Start Waterlab Flevoland

Onderzoek SWECO

Stimuleert met praktijktesten
ontwikkeling nieuwe technieken
voor afvalwatersystemen en meer
hergebruik van water.

SWECO voert verkenning uit naar
effect IBA’s op waterkwaliteit.

Start Oosterwold

2016

2015

2018

3B norm

Tijdlijn
2015-2020

Het waterschap, in overleg met
de Provincie Flevoland en
gemeente Almere, stelt de norm
vast (3B) waaraan de lozing van
gezuiverd afvalwater moet
voldoen.

Onderzoek/advies CEW
Waarom voldoen de IBAs niet
aan de norm?

SOK Water
De eerste meting van het waterschap
van de systemen laat zien dat de
meeste systemen niet aan alle
normen voldoen. Ook niet aan de
oppervlakte/zwemwater kwaliteit.

Waarschuwing
zwemmen en sproeien

Juridische check
De Universiteit Utrecht doet een
juridische check op de conclusie
van het onderzoek van SWECO.

Nieuwsbericht juli 2018

BOO september
Het Bestuurlijk Overleg
Oosterwold geeft opdracht om
onderzoek te doen naar
zuiveringsvarianten en de
mogelijkheden om dit decentraal
te doen.

De eerste
samenwerkingsovereenkomst
tussen Almere, Zeewolde en
Zuiderzeeland is ondertekend.
Link uitvoeringsprogramma

Monitoring Waterschap

Variantenstudie

Onderzoek TAUW

Samenvatting
RHDHV en LeAF doen een
variantenstudie naar de
mogelijke varianten voor het
zuiveren van het afvalwater.

TAUW krijgt opdracht om de
varianten benoemd door RHDHV
en LeAF uit te werken.

2019

2020
BOO juni
In het Bestuurlijk Overleg
Oosterwold wil een keuze maken
voor één van de varianten en
geeft opdracht voor nadere
uitwerking.

Besluit BOO december
•

•

Variant 1 en 1N (lokale
zuivering technisch/natuurlijk)
met als terugvaloptie variant
3 (centrale zuivering) in 1b.
Zoek een alternatieve
oplossing om te voldoen aan
de zorgplicht in 1a.

Rapport met advies
Dirkzwager

Q1

Dirkzwager maakt een juridisch
advies over toetsing van de
zorgplicht op de varianten, zowel
in 1a en 1b.

Verslag
Zorgplicht 1A, decentrale zuivering
1B & transportriolering

Verslag
Memo afvalwater
Fase 1a Alternatieven zorgplicht
Fase 1b Riolering met lokale zuivering

Q3
2020

Q2
2020

2020

Tijdlijn
2020 – 2021

BOO Juni

BOO Maart

Risicobeoordeling
bodemlozing door
Deltares

2020
RHDHV concept
ontwerp riolering
Rapport marktconsultatie

Webinar afvalwater
Meta analyse LeAF
Naar prestaties, oorzaken en
oplossingen IBA’s

In dit webinar zijn de besluiten uit het
BOO van oktober toegelicht, plus de
algemene voortgang op het onderwerp
afvalwater.

n.a.v. de besluiten van het BOO
van oktober worden er
werkgroepen opgericht.

Bureau de bont heeft een
marktconsultatie gedaan n.a.v.
de variantkeuzes gemaakt in
2019.

2021
BOO Oktober

BOO December
Start werkgroepen

Q4

Verslag
Memo decentrale of centrale
zuivering

1e Werkgroep aanleg
kavelwegriool +
Alternatieven +
tijdelijke voorzieningen
Hierboven de presentatie;
volgende link is het verslag.

1e IBA kennistafel
Buiten de werkgroepen wil de
gebiedsorganisatie
kennisuitwisseling stimuleren. Er
is van dit overleg geen verslag
gemaakt.

1e Werkgroep
verbeteren IBAs

1e Werkgroep
monitoren IBA's en
watersysteem 1e
Hierboven de presentatie;
volgende link is het verslag

Verslag
Notitie zorgplicht
Onderzoek LeAF functioneren IBA’s
Vernieuwing SOK water

2e Werkgroep aanleg
kavelwegriool +
Alternatieven +
tijdelijke voorzieningen

2e IBA-kennistafel
Hierboven de presentatie;
volgende link is het verslag

2e Werkgroep
verbeteren IBAs

Q2
2021

2e Werkgroep
monitoren IBA's en
watersysteem 1e

Q2
2021

BOO April
In dit overleg is besloten om de SOK
Water 2021-2024 voor te leggen aan het
college, provincie en waterschap.

Tijdlijn
2021 vervolg

Q3

3e IBA-kennistafel

Werkgroep
monitoren IBA's en
watersysteem

3e Werkgroep
verbeteren IBAs
Eerste concept routekaart IBA’s
verbeteren en aansluiten op het riool is
gedeeld met de werkgroep.

De SOK water loopt af, er wordt een
nieuwe opgesteld voor de komende
jaren met een nieuw uitvoeringsplan.

3e Werkgroep aanleg
kavelwegriool +
Alternatieven +
tijdelijke voorzieningen

Bijlage werkgroep voorstel Tjalf

Aankondiging start
verbeterperiode

Werkgroep
communicatie*

Q4
0-Meting IBA’s

Start verbeterperiode
SOK Water*

2021

3e

BOO September
Webinars Afvalwater
Oosterwold

4e Werkgroep
monitoren IBA's en
watersysteem 1e

BOO Juli

In dit overleg is besloten dat er een nadere
uitwerking over de hybride oplossingen
van lokale en centrale afwaterzuivering
komt. Ook worden de lopende
werkgroepen voortgezet.

Hierboven de presentatie;
volgende link is het verslag

2022
3e Werkgroep
verbeteren IBAs

* Linkjes worden toegevoegd zodra beschikbaar.

4e IBA-kennistafel
Hierboven de presentatie;
volgende link is het verslag

Onderzoek LeAF
Pahogenen/microverontreinigingen

4e Werkgroep
verbeteren IBAs*

