdig anticiperen op situaties. Via openbare jaarrapporten 
voorzien we in de toenemende behoefte aan transparantie. Gelet op de 
grote waarde van data zorgen we via back-up systemen ervoor dat deze 
niet verloren kunnen gaan. 

We behouden en ontwikkelen onze kennis
Voldoende gebiedskennis en systeemkennis zijn van belang om de juiste 
investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Met het verminderen van de 
afhankelijkheid van derden ontwikkelen we eigen kennis en blijven we 
goed in staat om projecten in regie uit te voeren. Zeker op het gebied van 
asset management kunnen we nog veel kennis uitwisselen tussen de 
waterketenpartners.



We verbeteren de kwaliteit door samen te meten, modelleren, 
maatregelen te plannen en kennis en ervaring te delen
We streven synergie in lokaal en (boven)regionaal beleid na
De gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies vormen belangrijke 
planinstrumenten om initiatieven en plannen op elkaar af te stemmen. 
De gemeentelijke rioleringsplannen en het waterbeheerplan zijn 
hiervoor belangrijke bouwstenen. We dragen als waterpartners hieraan 
bij door richting te geven, accenten te leggen en te sturen op een 
toekomstbestendigde waterkring West.

We staan een brongerichte aanpak van verontreinigingen voor
In	ons	afvalwater	zitten	naast	schadelijke	stoffen	zoals	medicijnresten,	
hormoonstoffen	en	microverontreinigingen	ook	herbruikbare	grondstoffen	
en energie. Het eruit halen van de schadelijke verontreinigingen betekent 
maatwerk. Via een brongerichte aanpak (voorlichting, inzamelpunten e.d.) 
kunnen	we	voorkomen	dat	de	stoffen	in	het	milieu	terechtkomen.		 	
Om	geloosde	stoffen	op	de	meest	efficiënte	locaties	eruit	te	kunnen	halen	
delen we onze kennis over de waterketen en grijpen in daar waar de impact 
hoog is. De RWZI’s zijn hierbij voor de hand liggende locaties, maar ook 
systemen met een hoog percentage verkeerde aansluitingen     
of concentraties van zorginstellingen komen in aanmerking.     
De ‘Schone Maaswaterketen’ hanteren we hierbij als leidend principe. 

We zorgen voor een duurzame drinkwatervoorziening
Wijzigingen in grondwateronttrekkingen en/of het optreden van langdurig 
droge of natte perioden als gevolg van klimaatverandering kunnen 
het verloop van de grondwaterstand beïnvloeden. Het is daarom goed 
om een vinger aan de pols te blijven houden via ons gezamenlijke 
grondwatermeetnet.	We	streven	naar	een	natuurlijke	fluctuatie	binnen	
bandbreedte zonder dat hierdoor overlast wordt ervaren als gevolg 
van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden. Met het oog op 
een duurzame drinkwatervoorziening beschermen we onze bestaande 
zoetwaterbellen en zorgen we voor back-up in geval van nood. Aangezien 
een groot deel van het hemelwater nog wordt afgevoerd (meer dan 80%) is 
de grondwaterstand en hiermee de waterwinning gebaat bij afkoppeling van 
verhard	oppervlak	en	infiltratie	in	de	bodem.	

We delen onze kennis over duurzame ontwikkelingen
Een verdere verduurzaming van de waterketen zien we in het toepassen 
van zonnepanelen op objecten, het beschikbaar stellen van gronden voor 
windmolens en het werken conform duurzaam GWW (Grond Weg en 
Waterbouw), waaraan we ons als eerste partijen hebben geconformeerd.  
Gelet op de positieve resultaten van de pilot is het niet ondenkbaar dat 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath in de toekomst een belangrijke 
leverancier van bioplastics wordt. De kennis en ervaring die we hierbij 
opdoen zal ons ook internationaal op de kaart zetten.

We	blijven	waakzaam	op	gezondheidsrisico’s	of	nadelige	effecten
We willen nieuwe initiatieven niet ontmoedigen, maar stellen ons, 
-met	het	oog	op	mogelijke	volksgezondheidsrisico’s	en	effecten	op	
de waterkwaliteit-, waakzaam op. Bij open of gesloten warmte- en 
koudeopslagsystemen bestaat bijvoorbeeld het risico dat afsluitende lagen 
worden doorgeprikt  of dat spoelwater met chemicaliën onbedoeld in de 
bodem terechtkomt. Hier ligt een taak voor de provincie om dit goed te 
reguleren. Ook ten aanzien van nieuwe sanitatie stellen we ons waakzaam 
op. De vrijheid die de nieuwe Omgevingswet biedt, kaderen we via 
regulering op lokaal niveau in, om bij voldoende vertrouwen wat meer los te 
laten. Omdat het veelal maatwerkoplossingen zijn krijgen we het hierdoor 
wel drukker. 

We besparen kosten door een op elkaar afgestemde inrichting
We koppelen gericht industriële afvalwaterstromen aan of af
De bestaande hoofdinfrastructuur zal, met de vernieuwing en aanpassing 
persstations en verdubbeling van het leidingdeel Bergen op Zoom-
Bath, nog lang gebruikt worden. Het verkorten van de AWP zou 
een duurzaamheidswinst betekenen, maar is op dit moment geen 
kostenbesparing. Ook lijkt instandhouding van de lokale zuiveringen 
vooralsnog de beste optie. Omdat we geen derde leiding AWP willen is de 
hydraulische capaciteit gelimiteerd. Daardoor kan de op de (middel)lange 
termijn voorziene groei van bedrijventerrein Moerdijk niet zonder meer 
worden opgevangen. Dat is wel mogelijk via gericht aan- en afkoppelbeleid 
van industriële afvalwaterstromen. 
We benutten de bestaande capaciteit van de AWP en RWZI Bath maximaal 
en minimaliseren afvalwaterstromen bij nieuwe en bestaande bedrijven.  
Met het gericht afkoppelen van schone waterstromen creëren we capaciteit 
zodat we de AWP prioritair kunnen gebruiken voor de afvoer van zoute 
en geconcentreerde afvalwaterstromen met behandeling op RWZI Bath 
(beperken emissies op Hollands Diep). 



We wegen investeringen in de keten integraal af
Mocht in de toekomst de afvoercapaciteit van de AWP nog tekortschieten, 
dan voorzien we dat we afvalwater gaan behandelen in een nieuwe RWZI 
op of nabij Moerdijk. Omdat RWZI Bath is gebaat bij een vlakke aanvoer is 
het wenselijk het systeem op termijn vraaggestuurd in te richten (in plaats 
van aanbodgestuurd). Dit betekent dat we bepaalde pompen zullen moeten 
(over)dimensioneren voor de toepassing van Real Time Control.
Ook	het	terugwinnen	van	grondstoffen	en	energie	gaan	we	doen	op	díe	
locaties	waar	de	impact	het	grootst	is.	Omdat	dit	ook	nadelige	effecten		
kan hebben in een ander deel van de waterketen (denk aan het onttrekken 
van warmte in relatie tot een goede werking van de zuivering) beschouwen 
we	de	effecten	in	de	totale	keten.	Wie	de	warmte	krijgt	is	een	bestuurlijke	
afweging.

We wegen investeringen in de boven- en ondergrond integraal af
Om de kosten in de hand te houden is het nodig om te sturen op kosten, 
risico’s en prestaties. Door in de toekomst te werken met op elkaar 
afgestemde bedrijfswaarden/risicomodellen wordt het eenvoudiger om  
een transparante afweging te maken. Met de bespaarde kosten kunnen  
we eventueel extra waarden in de bovengrond creëren.

We trekken samen op bij vervanging/vernieuwing
De transitie naar gasloos biedt kansen om samen op te trekken.   
Op veel plaatsen zal de straat open moeten voor de aanleg van nieuwe 
energievoorzieningen. We voorzien dat het nog drukker gaat worden in 
de ondergrond en er niet overal de benodigde ruimte zal zijn. Dit vergt 
een	flexibele	opstelling	ten	aanzien	van	de	verleggingsregeling	en	een	
integrale afweging tussen o.a. relinen/afkoppelen/drinkwater. Het trekken 
van nieuwe energieleidingen in rioolleidingen wordt door partijen gezien als 
mogelijke optie. Of we de risico’s accepteren die dit soort oplossingen met 
zich	meebrengen	(denk	aan	ontploffingsgevaar	of	onderhoudsbeperkingen)	
vergt een bestuurlijke afweging.

Waterketenvisie 2030
Samen schakelen naar een 
toekomstbestendige Waterkring West


