Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie Zuidwest Nederland:
Optimalisatie afvalwaterbeheer in het buitengebied: een kwestie van
samenwerken!
Datum: 18 mei 12.00 – 17.00 uur
Fort Sabina Willemstad
Organisatie:
SWWB1 in samenwerking met STOWA/Rioned.
Doel:
De ervaringen van relevante projecten in de waterketen delen en gezamenlijk nagaan wat de
opgedane ervaringen betekenen voor de toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied:
 Waar is herinvesteren en vernieuwing in drukriool zinvol? En waar liggen alternatieve
oplossingen meer voor de hand? Wat zijn dat dan voor alternatieven
 Welke knelpunten doen zich voor bij alternatieve technieken en hoe kunnen we die oplossen?
 In welke situaties zou er versneld naar nieuwe oplossingen gezocht moeten worden? Waar zijn
er nu concrete mogelijkheden?
De regiobijeenkomst zal leiden tot aanbevelingen voor het toekomstige afvalwaterbeheer in zuidwest
Nederland en een overzicht van concrete kansen en mogelijkheden voor een duurzame waterketen.
De aanbevelingen zullen t.z.t. ingebracht worden in het bestuurlijk waterketenoverleg.
Doelgroep:
Waterketenmedewerkers en rioolbeheerders, beleidsmedewerkers duurzaamheid, ruimtelijke plannen
(van gemeenten) en watersystemen en zuiveringen (van waterschappen), adviseurs, leveranciers,
onderzoekers in zuidwest Nederland (Zeeland, west Brabant, zuid Holland)
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SWWB is het samenwerkingsverband “Samenwerken aan water in midden en west Brabant”

Programma
12.00 Ontvangst met lunch
13.00 Welkom en opening:

Bert Palsma (STOWA/ RIONED)

13.05 Fort Sabina

Joost van Rijckevorsel

13.15 Ontwikkelingen waterketen in Nederland:

Bert Palsma

13.30 Lokale dilemma’s en lokale kansen:

Wethouder Willem Starreveld (Gilze-Rijen)

14.00 Project Zundert:

Martijn Klootwijk (gem. Breda/ gem. Zundert)

14.25 Korte schetsen van enkele andere projecten in Nederland
Film ROC Brabant

Prinsentuincollege – helofytenfilter
Rien Kouters (ROC-west Brabant)

I-qua Bernheze
Harold Soffner (gem Bernheze)

Samenwerking met landbouw
Bjartur Swart

Fort Sabina – duurzame waterketen
Joost ven Rijckevorsel
15.00 Koffie/thee break
15.30 Discussie aan 4 tafels.

Tafel 1: Opstellen van aanbevelingen voor buitengebied. (Henny Bron)

Tafel 2: Benoemen van mogelijke knelpunten en oplossingen. (Bjartur Swart)

Tafel 3: Waar gaan we aan de slag tussen 2016 en 2020? (Martijn Klootwijk)

Tafel 4: Waterbeheer Fort Sabina (Joost van Rijckevorsel)
16.30 Plenaire terugkoppeling - Gespreksleiders discussietafels
16.50 Afronding en Conclusies:
17.00 Netwerkborrel.

Bert Palsma

