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Samenvatting
Visie en ambitie
Het Waterplan 2017-2022 is een trendbreuk in het
stedelijk waterbeleid voor Almere. Voor het eerst
hebben gemeente en waterschap, met talrijke
betrokkenen,een samenhangende visie op alle
wateraspecten opgesteld, ‘van riool tot recreatie’.
Onze gezamenlijke ambitie is dat we Almere verder
versterken als een ‘stad van het zuiverste water’, een
ondernemende, veelzijdige waterstad. Deze ambitie
past bij de identiteit van Almere, geboren úit het
water, en omringd en dooraderd mét water.

Trends en opgaven
Almere is gezegend met een royaal en gezond watersysteem. Inwoners waarderen de groene en waterrijke
omgeving. Maar water staat nooit stil. Verschillende
regionale en mondiale trends hebben invloed op ons
waterbeheer. Zo confronteert klimaatverandering
ons vaker met extreme neerslag, hitte en droogte. De
recreatie ervaart overlast als gevolg van waterplanten, terwijl de biodiversiteit op sommige plekken
achterblijft bij de potentie en waterplanten bijdragen
aan een goede waterkwaliteit. We merken dat lokale
bodemdaling en mondiale grondstoffenschaarste vragen om innovaties in de waterketen. Anderzijds biedt
water bij elk bouwproject een fantastische kans voor
duurzame oplossingen en een aantrekkelijke leefomgeving. En dat is belangrijk, want in een groeiende
metropoolregio wordt de positie van Almere als stad
van water en natuur steeds waardevoller.

Doelstellingen
Vanuit vier doelstellingen voor maatschappelijke waterthema’s werken we aan (meetbare) resultaten voor
de periode 2017-2022, met een doorkijk naar 2030.
Slim waterbeheer
We blijven ons inspannen voor een beter dagelijks beheer van water: slimmer, transparanter
en kosten effectiever.
Aantrekkelijke waterstad
We dragen zorg voor een aantrekkelijke, waterrijke en klimaatbestendige leefomgeving voor
inwoners, ondernemers en bezoekers.
Levend water
We versterken de biodiversiteit in en langs het
water van de wijken, parken en bossen en dragen zorg voor een waterkwaliteit waar mensen
en dieren in alle omstandigheden van kunnen
profiteren.
Stad zonder afval(water)
We benutten het natuurlijk kapitaal van afvalwater, regenwater, bodemwater en oppervlaktewater voor een gezonde, circulaire en energieneutrale stad.

Aanpak
In de uitvoering gaan we de komende zes jaar aan
de slag, waarbij we ons richten op een sterkere
samenwerking met alle betrokkenen. De acties zijn
onderverdeeld in:
• Wat we nu al doen.
• Wat we anders gaan doen.

Wat we nu al doen
Waterschap en gemeente spannen zich dagelijks in
voor een goed functioneren van alle waterketens.
Daarvoor is een uitgebreide ‘blauwe infrastructuur’
van riolen tot zuiveringsinstallaties en van sloten tot
gemalen. Alle onderdelen van deze blauwe infrastructuur hebben een levensloop- of groeicyclus.
Ze vragen om beheer (zoals periodiek baggeren of
snoeien, inspectie en onderhoud) en hebben een
vervangingstermijn. Het goed uitvoeren van deze
beheertaken vormt ons dagelijks werk.

Wat we anders gaan doen
De wereld om Almere heen verandert soms sneller
dan we ons realiseren en vraagt om nieuwe oplossingen. We voeren activiteiten en onderzoek uit om onze
werkwijzen te verbeteren:
• Almeerders en hun water
Activiteiten waarmee we de samenwerking zoeken
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. We verbeteren onze gezamenlijke
dienstverlening aan inwoners en bedrijven, door
vaker en gerichter in contact te treden op momenten en onderwerpen die leven in de stad. Met ‘Blue
Deals’ bundelen we onze krachten met stakeholders om gezamenlijke doelen te bereiken.
• Richtlijnen voor beheer en ontwikkeling
Activiteiten om het waterbeheer op orde te brengen
en water optimaal te integreren in gebiedsontwikkeling. In het dagelijks beheer van watergangen,
riool en installaties gaan we sterker sturen op langetermijnrisico’s en prestaties die een toegevoegde
waarde hebben voor de stad. Voorbeelden hiervan
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zijn terugdringen van wateroverlast, het benutten
van water als aantrekkelijk element in woonwijken
en het verbeteren van leefgebieden voor flora en
fauna, zoals onze eigen “Big Five”: de ijsvogel, grote
zilverreiger, snoek, bever en rietorchis.
• Innovatietrajecten
Samen met kennisinstituten en andere partijen
werken aan de opgaven van de toekomst. Voor drie
uitdagende opgaven, waar geen pasklare oplossingen
voorhanden zijn, starten we innovatietrajecten: een
toekomstbestendige blauwe infrastructuur (riool in
slappe bodem), innoveren met slimme meren (monitoren gebruik met behulp van Internet of Things en
open/ big data) en het verwaarden van de waterkringlopen (vinden van afzetmarkten en experimenteren met nieuwe technologie).

Financiën
De activiteiten die samenhangen met de zorgplichten
van stedelijke watertaken worden grotendeels bekostigd vanuit de meerjaren beheerbegrotingen van gemeente en waterschap. Deze worden gevoed vanuit de
daarmee samenhangende heffingen zoals de rioolheffing en de zuiveringsheffing. Daarnaast bieden grondexploitaties, investerings- en innovatieprogramma’s
(mogelijke) dekking van de kosten van maatregelen.
Binnen de afzonderlijke begrotingsonderdelen dient
een eigen afweging plaats te vinden waarbij gemeente
en waterschap nadrukkelijk rekening houden met de
ambities en doelstellingen van dit Waterplan.
Daarnaast zetten we in op samenwerking met andere
belanghebbenden en cofinanciering uit regionale en
(inter)nationale fondsen.

›› Zicht op Almere Haven, met op de achtergrond het Weerwater.

4/75

Stad van het
zuiverste water

IN

D1

D2

D3

D4

CF

5/75

Inhoudsopgave
Samenvatting																	3
Introductie

																6

Deel I – Dagelijkse praktijk, trends en opgaven													11
1. Stedelijk water: een dagelijkse gezamelijke inspanning													12
2. Hoe functioneert water in Almere?															14
3. Trends in stedelijk water																19
4. De belangrijkste wateropgaven															24

Deel II – Strategie 																26
1. Ambitie																		27
2. Slim waterbeheer																	28
3. Aantrekkelijke waterstad																31
4. Levend water																	36
5. Stad zonder afval(water)																42

Deel III – Aanpak 2017-2022																47
1. Wat we nu al doen aan beheer en ontwikkeling														49
2. Wat we anders gaan doen																51

Deel IV – Financiën 																68

Bronnen & Colofon

															72

Stad van het
zuiverste water

IN

D1

D2

D3

D4

CF

6/75

Introductie
Het Waterplan biedt zowel strategisch als
praktisch een paraplu voor het beheer en de
inrichting van het water in het stedelijk gebied
van Almere. Deze inleiding bevat een korte
reflectie op de geschiedenis van het water
in Almere. Na een toelichting op het proces
waarin het Waterplan tot stand is gekomen,
leggen we uit wat het Waterplan wel, en wat
het niet behandelt.
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1. Inleiding
In dit Waterplan zetten gemeente Almere en
Waterschap Zuiderzeeland samen de koers uit
voor de inrichting en het beheer van het stedelijk
water: van riool tot recreatie. Het is zowel een
strategisch als uitvoeringsgericht plan dat steunt
op een gezamenlijke visie van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. In
deze visie komt een beeld naar voren van Almere
als een ‘stad van het zuiverste water’. Een stad die
water omarmt als een bron van leven, plezier en
economie. Een stad die steeds beter duurzaam weet
om te gaan met alle kringlopen van hemelwater,
oppervlaktewater, bodemwater en afvalwater.

1.1. Het blauwe DNA van Almere
Dankzij het doordachte ontwerp van een groen-blauwe
stad bestaat Almere tegenwoordig voor maar liefst
11% uit water binnendijks. In andere Nederlandse steden schommelt dat percentage tussen de drie en acht.
Het royale groenblauwe netwerk geeft Almere nu een
voorsprong in de weerbaarheid tegen klimaatverandering en biedt een kraamkamer voor natuurontwikkeling en recreatie. Een tweede historische keuze die
Almere positief onderscheidt van andere Nederlandse
steden is het gescheiden rioolstelsel. In veel wijken van
oudere steden worden afvalwater en regenwater via
één buis afgevoerd (‘gemengd stelsel’), met als nadelen
hogere zuiveringskosten, overstort van vuil water bij
hevige regenbuien en een gebrekkige doorspoeling
van grachten en sloten. Deze problemen kent Almere
niet omdat het schone regenwater rechtstreeks naar
de dichtstbijzijnde watergang wordt geleid.
Uiteraard zijn er ook keuzes gemaakt die achteraf
minder goed zijn uitgepakt. Voor een stad van deze

›› Inpoldering Flevoland. Crica 1948 - 1955.

Een doordacht, toekomstvast plan
Almere is geboren in het water, leeft van het
water en heeft een prachtige toekomst aan het
water. De jonge polderstad ontleent haar naam
aan ‘Het Aelmere’, een groot binnenmeer dat min
of meer was afgeschermd van de zoute Noordzee.
Door veenafgraving en zeespiegelstijging vond
het zoute water vanaf de middeleeuwen zijn weg
landinwaarts en transformeerde het luwe water
tot de ruige Zuiderzee. Een zee die nog geen
duizend jaar zou bestaan, door de realisatie van de
Afsluitdijk in 1932 en de inpoldering van Flevoland in de jaren vijftig en zestig.
Vanaf dat moment is er een kentering in de relatie
tussen water en ruimtelijke inrichting. Nu de
natuurlijke dynamiek en daarmee de ‘vijand water’
getemd is, kunnen de ingenieurs aan de slag. Zij

zagen niet alleen de mogelijkheden voor grootschalige landbouw, maar ontwierpen een complete
maakbare samenleving met steden, industrie, snelwegen, spoorlijnen, vaarten en natuurgebieden.
Een sterk dynamisch ecosysteem deelt de ruimte
nu met een door mensen bedachte ordening. Binnen veertig jaar is 1.650 km2 IJsselmeer ingepolderd en binnen nog eens veertig jaar is Almere
uitgegroeid tot een stad van 200.000 inwoners.
De ingenieurs van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Dienst der Zuiderzeewerken hebben vakwerk geleverd. Ze ontwierpen een robuuste
groenblauwe hoofdstructuur binnen veilige ringdijken en hadden oog voor ruimtelijke kwaliteit. Zo
is de A6 met een boog om het Weerwater geleid en
kon de werkhaven van Almere Haven uitgroeien
tot de levendige plek die het vandaag de dag is.
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omvang zijn er relatief weinig contactplekken met
het grote omringende buitenwater. De ontwikkelingen aan de kust van Almere Poort laten zien hoeveel
behoefte er bestaat om een echte stad aan het water te
maken in plaats van een stad die verscholen ligt achter
de dijk. We zijn met zijn allen bereid om hier fors in
te investeren, tot twaalf meter hoge duintoppen aan
toe. Een groeiende groep nieuwkomers ontdekt de
aantrekkingskracht van de waterrijke woonmilieus
in Almere, zoals in de Noorderplassen en Nobelhorst.
Deze ondernemende geest typeert Almere, een stad
van pioniers, met ruimte voor het experiment.
Water trekt mensen, maar doet ook economie stromen. De aantrekkingskracht van water op inwoners
en ondernemers is, behalve op woongebied, ook steeds
meer zichtbaar in de toeristische en recreatieve sector.
Zo brengt Almere Duin horeca, strand en waterrecreatie samen en groeit dit gebied steeds meer uit tot een
nationale hotspot voor evenementen. In en rondom
het Weerwater zal met de aanleg van het (verkorte)
Rondje Weerwater en het evenement Floriade 2022 het
centrum van Almere aan aantrekkingskracht winnen.
Het Weerwater is dan een interessante bestemming
op de vaarroute de ‘Blauwe As’.
Al deze onderwerpen – van dagelijks beheer tot nieuwe
uitdagingen en van inspraak tot samenwerking – komen aan bod in dit Waterplan.

1.2. Open planproces
Het Waterplan biedt een kader voor de ontwikkelingen die raken aan (afval)water in Almere. Aan de
hand van opgaven die op Almere afkomen en kansen
die zich voordoen, beschrijft dit plan richtingen voor
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ontwikkeling en beheer van (water in) de openbare
ruimte. Door de samenwerking tussen betrokken
partijen en de samenhang tussen opgaven te versterken, brengen we versnelling aan in de oplossingen.
In sommige gevallen gaat het om ‘morgen net iets
slimmer doen dan we gisteren deden’. In andere
gevallen willen we een doorbraak bereiken. Daarvoor
zijn nieuwe samenwerkingsvormen, innovatietrajecten of financiële middelen nodig. We kunnen dit niet
alleen! Waterschap en gemeente nodigen inwoners,
ondernemers, verenigingen en kennisinstituten uit
om samen met ons te bouwen aan de stad van het
zuiverste water.
In de totstandkoming van dit Waterplan zijn gemeente
en waterschap niet over één nacht ijs gegaan. In 2015
is een aantal evaluatiesgeorganiseerd waarin we de
aansturing van stedelijke watersystemen in de ontwerp- en beheerfase hebben doorgelicht. Daar zijn veel
inzichten en praktische verbetervoorstellen uit gekomen die vooral gaan over beter samenwerken tussen
beide overheden, en ook met andere stakeholders.
Met die wetenschap op zak zijn we in 2016 een open
planproces gestart om te komen tot breed gedragen
nieuwe doelstellingen voor de komende zes jaar. In
de Waterweek van maart 2016 – verbonden aan de
Wereldwaaterdag – zijn diverse thematische werksessies, lunchlezingen en debatten georganiseerd.
Deze kruisbestuiving heeft een schat aan inspiratie
en ideeën opgeleverd. Maar ook inzicht in gevoelige
kwesties en problemen waarvan velen vinden dat een
hogere inspanning gevraagd is.
De resultaten uit de Waterweek laten tevens zien dat
de wil om van Almere een echte waterstad te maken

›› Stad aan het water.

breed gedragen is. De waarde van deze ambitie zit in
de mate waarin we het ‘waterbewustzijn’ weten te
vertalen in concrete maatregelen en de uitvoering zien
als een continu proces van samenwerking. In die zin
was de Waterweek van 2016 niet op zichzelf staand,
maar een aanzet voor een structurele open werkwijze.
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›› Er wordt continu gewerkt om Almere te voorzien en ontdoen van water. Hier in beeld: rioolreiniging.

1.3. Samen verder
Inbreng vanuit de stedelijke samenleving houdt niet
op bij het maken van een nieuw Waterplan. Ideeën,
klachten, plannen of moties zijn er altijd. Het is duidelijk dat overlast van waterplanten of blauwalgen
om maatregelen vraagt die een betere balans brengen
tussen natuur en menselijk gebruik. Wanneer onze
voorzieningen langs het water niet in goede staat verkeren, dan horen we dat graag en is het zaak er werk
van te maken. Zo leren we welke locaties en voorzieningen geliefd zijn, hoe ze worden gebruikt en waar
een extra inspanning gerechtvaardigd is. De Blauwe
As is zo’n voorbeeld: hier is al veel geïnvesteerd en

soms loopt onderhoud achter bij het gewenste niveau.
Tegelijkertijd is de verbinding een groot succes en
willen we verdere verbeteringen van vaarnetwerk, binnen- én buitendijks, bewerkstelligen. Zo komt er een
beheerovereenkomst (‘blue deal’) met ondernemers en
waterrecreanten waarin zij medezeggenschap krijgen
over prioriteiten in waterbeheer. Ook andere ontwikkelingen kunnen om een meer directe en interactieve
samenwerking van waterschap en gemeente met de
samenleving vragen. Bij groot onderhoud aan de openbare ruimte kijken we samen met omwonenden hoe
het ontwerp van water en groen het best kan bijdragen
aan een plezierige en gezonde leefomgeving.
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1.4. Samenwerking gemeente en waterschap
Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Almere werken al in diverse projecten succesvol samen, bijvoorbeeld in het in 2016 afgeronde Regenwateronderzoek.
Ook zijn gemeente en waterschap beiden partner in
de Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland, samen
met de andere Flevolandse gemeenten. Dit Waterplan gaat echter niet alleen over afvalwater, maar
ook over regenwater, oppervlaktewater, grondwater
en waterveiligheid, en hoe al dit water bijdraagt aan
de kwaliteit van de leefomgeving. In stedelijk gebied
grijpen alle waterstromen op elkaar in. Bovendien zijn
alle waterstromen nauw verweven met de stedelijke
omgeving. Het is een unieke maar logische stap om als
waterschap en gemeente samen één plan vast te stellen voor de waterkringloop. Dat door een gezamenlijk
toekomstperspectief en structurele samenwerking ook
synergievoordelen kunnen ontstaan, ligt voor de hand.
De samenwerking op watergebied houdt niet op bij de
gemeentegrens. We willen daarom ook de samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat, landschapsbeheerders en andere partijen intensiveren.
Het Waterplan komt voort uit de verplichting om een
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen (artikel
4.22 Wet milieubeheer). Met de komst van de nieuwe
Omgevingswet kan dit vervangen worden door een
Gemeentelijk Rioleringsprogramma. Daarnaast nodigt
de nieuwe Omgevingswet uit om onderwerpen in de
fysieke leefomgeving integraal te benaderen. Dat betekent dat we vanuit de watersector met steeds meer
partijen samenwerken. Hiermee past dit Waterplan in
de filosofie van de nieuwe Omgevingswet.
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1.5. Wat regelt dit Waterplan wel en wat niet?
Het Waterplan omvat alle publieke watertaken op
het gebied van afvalwaterzuivering, oppervlaktewater, afwatering van hemelwater en waterveiligheid.
Daarmee vormt het Waterplan zowel strategisch
als praktisch een paraplu voor het waterbeheer en
de inrichting van het stedelijk gebied in Almere.
Het plan is niet regulerend of normatief, maar wel
agenderend (met uitgangspunten en richtlijnen voor
ontwerp en uitvoering). De meerwaarde ligt vaak
besloten in slimme combinaties tussen ruimtelijke
ontwikkeling en waterbeheer.
Twee wateronderwerpen vallen buiten de scope van
dit plan:
• Het waterbeheer van het Gooimeer, IJmeer en Markermeer, dat deels binnen de gemeentegrenzen valt.
Rijkswaterstaat is beheerder van deze wateren.
• Drinkwaterbescherming, -winning en –distributie.
Dit zijn kerntaken van Vitens en de provincie.
Een compleet overzicht van alle kerntaken staat beschreven in deel II.
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1.6. Leeswijzer
Het Waterplan is opgebouwd uit vier delen.
Deel I gaat in op de dagelijkse praktijk, trends
en opgaven voor stedelijk water. Per partij is
uiteengezet wie welke verantwoordelijkheden en uitvoeringstaken heeft. Een aantal actuele trends schetst
de context waarin dit Waterplan relevant is. Dit deel
besluit met de belangrijkste wateropgaven voor de
komende jaren.
Deel II omvat de ambitie om Almere als veelzijdige waterstad te versterken en de strategie
voor de vier grote maatschappelijke waterthema’s:
• Slim waterbeheer: het dagelijks op peil houden van
ons water.
• Aantrekkelijke waterstad: water draagt bij aan een
duurzame, aantrekkelijke leefomgeving.
• Levend water: water als voorwaarde voor biodiversiteit en gezondheid.
• Stad zonder afval(water): de waarde van energie en
grondstoffen in water.
Voor elk van deze vier thema’s is een doelstelling uitgewerkt in meetbare resultaten voor 2017, 2022 of 2030.
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Deel III beschrijft de acties gedurende de looptijd van het plan (2017-2022) in de dagelijkse
praktijk. De acties zijn ingedeeld in de categorieën:
• Wat we nu al doen (‘dagelijks beheer’ en ‘groot
onderhoud en vervanging’).
• Wat we anders gaan doen (‘Almeerders en hun
water’, ’richtlijnen voor beheer en ontwikkeling’ en
‘innovatietrajecten’).
In dit deel beschrijven we ook hoe we de doelstellingen gaan monitoren en evalueren.
Deel IV ten slotte beschrijft de financiële
verantwoording voor de gemeente en voor het
waterschap.

Stad van het
zuiverste water

IN

D1

D2

D3

D4

CF

11/75

Deel I
dagelijkse
praktijk, trends
en opgaven
Dit deel gaat in op opgaven voor stedelijk
water en begint met een omschrijving van de
verantwoordelijkheden en uitvoeringstaken
van waterschap, gemeente, andere overheden
en particulieren. Dit wordt gevolgd door een
toelichting op het huidig functioneren van het
watersysteem in Almere. Een aantal actuele
trends schetst de context waarin dit Waterplan
betekenis heeft en oplossingen aanreikt. Dit
deel sluit af met de belangrijkste uitdagingen
om Almere als veelzijdige waterstad verder te
versterken.
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1. Stedelijk water: een dagelijkse gezamenlijke inspanning
Waterschap en gemeente spannen zich dagelijks in
voor een goed functioneren van alle waterketens.
Daarvoor is een uitgebreide ‘blauwe infrastructuur’
van drainagebuizen, regenpijpen, goten en kolken.
Van riolen, persleidingen en zuiveringsinstallaties.
Van watergangen, stuwen, sluizen en gemalen. En
van oevers, steigers en havens. Al deze onderdelen
hebben een levensloop- of groeicyclus. Ze vragen
periodiek om baggeren of snoeien, inspectie en
onderhoud, en hebben een vervangingstermijn.

Afspraken tussen gemeente en waterschap
In de maatwerkovereenkomst stedelijk water
(2011) hebben waterschap en gemeente een
verantwoordelijkheidsverdeling voor stedelijk
waterbeheer afgesproken. Uitgangspunt hierin
is dat de gemeente de regie voert ten aanzien
van de ruimtelijke ordening/inrichting en
beeldkwaliteit en het waterschap ten aanzien
van het waterbeheer. Hoewel het waterschap
verantwoordelijk is voor het waterbeheer,
worden alle werkzaamheden in nauw overleg
tussen gemeente en waterschap uitgevoerd.
De gemeente blijft voor inwoners het eerste
aanspreekpunt voor vragen of klachten.

›› Oeveronderhoud.

Het goed uitvoeren van deze beheertaken vormt ons
dagelijks werk. De samenwerking met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren is daarin essentieel:
stromend water houdt zich immers niet aan administratieve of eigendomsgrenzen. Dat samen werken
aan ‘de stad van het zuiverste water’ willen we elke
dag een beetje beter doen. Inwoners en ondernemers
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen stoffen in het afval- en oppervlaktewater terecht komen
die er niet thuishoren.
Daarnaast grijpen we groot onderhoud en vervanging
aan om samen met de buurt verbeteringen aan te
brengen in de openbare ruimte, hetzij watergerelateerd, hetzij vanuit andere motieven. Tegelijkertijd

experimenteren we met pilots om te achterhalen
of nieuwe technieken geschikt zijn voor de lange
termijn. Zeker in de gebieden die nog in ontwikkeling zijn, bestaan mogelijkheden om samen met de
bouwers het systeem van de toekomst aan te leggen.
Op alle schaalniveaus werken we samen aan een aantrekkelijke leefomgeving.
Hoe we die samenwerking vormgeven heeft te maken
met de kerntaken van overheden en particulieren. In
een aantal situaties, zoals het oppervlaktewaterbeheer, zijn deze nauw met elkaar verweven. In andere
situaties is het onderscheid duidelijker afgebakend.
In de afbeelding is te zien hoe de kerntaken van waterbeheer zijn ondergebracht.
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Kerntaken – Stedelijk niveau
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Zuiderzeeland
Waterschap

1. Zuiderzeeland
Beheer van dijken.
2.1. Beheer
Beheervan
vandijken.
gemalen.
2. Beheer
van gemalen.
3.
Peilbeheer
(stuw).
3. Peilbeheer (stuw).

4. Beheer vaarten, tochten en
grachten.
4. Beheer vaarten, tochten en
grachten.

5. Verwijderen en afvoeren
kadavers. en afvoeren
5. Verwijderen

Almere

Gemeente

Uitvoer taken Gemeente Almere
voor Waterschap Zuiderzeeland
Uitvoer taken Gemeente Almere

1. Inzameling
en transport van
Almere
het stedelijke afvalwater.

1. Maaien
van het onderwatervoor Waterschap
Zuiderzeeland
profiel conform beeldkwaliteit.

stedelijke afvalwater.
2. Inzameling
en transport van
hemelwater en grondwater.

conformvan
beeldkwaliteit.
2. Maaien
oever ten behoeve
van het waterhuishoudkundig
2. Maaien van oever ten behoeve van
belang.

1. Inzameling en transport van het

2. Inzameling en transport van
hemelwater en grondwater.

1. Maaien van het onderwaterprofiel

het waterhuishoudkundig belang.

3. Aanleg en onderhoud recreatieve voorzieningen.
3. Aanleg en onderhoud recreatieve
voorzieningen.

4. Onderhoudsmaatregelen ten
van desloten
waterrecreatie.
4. behoeve
Beheer plassen,
en greppels.

6. Zorg voor waterkwaliteit.

7. Transport en zuivering stede7. Transport
en zuivering stedelijk
lijk afvalwater.
afvalwater.

Waterbedrijf
Vitens

6
1-2

Waterbedrijf

Rijkswaterstaat, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

Particulieren (inwoners,

Rijkswaterstaat, Ministerie van

1. Deondernemers,
inzameling van
afvalwater
1. Beheer
buitendijks
water.
vastgoedeigenaren)
Infrastructuur
en Milieu
van pand tot rioolaansluiting.

Provincie
Flevoland

tot rioolaansluiting.
2. Depand
afwatering
(drainage) van
hemelwater en grondwater op
2. De afwatering (drainage) van
het eigen perceel.

1. Vaarwegbeheerder van de
Vaart en Lagevan
Vaart.
1.Hoge
Vaarwegbeheerder
de Hoge

3. Waterdicht zijn van bedrijfs3.ruimten.
Waterdicht zijn van bedrijfs-

1. Winning en distributie van
drinkwater.

Provincie
Flevoland

Vaart en Lage Vaart.

toezicht houden daarop.

Onderhoudsmaatregelen
ten
5.5. Beheer
plassen, sloten en
behoeve van de waterrecreatie.
greppels.

Particulieren (inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren)

1. De
winning en distributie van
Vitens
drinkwater.

2. Vaststellen zwemlocaties en
2.toezicht
Vaststellen
zwemlocaties
houden
daarop. en

kadavers.

6. Zorg voor waterkwaliteit.
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KERNTAKEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN (PRAKTIJK)
Waterschap/ VERANTWOORDELIJKHEDEN
Gemeente
KERNTAKEN
(PRAKTIJK)

1

7

1

7

2

2-3

1. De inzameling van afvalwater van

1. Beheer buitendijks water.

hemelwater en grondwater op het
eigen perceel.

ruimten.

4. Drinkwateraansluiting vanaf
watermeter.
4.deDrinkwateraansluiting
vanaf de
watermeter.

Verwijderen van
zinken
6.6. Verwijderen
vanzwerf,
zwerf,
zinkdrijfvuil.
en drijfvuil.
7. Bestrijding van blauwalgen.

7. Bestrijding van blauwalgen.
KERNTAKEN
/ VERANTWOORDELIJKHEDEN (PRAKTIJK)
KERNTAKEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN (ADMINISTRATIEF)
•

Aansturing van en controle

•

Vergunningverlening conform
Vergunningverlening conform de
de Wet Milieubeheer en de
Wet Milieubeheer en de
toekomstige
Omgevingswet.
toekomstige Omgevingswet.

• Normering
Normeringen
entoetsing
toetsing
van
van
waterafvoeren
enberging
berging
waterafvoer
in in
gebiedsontwikkeling.
gebiedsontwikkeling.

•

Opstellen
ruimtelijke
plannen.
Opstellen ruimtelijke
plannen.

Aansturing van en controle
beheer oppervlaktewater en
beheer oppervlaktewater en
oevers.
oevers.

• Vergunningverlening
Vergunningverlening actiactiviteiten
‘kernzone’
dijk
viteiten ‘kernzone’
dijk
enen
watersysteem.
watersysteem.

•

De kosten van de door de
De kosten van de door de
gemeente uitgevoerde taken
gemeente uitgevoerde taken voor
voor
het waterschap worden
het waterschap worden verrekend
verrekend
op de
grond
van de
op grond van
daadwerkelijk
daadwerkelijk
gemaakte kosten.
gemaakte kosten.

•

Formuleren van het overall beFormuleren van het overall beleid
leid van ruimtelijke ordening
van ruimtelijke ordening en
en
waterbeheer.
waterbeheer.

•

Eindverantwoordelijk voor de
Eindverantwoordelijk voor de
uitvoering van de Kaderrichtuitvoering van de Kaderrichtlijn
lijn
Water (KRW).
Water (KRW).

•

Vergunningverlening
en
Vergunningverlening en
handhaving
vandrinkwaterdrinkwaterhandhaving van
onttrekkingen,
industriële
onttrekkingen, industriële
3 3
enen
onttrekkingen >>150.000
onttrekkingen
150.000mm
openbodemenergiesystemen.
bodemenergiesystemen.
open

•

Uitvoering
Uitvoering HoogwaterbescherHoogwaterbeschermingsprogramma
(samenmet
met
mingsprogramma (samen
waterschap).
waterschap).

•

Beheerder van
van het
Beheerder
hetdiepe
diepe
grondwater.
grondwater.
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2. Hoe functioneert water in Almere?
Waterbeheer is dus een aangelegenheid van vele
partijen, met een regietaak die afwisselend bij
gemeente of waterschap is belegd. Maar hoe functioneert dit alles eigenlijk in onze stad? Om dat goed te
begrijpen zijn drie dingen belangrijk als basiskennis:
• Almere beschikt over een royale groenblauwe
hoofdstructuur.
• De stad is gebouwd op een voormalige zeebodem,
omringd door dijken die de veiligheid borgen.
• We hebben gescheiden systemen voor de verwerking van hemelwater en afvalwater.
In de volgende vier paragrafen is kort uiteengezet
hoe het stedelijk water in Almere functioneert.

Waterveiligheid
In 2017 komen er nieuwe wettelijke veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen. Die
houden niet alleen rekening met de kans op
een overstroming, maar ook met de schade
die daardoor kan ontstaan. Het waterschap
brengt in kaart wat er moet gebeuren om de
waterveiligheid op lange termijn te garanderen.
Daarvoor worden alle primaire waterkeringen
beoordeeld aan de hand van de nieuwe normen.
Waar nodig versterkt het waterschap de dijken.
In Almere neemt de druk vanuit ruimtelijke
ontwikkelingen verder toe. De maatschappij wil
aantrekkelijke dijken en technisch is het vaak
mogelijk. Waterschap en gemeente werken aan
ruimtelijke oplossingen die hand in hand gaan
met het waarborgen van de veiligheid.
›› De Blocq van Kuffeler, het grootste gemaal van Europa in opvoerhoogte en capaciteit.
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2.1. Groenblauwe hoofdstructuur
De ontwerpers van Almere hebben zich laten inspireren door het gedachtegoed van de ‘Garden City’ (Ebenezer Howard). De stad heeft meerdere kernen in een
omvangrijk, weelderig groenblauw casco. Veel van de
200.000 mensen die inmiddels in Almere wonen, doen
dat vanwege het omringende water en de overweldigende aanwezigheid van het groen. Een woonmilieu
dat je in de andere steden in de Randstad niet gemakkelijk vindt.
Binnen de dijken bestaat de gemeente Almere voor
11% uit water. Dit vele water nodigt uit tot recreatief
gebruik, zoals zeilen, roeien, zwemmen, natuurbeleving en hengelsport. De Blauwe As vormt een belangrijke vaarroute door de stad, waarin de afgelopen jaren
veel is geïnvesteerd. Toch loopt het onderhoud van veel
recreatieve voorzieningen aan het water achter bij het
gewenste niveau. Ook overvloedige groei van waterplanten in de afgelopen jaren, zorgt voor overlast bij de
waterrecreatie. Waterplanten zijn echter ook belangrijk voor de waterkwaliteit.
Een aantal grotere wateren in de stad is opgenomen
in de Europese Kaderrichtlijn Water en ook voor
overige stadswateren worden doelen vastgesteld. Dat
wil zeggen dat deze wateren aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen qua chemische samenstelling
en ecologie. Het oppervlaktewater is chemisch vrijwel
overal van voldoende tot goede kwaliteit, mede door
de aanvoer van schoon regenwater. De biodiversiteit
blijft achter.

GROEN BLAUWE HOOFDSTRUCTUUR
Bos

Water met KRW-doelstelling

Zwemlocaties

Moeras / natte natuur

Overig water

Blauwalg locaties

Voorzieningenpark

Dijk

Transformatie naar
bebouwd gebied
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0

2
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2.2. Watersysteem: van sloot tot poldergemaal
Almere ligt drie tot vier meter onder zeeniveau (NAP).
We zijn goed beschermd tegen overstromingen door
veilige dijken rondom Flevoland, de Houtribdijk en de
Afsluitdijk. De polder geeft de stad Almere ook kenmerkende dynamische eigenschappen mee: de bodem daalt, het grondwaterpeil is hoog, de bodems zijn
voedselrijk en er komt (veel) kwelwater uit de bodems
omhoog. Dit kwelwater is op sommige locaties van
goede kwaliteit, maar op veel plekken juist minder.
Alle wijken in Almere wateren via grachten af op de
Hoge Vaart of de Lage Vaart. Gemalen, zoals De Blocq
van Kuffeler, pompen het overtollige water naar het
Markermeer of de Randmeren. De grachten en plassen vormen niet één aaneengeschakeld geheel, maar
bestaan uit gebieden met verschillende waterpeilen
(peilvakken) die min of meer het natuurlijk hoogteverschil van de bodem volgen. Stuwen, dammen of
sluizen vormen de overgang tussen deze peilvakken.
Het totale Almeerse oppervlaktewatersysteem kan
de afwatering van de stad goed aan, ook als we in de
toekomst met nattere winters en extremere buien te
maken krijgen. Dankzij de kwel en de hoge grondwaterstand is er ook bij langdurige droogte nauwelijks
verlaging van het oppervlaktewaterpeil te zien. Bij
nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen is het de kunst
om het watersysteem als een puzzelstukje te laten
aansluiten op het bestaande, zorgvuldig opgebouwde,
systeem van sloten en grachten.

PEIL OPPERVLAKTEWATER (streef waterpeilen in meters t.o.v. NAP)
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2.3. Afvalwaterriool- en zuivering
Woningen en bedrijfspanden zijn aangesloten op het
drinkwaternet, het afvalwaterriool en het regenwaterriool. Het afvalwater wordt gescheiden ingezameld
van het regenwater. Dat betekent dat er twee buizenstelsels zijn: een afvalwaterstelsel en een hemelwaterstelsel. Almere heeft circa 800 kilometer aan
rioolbuizen en persleidingen voor het inzamelen en
transporteren van stedelijk afvalwater. De oudste riolen, in Almere Haven, dateren van 1976. Met behulp
van ruim 300 rioolgemalen wordt het afvalwater,
dat binnen de gemeentegrenzen wordt ingezameld,
getransporteerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op bedrijventerrein De Vaart.
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DETAIL
MUZIEKWIJK
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Op de AWZI wordt het afvalwater gezuiverd. Een
AWZI is een staaltje van technisch vernuft. Het basisprincipe is echter simpel en gebaseerd op natuurlijke
processen, waarbij micro-organismen het vuil in het
afvalwater afbreken. Dit zelfreinigend vermogen
door de micro-organismen vindt in de AWZI versneld
plaats. Zuiveren betekent dat ongeveer 95% en soms
nog meer van de vervuiling uit het rioolwater wordt
gehaald. Dan is het schoon genoeg om op het oppervlaktewater geloosd te worden. Bij het schoonmaken
van afvalwater blijft slib over. Uit (het slib van) afvalwater kunnen energie en grondstoffen, zoals fosfaat
en cellulose, worden teruggewonnen.
Almere Oosterwold vormt een bijzondere situatie. De
woningen in dit gebied worden niet aangesloten op
de riolering. De inwoners zijn verantwoordelijk voor
hun eigen afvalwaterzuivering.

RIOOLSTELSEL
Persleiding Zuiderzeeland
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2.4. Water in de bebouwde omgeving
Regenwater verdwijnt via straatkolken, bermen en
regenwater rioolbuizen naar het dichtstbijzijnde
oppervlaktewater. Het regenwaterrioolstelsel heeft,
net als het stelsel voor afvalwater, een totale lengte
van circa 800 kilometer. Op steeds meer plekken
zijn gebouwen ‘afgekoppeld’, dat wil zeggen dat het
regenwater dat op de daken van deze gebouwen valt
direct geloosd wordt op straat, in de greppel of op een
watergang zoals de grachten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
in het Homeruskwartier.
Regenwater is een belangrijke bron van schoon
water voor grachten en sloten. Zogenaamde ‘foutieve
aansluitingen’, waarbij uitgaand afvalwater uit een
woning of bedrijfspand is aangesloten op het regenwaterriool, zijn een storende factor: ze vervuilen
daarmee het schone regenwater dat in het oppervlaktewater terecht komt. Daarom moeten deze foutieve
aansluitingen vervangen worden.

D1

D2

D3

D4

18/75

CF

Kerntaken – Straatniveau
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KERNTAKEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN (PRAKTIJK)

KERNTAKEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN (PRAKTIJK)

Waterschap
Waterschap
Zuiderzeeland
Zuiderzeeland
1. Zuivert afvalwater.

1. Zuivert afvalwater.

2. Onderhoudswerkzaamheden.

2. Onderhoudswerkzaamheden.

Gemeente
Gemeente
Almere
Almere
1 Voert afvalwater af.

1. Voert afvalwater af.
2. Voert grond- en hemelwater af.

2. Voert grond- en hemelwater af.
3. Onderhoudswerkzaamheden.

3. Onderhoudswerkzaamheden.

Particulieren
(inwoners,
Particulieren
(inwoners, onderondernemers,
vastgoedeigenaren)
nemers,
vastgoedeigenaren)
1. Zorgt voor afwatering (drainage)

1. Zorgt
voor afwatering
van regenwater
en grondwater op
het eigen perceel.
(drainage)
van regenwater
en grondwater op het eigen
2. Zorgt voor aansluiting afvalwater
perceel.
op het riool.
Voorkomt vervuiling van water in
2. 3.
Zorgt
voor aansluiting afvalwahet riool en op straat.
ter op het riool.

3. Voorkomt vervuiling van water
in het riool en op straat.

Waterbedrijf
Waterbedrijf
VitensVitens
1. Levert drinkwater.

1. Levert drinkwater.
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3. Trends in stedelijk water
Er zijn belangrijke trends die maken dat stedelijk
water meer aandacht verdient dan het routinematig uitbreiden en onderhouden van de bestaande
systemen. De wereld om Almere heen verandert
soms sneller dan we ons realiseren en vraagt om
nieuwe oplossingen.
Het klimaat verandert
We krijgen daardoor te maken met nattere
winters, drogere, warmere zomers en meer extreme
neerslag.
De stad als kraamkamer
We zien steeds meer de waarde van biodiversiteit in steden.
Nieuwe uitdagingen volksgezondheid
Steeds meer stoffen die schadelijk kunnen zijn
belanden in het water, zoals plastics en medicijnen.
Water als waardevolle grondstof
Mondiale schaarste van grondstroffen vraagt
om circulaire oplossingen.
Bloeiende metropoolregio
In de bloeiende metropoolregio wordt het
blauwe hart steeds belangrijker.
Levensloop infrastructuur staat onder druk
Als gevolg van de bodemdaling moeten we onze
infrastructuur eerder vervangen.

›› Drijflagen Blauwalg in Almere Haven.

3.1. Internationale Trends
Het klimaat verandert
Het klimaat verandert al decennia achtereen en die
lijn zet door. We krijgen daardoor te maken met nattere winters, drogere en warmere zomers en meer
extreme neerslag in korte tijd. Gelukkig is Almere
gezegend met een sterke groenblauwe hoofdstructuur die de stad veel veerkracht geeft.

De eerste ‘stresstest’-analyses van de effecten van extreme neerslag laten echter zien dat sommige straten
onbegaanbaar worden, waardoor de bereikbaarheid
voor hulpdiensten afneemt. Ook bedrijfspanden,
woningen en vitale infrastructuur, zoals ziekenhuizen en elektriciteitsvoorzieningen, kunnen in de
toekomst overlast ondervinden van extreme neerslag.

Toch kan er bij een wolkbreuk lokaal water op straat
komen te staan. Het regenwaterriool is namelijk niet
ontworpen voor het afvoeren van extreme hoeveelheden regen. Als hierbij geen schade ontstaat, zoals in
de meeste gevallen, is dit niet erg.

Over klimaatverandering is al veel bekend, maar niet
alles. Duidelijk is dat de overlast door blauwalg in
hete perioden toeneemt, maar het effect van droogte
en hitte op biodiversiteit is nog een relatief onontgonnen terrein. Hier is nader onderzoek op nodig.
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Diversiteit voorkomt overlast
Een belangrijk positief effect van een goede
biodiversiteit (totaal aantal planten en dieren
die van nature in een bepaald gebied voorkomen, inclusief hun onderlinge relaties) is het
voorkómen van plaagvormende planten en
dieren. Planten en dieren hebben onderlinge
relaties (eten en gegeten worden, symbiose,
etc) én relaties met hun omgeving (klimaat,
bodem, vocht). Als er slechts één soort in een
gebied voorkomt, heeft deze alleen relaties
met zijn omgeving. Een verstoring in de
omgeving kan dan leiden tot plaagvorming óf
uitsterven. Waterplanten kunnen woekeren
als er geen competitie is met andere soorten.

›› Onderwaterleven in de Almeerse wateren.

De stad als kraamkamer
Steeds meer blijken steden de kraamkamer van een levendig ecosysteem te zijn. Waar in landbouwgebieden
de biodiversiteit sterk onder druk staat, floreert deze
in de steden. Om otters en bevers te zien hoef je niet
op excursie naar een nationaal park. We delen onze
stad al lang met deze bewoners. Ook de ijsvogel, grote
zilverreiger, snoek en rietorchis treffen we regelmatig
aan in onze stad. Dit zijn soorten die we koesteren. De
waarde van natuur in de stad voor de gezondheid van
onze kinderen is wetenschappelijk bewezen.

Vaak krijgt het ‘groen’ bij natuurbeleid en uitvoering
meer aandacht dan het ‘blauw’. Maar waterkwaliteit
is de basis onder elk ecosysteem en verdient meer
belangstelling en actieve ondersteuning. Land en
water vormen één ecosysteem. Ons watersysteem
is veelal ingericht vanuit de functie om water af te
voeren. Op veel plekken treffen we dezelfde steile
en harde oevers aan, zoals in het Weerwater en de
Noorderplassen. Het gebrek aan variatie maakt het
systeem kwetsbaar voor verstoringen, zoals langdurige droogte en hitte. Dit kan de achteruitgang van de
waterkwaliteit versterken.

Een robuust, stabiel ecosysteem ontstaat pas
als er meerdere soorten voorkomen, die ook
onderlinge relaties hebben. Zo’n systeem is
in staan om een stootje te kunnen opvangen, zoals de effecten van heftige hoosbuien
of langdurige droogte. In een meer waarin
verschillende soorten waterplanten voorkomen, bestaat minder kans op plaagvorming.
Met een waterplantenrijk meer heb je meer
verschillende vissoorten, waarvan een deel
planteneter is. Je ziet meer vogels waarvan ook
een deel verzot is op planten (meerkoet, knobbelzwaan). Echter, zolang het systeem nog
niet helemaal op orde is, is het mogelijk dat
waterplanten woekeren en daarmee overlast
veroorzaken voor de recreatie.
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Nieuwe uitdagingen in de volksgezondheid
De komst van gesloten rioolstelsels heeft een enorme
bijdrage aan de volksgezondheid geleverd. Volgens
het British Medical Journal is riolering de grootste
mijlpaal in de medische geschiedenis sinds 1840.
Toch is de waterketen nog niet klaar. Ook anno nu
zitten er stoffen in het water die schadelijk kunnen
zijn, zoals micro- en nanoplastics. Plastic dat in de
sloot, gracht of vaart belandt (plastic soep) verweert
en valt uiteen in zeer kleine deeltjes. Wat de gevolgen
zijn van deze micro- en nanoplastics op het milieu en
op de natuur (zwerfafval wordt vaak opgegeten door
vogels en vissen) is tot nog toe onbekend.

›› Bemonsteren op de AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie).

Water zien we steeds meer als waardevolle grondstof
We vinden het vanzelfsprekend dat er elke dag drinkwater van hoge kwaliteit uit de kraan en douche
stroomt en dat ons afvalwater wordt afgevoerd en
gezuiverd. Toch bestaan deze waterdiensten nog geen
honderd jaar, en de technieken blijven zich ontwikkelen. Onze systemen zijn efficiënt, maar gaan ook
gepaard met onnodig verbruik van energie en water.
Terwijl we onze tuinen sproeien met drinkwater, spoelt
gratis regenwater vaak onbenut weg en draaien de
gemalen hard om dat water allemaal de polder weer uit
te krijgen. Mondiaal neemt de vraag naar energie sterk
toe, terwijl de voorraden uitgeput raken. Ook grondstoffen, zoals fosfor, zijn schaars. We moeten zorgvuldig
omspringen met onze natuurlijke hulpbronnen, ook
voor de generaties na ons.

De techniek is voorhanden om afvalstoffen in het
afvalwater om te zetten in bruikbare grondstoffen en
energie. Of om regenwater direct in huishoudens toe
te passen. We kunnen afval(water) omzetten in schone
grondstoffen, energie en schoon water. Op welke manier dit het beste kan, is onderwerp van onderzoek. Op
dit moment zijn we gewend om afvalwater centraal te
zuiveren, met als voordeel dat een goed zuiveringsrendement is geborgd, en energie en grondstoffen efficiënt
kunnen worden teruggewonnen. Tegelijkertijd is er
steeds meer behoefte aan maatwerk en kan het decentraal verwerken van afvalwaterstromen – meestal direct bij de bron – effectiever, duurzamer en doelmatiger
zijn. Een sluitende business case is niet altijd makkelijk
te creëren. De uitdaging is om kringlopen te sluiten en
een netwerk van belanghebbenden op te bouwen.

Een andere bron van microverontreinigingen zijn
medicijnresten. Via mens en dier komen deze via het
riool in het watersysteem terecht. Ondanks dat medicijnresten nog slechts in zeer kleine hoeveelheden
aanwezig zijn in het oppervlaktewater, zijn er grote
zorgen over de mogelijke effecten ervan. Medicijnresten kunnen leiden tot resistente bacteriën in het
water die er op den duur voor kunnen zorgen dat medicijnen niet meer werken bij mensen. Een voorbeeld
hiervan is antibiotica. Medicijnresten verwijderen uit
het water vraagt om intensieve en kostbare zuivering.
Voorkomen dat deze bestanddelen in het oppervlaktewater terecht komen is daarom van belang
en vraagt om een samenwerking met de medische
sector, farmaceutische bedrijven en de gebruiker.
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3.2. Regionale Trends
We leven in een bloeiende metropoolregio
De jonge polderstad raakt steeds verder geïntegreerd
in de metropoolregio Amsterdam. Het grote buitenwater is niet langer een grens, maar een blauwe
schakel tussen de internationale magneet Amsterdam
en de ruimte en natuur van Almere. Almere is een
interessante bestemming, evenals de nabijgelegen
Oostvaardersplassen en Markerwadden (‘new land &
new nature’). De mate waarin we onze poldervaarten,
plassen en dijken weten te verbinden met Gooimeer,
IJmeer en Markermeer is doorslaggevend voor een
sterke ‘blauwe economie’ en zal bijdragen aan het
woongenot in Almere. De inwoners van Almere
waarderen water en groen tenslotte als één van de
belangrijke kwaliteiten van hun leefomgeving.
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De levensloop van infrastructuur staat onder druk
Almere is een jonge stad, maar toch zien we al dat de
kwaliteit van openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur achteruitgaat. Dat speelt vooral in oudere
buurten en vaak als gevolg van ongelijkmatige bodemdaling. Hoewel dit in heel Almere voorkomt, hebben de
gebieden in de voormalige Eemvallei ter plaatse van
Almere Buiten hier het meeste last van. Dit wordt veroorzaakt door een sterk variërende ondergrond waarbij
slappe lagen van klei en veen worden afgewisseld met
stevige zandruggen. De prognose van de optredende
bodemdaling tot 2050 in Almere behoort tot de hoogste
in Nederland. Door deze bodemdaling zijn de riolen
eerder toe aan vervanging dan tot nu toe voorzien.
We moeten onze infrastructuur vernieuwen en
daarbij zorgen voor oplossingen die niet alleen op
aanlegkosten zijn gebaseerd, maar ook op waarde
voor de leefomgeving, onderhoudsgevoeligheid,
milieueffecten en toekomstvastheid. Tegelijkertijd
willen we voorkomen dat hogere eisen aan onze
waterinfrastructuur leiden tot structureel hogere
beheerkosten. Daarom passen we steeds vaker een
‘life cycle costing’ benadering toe, waarbij de financiën over de hele levensloop worden afgewogen. In de
nieuwe wijken hebben we bovendien de mogelijkheid
om met de technieken van morgen te werken en zo de
basis te leggen onder een duurzaam waterbeheer voor
toekomstige generaties. Bij grote vervangingsopgaven
staat de stad voor de keuze om het huidige systeem
‘één op één’ te vervangen of om in te zetten op betere,
meer duurzame alternatieven die steeds meer beschikbaar komen. Daarmee voorkomen we problemen
op langere termijn.
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Bodemdaling en levensduur
De vervangingstermijn van het riool in Almere
werd tot voor kort ingeschat op 60 jaar. De werkelijke levensduur lijkt echter korter te zijn. 60
jaar is normaal voor steden op stevige zandbodems, maar lang voor steden in bodemdalingsgebieden zoals Almere (klei- en veengrond).
Het rioolsysteem van Almere zakt mee met de
ongelijkmatig dalende bodem, waardoor aansluitingen vanuit de gebouwen (die wel gefundeerd zijn) kunnen losschieten of het afvalwater
niet meer onder vrij verval kan afstromen in de
gewenste richting. Als gevolg daarvan raakt het
riool vaker verstopt en kan stankoverlast ontstaan. Vanwege de bodemdaling is het in Almere
gebruikelijk om na ongeveer 25 jaar een wijk
weer op te hogen met zand, tot het oorspronkelijke aanlegniveau. Ervaring heeft echter geleerd
dat dit ook leidt tot nieuwe verzakkingen in het
onderliggende afvalwaterriool - en daarmee
tot een verdere verkorting van de verwachte
levensduur van dat riool. Dit kan er toe leiden
dat afvalwaterriolen eerder vervangen zullen
moeten worden dan tot nu toe voorzien.

Daling > 60 cm
Daling > 40-60 cm
Daling > 30-40 cm
Daling > 20-30 cm
Daling > 10-20 cm
Daling > 2-10 cm

Kaartbron: TNO-NITG.

Geen verandering
Stijging tot 2 cm
Stijging > 2 cm

Regenwaterriolen hebben minder last van de
effecten van bodemdaling dan afvalwaterriolen: doordat er relatief schoon water doorheen
stroomt, is de kans op verstopping kleiner. Bij
extreme neerslag heeft bodemdaling zelfs een
voordeel voor de afwatering: veel (onderheide)
panden blijven gevrijwaard van schade, doordat het water in de lager gelegen straat wordt
opgevangen. De ondergelopen straten geven wel
overlast voor het verkeer.
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4. De belangrijkste wateropgaven
De trends laten zien dat er veel aanleidingen zijn
voor aanpassing van de verschillende watersystemen
in de stad. Aanpassingen die de gebruiksmogelijkheden voor inwoners én natuur vergroten en die tevens
de levensduur van de infrastructuur verhogen.
De gesignaleerde trends leiden tot de volgende opgaven:
• Overlast, schade en gezondheidsrisico’s bij extreme
neerslag, hittegolven en droogte.
• Biodiversiteit in en langs het water.
• Verontreiniging van oppervlaktewater door microplastics en medicijnresten.
• Energie en grondstoffen in waterkringlopen.
• Achterstallig onderhoud van recreatieve voorzieningen en overlast van waterplanten.
• Schade aan het rioolstelsel als gevolg van bodemdaling.

Het vergroten van de veerkracht van infrastructuur en gebouwen zien we als noodzaak; we willen
toekomstige verhogingen van (riool)beheerkosten
en -reparatiekosten door bodemdaling voorkomen.
Extreme neerslag als gevolg van klimaatveranderingen mag niet leiden tot schade aan gebouwen en
belemmering van vitale functies zoals ziekenhuizen
en ambulanceroutes. Door de watersystemen beter te
verbinden, in te richten en te beheren, vergroten we
de weerbaarheid tegen extreme hitte en droogte.
Almere staat bekend om de hoge kwaliteit van het
drinkwater, maar ook van het recreatieve water. Wij
zien deze waterkwaliteit als basisvoorwaarde voor
mens en natuur. Met goede waterkwaliteit vergroten
we de ontplooiingskansen voor de natuur en de recreatiemogelijkheden voor de Almeerders. Toch kunnen
we niet achterover leunen. We moeten voorkomen
dat schadelijke stoffen zoals plastics en medicijnen in
het water terecht komen, omdat ze op den duur een
gevaar voor zowel het ecosysteem als de volksgezondheid vormen. Het zuiveren van water kost veel geld
en is erg intensief. Daarom zetten we in op het voorkomen van schadelijke stoffen in ons Almeerse water.
Ook het inzetten op circulaire oplossingen om energie en grondstoffen uit water te winnen zien we niet
langer als optioneel. Niet alleen zien we water steeds
vaker als waardevolle grondstof, ook kunnen we de
levensduur van ons watersysteem verlengen door
deze vanaf het begin circulair te benaderen en voor
duurzame opties te kiezen. Met de introductie en
doorontwikkeling van de duurzame technologie kunnen we grondstoffen en energie uit afvalwater halen
(en daarmee CO2-uitstoot terugdringen), besparen op
drinkwater en regenwater beter benutten.

Overlast, schade en gezondheidsrisico’s bij extreme neerslag,
hittegolven en droogte.

Biodiversiteit in en langs het
water.

Verontreiniging van oppervlaktewater door microplastics en
medicijnresten.

Energie en grondstoffen in
waterkringlopen

Achterstallig onderhoud van
recreatieve voorzieningen en
overlast van waterplanten.

Schade aan het rioolstelsel als
gevolg van bodemdaling.
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Het bestaande blauwe DNA van Almere geeft ons
de inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te pakken
en ons met hart en ziel te blijven inspannen voor de
dagelijkse zorg voor voldoende, schoon en betaalbaar water. Daarom hebben we vier doelstellingen
benoemd die de kaders en prioriteiten in het waterbeheer aangeven. Deze doelstellingen zijn:
Slim waterbeheer
We blijven ons inspannen voor een beter dagelijks beheer van water: slimmer, transparanter en
kosteneffectiever.
Aantrekkelijke waterstad
We dragen zorg voor een aantrekkelijke, waterrijke en klimaatbestendige leefomgeving voor inwoners,
ondernemers en bezoekers.
Levend water
We versterken de biodiversiteit in en langs het
water van de wijken, parken en bossen en dragen
zorg voor een waterkwaliteit waar mensen en dieren
in alle omstandigheden van kunnen profiteren.
Stad zonder afval(water)
We benutten het natuurlijk kapitaal van afvalwater, regenwater, bodemwater en oppervlaktewater
voor een gezonde, circulaire en energieneutrale stad.
›› Schotse Hooglanders in de Noorderplassen.

Al deze uitgangspunten leiden ertoe dat we voor
Almere een geweldige kans zien om een unieke waterstad te zijn: een stad van het zuiverste water. Met
een breed aanbod aan waterrijke woonmilieus, een
aantrekkelijk ondernemersklimaat voor de toeristische sector en een oneindig netwerk om te ‘varen,

vissen en vertoeven’ verhogen we niet alleen het
woonplezier in Almere maar ook de internationale
concurrentiekracht van de metropoolregio Amsterdam. Ook klimaatbestendigheid draagt hieraan bij:
internationale investeerders beoordelen steden
steeds vaker op dat aspect.
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Deel Ii
strategie
Dit deel beschrijft de ambitie om Almere als
waterstad te versterken en de strategie die het
Waterplan volgt om dat te doen. Daarvoor zijn
vier doelstellingen rondom de grootste maatschappelijke waterthema’s vastgesteld:
Slim
waterbeheer

Levend
water

Aantrekkelijke
waterstad

Stad zonder
afval(water)

De doelstellingen voor deze thema’s zijn uitgewerkt in meetbare resultaten voor 2022 en 2030.
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1. Ambitie
In dit Waterplan onderschrijven gemeente Almere en
Waterschap Zuiderzeeland, samen met de partners
die aan dit plan hebben bijgedragen, de ambitie om
Almere verder te versterken als een ondernemende,
veelzijdige waterstad. Samen met alle watergerelateerde stakeholders spannen wij ons in om de komende zes jaar te investeren in projecten en samenwerkingsprogramma’s. De termijn van zes jaar loopt
niet voor niets tot de Floriade van 2022. In dat jaar
staat de hele stad in de etalage van duurzame, circulaire technologie en ecosysteemdiensten. In die zes
jaar hebben we de unieke kans om vanuit de praktijk
te laten zien hoe divers en waardevol nieuwe toepassingen van stedelijk water kunnen zijn.
Alle genoemde trends en opgaven raken de samenleving. Water houdt zich niet aan grenzen tussen
lucht en bodem of tussen publieke en private ruimte.
Daarom is samenwerking in de uitvoering essentieel.
Dat betreft de samenwerking tussen gemeente en waterschap, de samenwerking met inwoners en ondernemers, en de samenwerking met regionale partners.
De rol van beide overheden is nadrukkelijk niet alleen
uitvoerend en regulerend. Wij zijn er ook om Almeerders te ondersteunen bij het vinden van duurzame
oplossingen voor eigen tuin, woning, bedrijfspand of
de openbare ruimte. Dit plan is een uitnodiging aan inwoners en ondernemers om initiatieven te ontplooien.
Iedere inwoner kan bijdragen aan een betere waterstad met ideeën, kennis of tijd. En elke beheertaak of
ontwerpopgave is een kans om een nieuw puzzelstuk
te leggen aan de waterstad die Almere is.

›› Openbare werksessie tijdens de waterweek van maart 2016.

De Almere Principles zijn een bron van inspiratie
voor het vaststellen van de opgaven en kansen voor
water. De belangrijkste, ook voor ons Waterplan, is
“Mensen maken de Stad”: we willen samen met de
stad Almere tot unieke waterstad maken. “Combineer
Stad en Natuur” is vrijwel nergens beter te realiseren
dan via het water. “Anticipeer op verandering” is een
belangrijk devies om toekomstige schade aan riolen
door bodemdaling adequaat te kunnen pareren. En
ook de andere vier principles ‘koester diversiteit’,
‘verbind plaats en context’, ‘blijf innoveren’ en ‘ontwerp gezonde systemen’ zijn leidraad geweest voor
het maken van dit Waterplan en blijven dit ook bij de
uitwerking in de dagelijkse praktijk.

Waterschap en gemeente gaan de uitdagingen voor
stedelijk water aan met de ambitie om water als een
identiteit bepalende factor in Almere te versterken.
Voor Almere is ontwerpen met water geen kopieerwerk, maar iedere keer een unieke opgave. De komende jaren zal Almere zich daarom nadrukkelijker
als waterstad manifesteren op nationale en internationale podia. Wij willen ons onderscheiden met een eigen signatuur, misschien als proeftuin voor ‘bouwen
met de natuur’, misschien als meest uitgesproken
waterwoonstad of als ‘stad van het zuiverste water’.
In internationaal perspectief is Almere misschien al
een echte ‘water sensitive city’: een gezonde waterstad met betrokken inwoners.
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2. Slim waterbeheer
Wat we nu al doen
De samenwerkende overheden zijn verantwoordelijk
voor de drie maatschappelijke kerntaken die bepalend zijn voor het dagelijks waterbeheer:
• Bescherming tegen overstromingen en (extreme)
neerslag.
• Voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit.
• Afvoer en verwerking van afvalwater.
Deze taken willen we voor een acceptabele prijs
uitvoeren voor inwoners en ondernemers. In Almere
slagen we daar goed in: de opgetelde gemeentelijke
en waterschapsheffingen liggen onder het Nederlandse gemiddelde. In zowel de ontwerp- als beheerfase is veel routine opgebouwd in 40 jaar. Dat geeft
efficiencyvoordelen, maar ook beperkingen.
Soms vraagt de samenleving om een andere oplossing
dan wat er al is. Daarom voeren we het waterbeheer
steeds slimmer en dienstbaarder uit. Zo maken we
in het huidige rietbeheerplan steeds een afweging
tussen de frequentie van het maaien (kosten), de natuurwaarden en de beleving door de inwoners (baten).
Een ander voorbeeld is de aanpak voor waterplanten.
Deze zijn van grote waarde voor de waterkwaliteit,
maar leiden ook tot overlast. We zijn in gesprek met
watersporters en ecologen over de wijze waarop we
onbegroeide zones kunnen afwisselen met begroeide
zones. Dit is een voorbeeld van samenwerking die we
in de toekomst vaker aan willen gaan.

Onze doelstelling voor slim waterbeheer
“We blijven ons inspannen voor een beter dagelijks
beheer van water: slimmer, transparanter en kosteneffectiever.”

›› Rioolvervanging in Almere Haven (Klavergriend).

Voor deze doelstelling passen we onze dagelijkse
werkwijze aan. Waar we in de traditionele manier
van werken vooral keken naar slijtage van onderdelen, kijken we nu naar de prestaties van het hele
systeem vanuit twee invalshoeken:

• Wat zijn de risico’s voor de stad, zoals gezondheidsrisico’s of waterschade?
• Wat is de toegevoegde waarde van water voor de
leefomgeving?
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ROBAMCI
ROBAMCI (Risk and Oportunity Based Asset
Management of Critical Infrastructure) is een
samenwerkingsverband met ruim 15 partners
uit de gouden driehoek (Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) dat zich ten doel
heeft gesteld om risicogestuurd assetmanagement in te voeren in de GWW-sector (grond-,
weg- en waterbouw), en daarmee landelijk
jaarlijks voor tenminste 1 miljard effectiviteit
te winnen. Binnen het project worden meerdere casussen uitgewerkt.

Casus Almere
De sterke en vooral ongelijkmatige bodemdaling in Almere heeft een grote invloed op het
functioneren van het afvalwaterriool. Naarmate
ongelijkmatige verzakkingen in het rioolstelsel
toenemen, neemt ook de kans op verstoppingen
en stankoverlast toe. De toenemende kans leidt
tot een lagere levensduur van de riolering. Er is
een kans dat de functionaliteit van de riolering
langer in stand kan worden gehouden door deze
vaker te reinigen dan landelijk gebruikelijk is.
Deze optie kan kosten besparen en het gewenste
functioneren op peil houden, ondanks een
lagere technische kwaliteit.
Doel van het Robamci project is om een optimale reinigingsaanpak te vinden zodat het
functioneren van de riolering zo lang mogelijk gewaarborgd kan worden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van nieuwe technieken en
informatiestromen zoals satellietfoto’s, en registratie van onderhoudsacties en meldingen
uit de openbare ruimte.
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Een praktisch voorbeeld is een vervallen beschoeiing langs de waterkant. In de traditionele werkwijze
zou deze vervangen worden door een vergelijkbare
beschoeiing. In de nieuwe methode wordt eerst gekeken of er systeemrisico’s zijn. Is er geen sprake van
verzakkende oevers of dichtgroeiende watergangen?
Dan is vervanging wellicht niet nodig en kan de oever
zich natuurlijk ontwikkelen. Dit biedt een toegevoegde waarde voor het ecosysteem.
We streven een optimale balans na tussen kosten,
prestaties en risico’s. Deze benadering wordt in de
vakwereld ook wel assetmanagement genoemd. Het
is een systeem om optimaal te werken en afwegingen
voor een ieder inzichtelijk te maken. Dat past in een
tijd waarin Almeerse kapitaalgoederen op leeftijd
raken, de beschikbare financiële middelen afnemen,
meer beheeractiviteiten aan de markt overgelaten
worden en inwoners actiever betrokken zijn bij de
inrichting van de openbare ruimte.
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Alle maatregelen die wij op basis van onze analyses
nemen, zijn het gevolg van een bewuste keuze. Zo
kunnen we altijd uitleggen wat we doen en waarom
we dat doen, beter inspelen op behoeften vanuit de
omgeving en sterker sturen op de maatschappelijke
doelstellingen van dit waterplan.
Op verschillende terreinen is er een groeiende behoefte
aan een heldere afweging tussen kosten, risico’s en toegevoegde waarde, met maximaal resultaat. Beheerders
hebben daarvoor meer systeemkennis en data nodig.
Internet of Things en Big Data zullen een steeds belangrijker rol gaan spelen. Hiermee kunnen we zien welke
risico’s het grootst zijn en welke maatregelen het meest
bijdragen aan het goed functioneren van de stad.

Om assetmanagement succesvol toe te kunnen
passen op (water)infrastructuur hebben we steeds
actuele kennis nodig. Hiervoor sluiten we aan bij
kennisontwikkeling op landelijk gebied en dragen
ook ons steentje bij. Een voorbeeld is het Robamci
project (zie kadertekst) dat onderdeel uitmaakt van
de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) die
kennis ontwikkelen door samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven.
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Resultaten in 2017 - 2022 - 2030
Met de doelstelling voor ‘slim waterbeheer’ willen we
een aantal meetbare resultaten behalen:
• Lagere lifecycle en exploitatiekosten
De totale kosten voor uitvoering, onderhoud en
vervanging (“lifecycle costs”) voor het (afval)watersysteem zijn 20% lager in 2030. De kosten voor het
zuiveren van afvalwater brengen we stap voor stap
terug door meer energie en grondstoffen te winnen
en zelfvoorzienende oplossingen te stimuleren.
• Participatie
In 2022 hebben we minimaal vijf ‘Blue Deals’
afgesloten, waarin we onze krachten bundelen met
stakeholders om gezamenlijke doelen te bereiken.

›› Het systematisch controleren van het Almeers water is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners.
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3. Aantrekkelijke waterstad
Wat we nu al doen
Almere is een veelzijdige waterstad. Alle vormen van
toerisme en recreatie zijn hier mogelijk; van spelen in
de natuurlijke speeltuin en vissen langs de slootkant,
tot en met internationale zeilregatta’s. Alle wijken zijn
dooraderd met sloten, grachten of zelfs beken. Vier
plassen – in oplopende grootte de Leeghwaterplas, de
Lepelaarsplassen, het Weerwater en de Noorderplassen – bieden ruimte aan allerlei vormen van recreatie.
De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd
in de ‘Blauwe As’, die het binnenwater verbindt met
het buitenwater. De Beatrixsluis is gerenoveerd en de
Kromme Weteringsluis is vernieuwd.
Al dat recreatiewater heeft grote aantrekkingskracht
voor inwoners en ondernemers. Mensen wonen graag
aan het water en zijn bereid daar meer voor te betalen.
Een groot aantal woonwijken ontleent zelfs de identiteit direct of indirect aan het water: Duin, Waterwijk,
Eilandenbuurt, Nobelhorst, Almere Haven, Overgooi,
Noorderplassen-West. In nieuwe wijken kijken we samen met ontwikkelaars naar mogelijkheden om water
zoveel mogelijk te benutten in het ontwerp.
Water is niet alleen een kans, maar leidt soms ook tot
overlast of schade. Op sommige plaatsen is de waterkwaliteit als gevolg van stoffen in de bodem zo slecht,
dat aanleg van open (stedelijk) water hier ontraden
moet worden. Bodemdaling leidt tot schade aan rioolbuizen, grondwateroverlast in tuinen en ongemakkelijke hoogteverschillen tussen stoep en voordeur. Als
gevolg van klimaatverandering hanteren we andere
ontwerpuitgangspunten bij stadsontwikkeling dan
voorheen. Deze trends vragen om innovatieve oplossingen en een intensievere samenwerking met de stad.

KANSENKAART VAARROUTES

Diepgang (m)

Hoogte (m)
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0,5
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Kleine open sloep
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5,4

Waterskibaan
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Onze doelstelling voor ‘aantrekkelijke waterstad’
“We dragen zorg voor een aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.”
Onze ambitie daarbij is om het unieke vestigingsklimaat van Almere als levendige, natuurrijke waterstad
in de metropoolregio Amsterdam te versterken. Op
nationaal vlak biedt Almere prachtige ontwikkelingskansen voor de waterrecreatie. Deze kunnen
we benutten als we goed samenwerken met projectontwikkelaars en ondernemers. In sommige gevallen vraagt dat om een meer integrale afweging bij
vergunningverlening voor een privaat initiatief. We
anticiperen daarmee op de omgevingswet die het
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belang van collectieve meerwaarde boven een woud
aan regels stelt.
In iedere nieuwe uitbreidingswijk sturen we vanaf
de eerste planfase aan op integrale keuzes voor de
waterstructuur en de samenhang met de gebouwde
omgeving, zoals afwatering, vloerhoogtes, brughoogtes
en aanlegsteigers. Dat geldt ook voor het vermogen om
extreme neerslag en perioden van hitte en droogte op
te vangen. Water wordt daarmee in nieuwe wijken een
van de belangrijke ‘leidende principes’ in het ontwerp.
Almeerders kunnen zelf ook veel doen aan een aantrekkelijke waterrijke omgeving, variërend van steigers
aanleggen tot het inrichten van een ‘regentuin’ die
water opneemt in plaats van zo snel mogelijk afvoert.

Water- & Energiestromen – Wijkniveau

Polderdak vangt
regenwater op dat
gebruikt kan worden als
drinkwater

Groen dak vangt water
op en zorgt voor
verkoeling

Zonnepanelen
wekken energie op

Regenton vangt
hemelwater op

Hemelwater infiltreert in de
bodem (bijvoorbeeld via
wadi’s), en wordt vertraagd
afgevoerd naar het
oppervlaktewater

Een groene tuin helpt bij het
vasthouden van (regen)
water in de bodem

Laag gelegen schooltuintje kan
overvloed aan regenwater
tijdelijk opvangen

Opgevangen regenwater via
het groene dak word
gebruikt voor de bewatering
van het moestuintje
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Buitenhavens
Almere heeft vier buitenhavens die onderling
sterk verschillen in omvang, voorzieningenaanbod, doelgroepen en verbinding met de stad.
Deze verschillen vormen een mooi uitgangspunt voor een havenvisie die helpt bij het
maken van keuzes. Zo zou de haven bij De Blocq
van Kuffeler zich kunnen ontwikkelen als expeditiehaven voor tochten naar de Markerwadden
en de ontvangst van fiets-vaarvakantieschepen
die een rondje Oostvaardersplassen bieden.
Almere Haven leent zich goed als erfgoedhaven
voor klassieke schepen. Pampushaven kan een
experimenteerzone worden voor wonen op het
water en Marina Muiderzand blijft zich verder
ontwikkelen met voorzieningen die verschillende vormen van watertoerisme bevorderen.

Hoge Vaart
De boswachterij Almeerderhout is een bijzondere toeristische en recreatieve bestemming.
Centraal door het gebied loopt de Hoge Vaart.
Onder het motto “De Blauwe Magneet” hebben
gemeente en Staatsbosbeheer het initiatief
genomen voor een toekomstvisie op de vaart en
de bosrijke omgeving. In deze visie wordt onder
andere ingezet op het verbeteren van vaar-,
wandel- en fietsroutes, aantrekkelijke recreatieve functies, culturele activiteiten en energiewinning. Belangrijke watergerelateerde investering
is een open verbinding naar Nobelhorst. Op de
lange termijn is een nieuwe watergang naar de
Kemphaan mogelijk.
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Resultaten in 2017 - 2022 - 2030
Met de doelstelling voor ‘aantrekkelijke waterstad’
willen we een aantal meetbare resultaten behalen:
• Onderhoud watersysteem zichtbaar op orde
Vanaf 2017 voeren we ons periodiek onderhoud aan
water en oevers structureel in overleg met inwoners
en ondernemers uit. Achterstallig onderhoud aan
beschoeiingen, steigers en bruggen is in 2022 volledig weggewerkt. Door betrokkenheid en bijdragen
van ondernemers en maatschappelijke organisaties,
kunnen zij hun activiteiten rondom havens, stranden en watergangen uitbouwen.
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“In Almere kunnen we echt nog veel meer ondernemen om meer mensen te laten genieten van
het water aan beide kanten van de dijk. Maar dan
moeten we allemaal de schouders willen zetten onder
een ambitie én praktische oplossingen voor zaken als
overlast van waterplanten en blauwalg.”
Lisan Kox

• Veerkrachtig bij extreem weer
Vanaf 2017 nemen we bij de ontwikkeling van
nieuwe wijken en bij groot onderhoud maatregelen
mee die de afwatering en afkoeling verbeteren,
en treffen we maatregelen bij urgente knelpunten. Hiermee werken we stapsgewijs toe naar een
‘100% klimaatbestendige’ stad.
• Water om te varen of van natuur te genieten
Een samenhangend routenetwerk is voor een of
meerdere specifieke bootklassen (kano, open sloep,
kajuit sloep) doorvaarbaar. In 2022 is er overeenstemming over waterplantvrije zones, om overlast
voor recreatievaart te voorkomen en met behoud
van goede waterkwaliteit.
›› Lisan Kox, Marina Muiderzand en Stichting Leisurebelang Almere.
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uitgelicht
almere duin

Het gebied Duin, Almere’s westkust aan het IJmeer,
ontwikkelt zich de komende jaren in hoog tempo
verder. Het gebied is in trek bij recreanten en er
vinden steeds meer evenementen plaats. Ook wonen
aan het IJmeer is in trek, zeker voor bijzondere
woonvormen zoals in het kersverse duinlandschap.
Samen met ontwikkelaar Amvest onderzoeken we de
meerwaarde van combinaties tussen dijkversterking,
(binnen- en buitendijkse) natuur, recreatie, wonen,
werken en voorzieningen. Over tien jaar zijn delen
van de dijk wellicht niet meer als traditionele dijk
herkenbaar, maar als kustlandschap. Samen met
watersportverenigingen en ondernemers werken we
aan regels en inrichting die een divers gebruik van
Duin bevorderen.
Waar nieuwe duinen komen, benutten we de natuurlijke eigenschappen van het landschap door zo min
mogelijk ondergrondse infrastructuur aan te leggen.
Waar mogelijk gaan we het afvoeren, bufferen en
infiltreren in het maaiveldontwerp als uitgangspunt
volgen. Duin wordt gefaseerd ontwikkeld, waarbij in
iedere fase het waterbergend vermogen gelijke pas
houdt met de toenemende verharding.
›› Wonen in de duinen.
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uitgelicht
waterbewust vernieuwen regenboogbuurt

Door het veranderende klimaat krijgen we in de
zomer te maken met zwaardere buien en met langere
perioden die heet en droog zijn. Daarom is klimaatadaptatie – het aanpassen aan de effecten van
klimaatverandering – een onderwerp dat we meenemen bij het groot onderhoud aan onze wijken. De
gemeente grijpt het geplande groot onderhoud in de
Regenboogbuurt aan om samen met de inwoners en
eigenaren te verkennen hoe de buurt kan worden ingericht op een manier die aantrekkelijk en duurzaam
is voor dagelijks gebruik én bestand is tegen een hittegolf of wolkbreuk. De aanpak voor de Regenboogbuurt kan als voorbeeld dienen voor groot onderhoud
aan andere wijken.

›› De Hennahofvijver in de Regenboogbuurt.
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4. Levend water
Wat we nu al doen
Het Almeerse watersysteem is een belangrijke drager
voor de natuur. Dat is te zien aan de aanwezigheid
van icoonsoorten zoals onze eigen kleine “Big Five”:
bever, grote zilverreiger, snoek, ijsvogel en rietorchis.
De bever is aan een spectaculaire opmars bezig, soms
tot hoofdbrekens van de waterbeheerders, die het
effect van de beverdammen terugzien in (te) hoge
waterpeilen en een verminderde afvoer. Wat het water
in Almere tot een succesvolle biotoop maakt is de hoeveelheid oeverlengte, de geleidelijke overgangen van
nat naar droog, de inbedding in royale groenblauwe
structuren en de grote variatie in watergroottes en
-dieptes.
In de afgelopen jaren hebben waterschap en gemeente een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar
het effect van lozingen uit het regenwaterstelsel op
de kwaliteit van het oppervlaktewater. De uitkomsten
van dit onderzoek, dat ook landelijk impact heeft gehad, betekende voor Almere de bevestiging dat het regenwater schoon genoeg is om te lozen op oppervlaktewater, maar dat vooral de foutieve aansluitingen
op de riolering een sterk negatief effect hebben op
de lokale waterkwaliteit. Onze keuze voor gescheiden
rioolstelsels heeft zich dus bewezen en blijft daarom
uitgangspunt voor de toekomst.

›› Uitheemse Waterhyacint woekerend in het Beatrixpark, oorspronkelijk bedoeld
voor tuinvijvers.

De waterkwaliteit in grote delen van Almere ziet er op
het eerst gezicht vaak prima uit; het is helder, reukloos en kleurloos. Desondanks staan we voor problemen en uitdagingen:
• De biodiversiteit blijft in de Noorderplassen en het
Weerwater achter bij de potentie.
• De chemische samenstelling van het water en de
waterbodem voldoet vaak nog niet aan de normen.
• Er is algengroei in de zomer met risico’s op overlast
en ziektes.
• We signaleren invasieve exotische dier- en plantsoorten die de van nature voorkomende soorten
bedreigen.
Voor de verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit gebruiken de samenwerkende overheden
het instrument van de Europese Kaderrichtlijn Water
(zie kadertekst). Uitgangspunt daarbij is een optimale
balans tussen natuurontwikkeling, recreatie en stedelijke activiteiten langs de oevers.

Kaderrichtlijn Water
Om het water ecologisch gezond te houden,
zijn voor een aantal wateren doelen geformuleerd conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Het oppervlaktewater moet geschikt zijn
om een gevarieerde planten- en dierenwereld
in stand te houden of te ontwikkelen, passend
bij het watertype. Voor zowel de Noorderplassen alsook het Weerwater is geconstateerd
dat deze situatie momenteel nog niet bereikt
is. Beide plassen hebben onvoldoende biodiversiteit (specifiek: macrofauna en vis). Met
name de steile en veelal harde oevers leiden
tot omstandigheden waarin slechts enkele
soorten gedijen. Er zijn maatregelen nodig om
dit te verbeteren. (Achtergronddocument KRW
IJsselmeerpolders)
De onderwatervegetatie in de Almeerse wateren is massaal tot ontwikkeling gekomen de
afgelopen jaren, met een positief effect op de
waterkwaliteit tot gevolg. De planten hebben
ook een keerzijde: ze geven soms overlast en
zelfs schade voor waterrecreanten.
De waarden voor chemische verontreiniging
laten eenzelfde beeld zien als het Nederlands
gemiddelde. Dit betreft de concentraties
fosfaat in het oppervlaktewater en de concentraties van zink, arseen en minerale oliën
in de waterbodem. Daarnaast kunnen lokaal
problemen voorkomen met giftige PAK’s
(Polycyclische aromatische koolwaterstoffen),
ammonium en de hygiënische kwaliteit.
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Onze doelstelling ‘Levend water’
“We versterken de biodiversiteit in en langs het water
van wijken, parken en bossen en dragen zorg voor een
waterkwaliteit waar mensen en dieren van profiteren.”
Deze doelstelling realiseren we door het verbinden
van natuurgebieden, verbinden met de natuurlijk
aanwezige omstandigheden en het verbinden van
natuur met de mensen. In samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals natuurbeheerders of
scholen, vergroten we de betrokkenheid van inwoners bij de Almeerse (water)natuur. Daardoor kunnen
meer mensen genieten van de unieke eigenschappen
van water en tegelijkertijd bewust worden van de
kwetsbaarheid voor vervuiling.
Almere lijkt een vlakke polderstad maar kent in
werkelijkheid vele afgesloten peilvakken die onderling soms slechts centimeters in hoogte verschillen.
Al deze stuwen, sluizen en dammen zijn barrières
voor vissen, die daardoor beperkt zijn in het foerageren en paaien. We werken aan oplossingen voor deze
knelpunten door het plaatsen van voorzieningen (bijvoorbeeld vispassages) en door het ontwikkelen van
oevervegetaties (bijvoorbeeld natuurlijke oevers).
Alle mensen, dieren en planten hebben baat bij
schoon water. Door overal te streven naar een goede
waterkwaliteit, vergroten we de ontwikkelingskansen
voor natuur en de mogelijkheden van alle vormen
van waterpret. Bij opwarming van het water in
combinatie met het maaien van het teveel aan waterplanten kan er op grote schaal (blauw)algenbloei
ontstaan. Ook is er een vergroot risico op botulisme,
zwemmersjeuk en de ziekte van Weil. Toenemende
droge en warme zomers versterken dit effect. We

Rietorchis:
Natuurvriendelijke
voedselarme oevers

Zilverreiger:
Ondiep water,
natuurvriendelijke oevers

Snoek:
Helder, plantenrijk water

IJsvogel
Steile, structuurrijke
oevers, helder water

Bever
Reliëfrijke en
begroeide oevers

›› Onze “Big Five”in een doorsnede van hun natuurlijke leefomgeving.

ontwikkelen een preventieve aanpak voor algen door
onderzoek en pilotprojecten.
Nieuwe natuur in het IJsselmeergebied is een mondiaal uniek fenomeen. Nederland kan zich als gidsland
ontwikkelen voor delta’s op het gebied van synergie
tussen verstedelijking, natuur en waterveiligheid.
Tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten en is
er een grote behoefte aan kennis op het gebied van
jonge zoetwatermilieus, zoals de dominantie van exo-

ten als de Amerikaanse rivierkreeft, Watercrassula
en de Reuzenberenklauw. Gemeente en waterschap
verkennen met de regionale partners om sterker in
te zetten op de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen, het Markermeer en IJmeer tot een uniek
samenhangend blauw natuurgebied (‘New Land, New
Nature’). Het uiteindelijke perspectief is een internationale proeftuin voor zoetwatermilieus, ecotoerisme
en klimaatadaptatie.
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Resultaten in 2017 - 2022 - 2030
Met de doelstelling voor ‘levend water’ willen we een
aantal meetbare resultaten behalen:
• Natuurvriendelijk inrichten
Beschoeide of versteende oevers die tussen 2017
en 2022 toe zijn aan groot onderhoud zijn in 2022
voor 40% natuurvriendelijk ingericht. Foutieve
aansluitingen van het afvalwater uit woningen en
bedrijfspanden op het regenwaterriool zijn opgelost in 2022.
• Gezond water
We hebben in 2030 lagere concentraties microplastics, chemische verontreiniging en medicijnresten
in het oppervlaktewater dan nu. Barrières voor vis
om zich binnen Almere te verplaatsen zijn weggewerkt in 2030.

WAARNEMINGEN 'WET FIVE'
Rietorchis

Zilverreiger

LEGENDA
IJsvogel

Bever

Snoek
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uitgelicht
gouden randen pampushout

Het gebied vanaf Almere Poort tot en met de wijk
Noorderplassen-West heeft een samenhangende waterstructuur met een stroomrichting in de richting van
de Noorderplassen. Uit recente verkenningen blijkt dat
De Gouden Randen van Pampushout een belangrijke
schakel kan worden als waterbuffer en natuurlijke
zuiveringszone voor voedselrijk water uit Poort.
Met het concept ‘Gouden Randen Pampushout’ heeft
Het Flevo-landschap het initiatief genomen om opgaven te combineren: waterberging, natuur en beleving
komen hier samen. De basis van dit concept is de aanleg van een strook natte natuur, met rietland als natuurlijke overgang tussen water, open gebied en bos.
Deze vormen een prachtige aanleiding voor struinen,
spelen, varen met kano’s of open sloepen, waternatuur en uiteindelijk ook wonen ‘in de wetlands’. Met
deze inrichting krijgt het water rondom Pampushout
meer betekenis dan alleen maar afvoer en lossen we
tegelijkertijd de waterbergingsopgave van Poort op.
Via Poort-Oost wordt daarvoor een tweede watergang
gecreëerd die de nieuwe wijken verbindt met Pampushout. Het Flevo-landschap, gemeente, provincie
en andere partijen werken dit concept nader uit.
›› De Gouden Randen van Pampushout verbinden het Kromslootpark met de Lepelaarplassen.
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weerwater floriade

Het Weerwater vormt het blauwe hart van Almere en
heeft een grote potentie voor water-georiënteerde
verstedelijking. De Blauwe As verbindt het Weerwater via Almere Haven met het Gooimeer, en via de
Noorderplassen en de sluizen bij de Blocq van Kuffeler met het Markermeer. De komende jaren werkt de
gemeente met vele partners aan het ‘Rondje Weerwater’ en de Floriade, waarmee we de stad en het water
nog sterker met elkaar verbinden. Daarnaast werken
gemeente, waterschap en provincie aan de waterkwaliteit (opgave Kaderrichtlijn Water) van het Weerwater en willen we de overlast van waterplanten voor
waterrecreanten verminderen. Door deze trajecten in
samenhang op te pakken, ontstaan synergievoordelen. Zo kan de Floriade bijdragen aan de KRW-doelen
met nieuwe land-water gradiënten, of kunnen we
nieuwe vooroevers combineren met voorzieningen
langs het ‘Rondje Weerwater’, zoals zwemstranden of
vissteigers. Ook energiewinning uit oppervlaktewater
biedt kansen voor de Floriade en de woonwijk die hier
na 2022 komt.

›› Strandgangers Weerwater.
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5. Stad zonder afval(water)
Wat we nu al doen
In Almere wordt - vanwege het gescheiden rioolstelsel - het vuile water onverdund bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) aangeleverd. Het proces van
waterzuivering bij de AWZI heeft daardoor een hoog
rendement. Na zuivering zijn er twee restproducten:
• Effluent (gezuiverd afvalwater)
• Residu/slib
Slib is een bron van hernieuwbare grondstoffen en
energie. Het effluent (gezuiverd afvalwater) wordt
geloosd en het slib wordt verbrand. Via de AWZI
verwijderen we – vergeleken met elders in Nederland
- veel verontreiniging en de hoeveelheid energie die
we daarvoor gebruiken is erg laag.
Maar slib kan juist ook energie opleveren. Op de AWZI
in Almere wordt op dit moment geen energie gewonnen, omdat het zuiveringssysteem slib produceert dat
slechte resultaten geeft met een traditionele vergisting. Het waterschap zoekt daarom naar mogelijkheden die betere resultaten opleveren.
Slechts sporadisch wordt regenwater – een gratis en
schone grondstof – in Almere gebruikt voor huishoudens en bedrijven. Drinkwater is in Nederland
dermate goedkoop en goed gedistribueerd dat er
nauwelijks een financiële prikkel is om regenwater te
benutten voor huishoudelijk gebruik. Er kan dus veel
meer met regenwater dan we op dit moment doen.
Op de rijke Almeerse kleibodems groeien grote hoeveelheden waterplanten. Deze zijn waardevol voor het
ecosysteem, maar geven soms overlast voor en schade
aan boten. Om deze overlast terug te dringen wordt een
deel van de waterplanten gemaaid. Vanuit de vraag:

›› AWZI Almere gezien vanuit vogelperspectief.

“Hoe maken we van een probleem een oplossing?” is in
2015 een pilot gestart om producten van het maaisel te
maken. Een voorbeeld hiervan is straatmeubilair, onder andere te zien langs de Blauwe As. Deze succesvolle
waterplanten pilot vraagt nu om schaalvergroting. Een
ander voordeel is dat het oppervlaktewater ook een
groot energie potentieel heeft, dat tot dusver onbenut
is voor het koelen of verwarmen van gebouwen.

Onze doelstelling voor een ‘stad zonder afvalwater’
“We benutten het natuurlijk kapitaal van afvalwater,
regenwater, bodemwater en oppervlaktewater voor
een gezonde, circulaire en energieneutrale stad”

Deze doelstelling past bij de ambitie van Almere als
‘stad zonder afval’ en bij de doelstelling van gemeente
en waterschap om energieneutraal te zijn.
Inwoners en eigenaren van woningen of bedrijfspanden kunnen zelf veel doen aan besparing van drinkwater en energie. We willen daarin meer gaan ondersteunen met kennis en waar nodig vergunningverlening.
Het stedelijk watersysteem kan op verschillende wijzen
bijdragen aan het terugbrengen van restafval en het
leveren van hernieuwbare energie. De wijze waarop we
van de huidige infrastructuur en technologie geleidelijk overgaan op deze circulaire oplossingen werken
we uit in een transitieaanpak voor stedelijk water, die
bestaat uit een combinatie van projecten en onderzoek.
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We analyseren welke ketenpartners betrokken zijn of
kunnen worden bij het verwaarden van een kringloop
en het voorkomen van vervuiling. We bieden alternatieven voor het lozen van schadelijke stoffen via
de gootsteen of het toilet, bijvoorbeeld door te zorgen
dat inwoners hun medicijnen kunnen afgeven. We
zoeken naar nieuwe afnemers van biomassa en
grondstoffen uit het proces van waterzuivering.
In sommige gevallen geeft een centrale oplossing
(bijvoorbeeld afvalwaterzuivering, warmtenet of
drinkwaternetwerk) het beste maatschappelijke
rendement, in andere gevallen zetten we in op een
oplossing op gebouw- of wijkniveau.
Zo is met warmtewisselaars ruim 60% van de warmte
uit wegstromend douchewater terug te winnen en zijn
er al voorbeelden van circulaire waterwijken. In Oosterwold zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor hun
waterzuivering. In Nobelhorst onderzoeken we een
publiek-private aanpak voor een circulaire waterwijk.
We durven te experimenteren met oplossingen van
de toekomst, ook als er op voorhand onzekerheden
zijn over de terugverdientijd van investeringen. De
succesvolle pilot met waterplanten als grondstof voor
papier en straatmeubilair krijgt opvolging en schaalvergroting. Ook energiewinning uit oppervlaktewater
is mogelijk.

›› Nieuwe verdienmodellen op en rond het Weerwater

Energiewinning uit oppervlaktewater
Almere kent veel wateroppervlakten en zelfs een
paar grote wateren zoals Weerwater en Noorderplassen. Deze wateren warmen in het voorjaar
en de zomer op en koelen in het najaar en de
winter weer af. Hiermee vormen deze wateren
een soort zonnecollector en warmteopslag in
een. Onderzoek door Deltares met medewerking
van IF technology heeft laten zien dat er kansen
liggen om zowel warmte alsook koude te winnen uit oppervlaktewater. Eén graad koeling van

het Weerwater levert voldoende energie op om
ongeveer 3.000 huishoudens een jaar lang van
warmte te voorzien en één graad opwarming
van het Weerwater zou 5 keer kunnen voorzien
in de koelingsbehoefte van het Flevoziekenhuis.
Toepassingsmogelijkheden voor deze techniek
zijn op korte termijn met name kansrijk rondom
het Weerwater zoals bij de Floriade en het Flevoziekenhuis, maar kan mogelijk ook een bijdrage
leveren aan initiatieven als Filmwijk Energieneutraal of andere lokale initiatieven.
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Water- & Energiestromen – Stedelijk Niveau

• Water is steeds meer zelfvoorzienend in energie
Alle waterkringlopen zijn voor 40% zelfvoorzienend in energie in 2030. 1.000 woningen benutten
energie uit water in 2022.
• Reststoffen volledig gebruikt
In 2030 wordt 60% van de reststoffen uit afvalwater
gebruikt als grondstof. Biomassa uit waterbeheer
wordt voor 50% hoogwaardig hergebruikt in 2030.
In 2030 wordt 10% van het regenwater op daken gebruikt in woningen of bedrijven voor toiletspoeling,
drinkwater of industrieel proceswater.

In de afvalwaterketen willen we op verschillende plekken energie en grondstoffen
terugwinnen. We gaan daarbij op zoek naar
de toepassing die op de beste plek het hoogste
rendement geeft. Zo lijkt het terugwinnen van
cellulose bij de centrale zuivering kansrijk terwijl inwoners baat hebben bij het terugwinnen
van restwarmte uit douchewater door juist
binnen de woning maatregelen te treffen.
Ook nieuwe technieken, zoals vacuümtoiletten en –riolering, maken dat het makkelijker
wordt om energie en/of grondstoffen terug te
winnen. Dit heeft te maken met de ‘dikte’ van
het afvalwater: minder verdunning met overvloedig met spoelwater maakt waterzuivering
efficiënter.

Door de biovergister opgewekte
energie kan worden gebruikt voor
de AWZI zelf en voor de omgeving

Verschillende grondstoffen vinden hun
weg naar afnemers in de stad of de regio

Bioplastics (o.a. gebruikt in productie van drinkflessen en drinkrietjes)

Zonneweide en/of windmolens
wekken energie op voor
de gemalen

Cellulose (o.a. gebruikt in textiel)
Struviet (o.a. gebruikt in mest)

Riet en waterplanten worden als
biomassa verzameld en omgezet
in energie

AWZI

Na zuivering wordt het
water ('effluent') via de
Lage Vaart teruggevoerd
naar het oppervlakte water

Afvalwater wordt via
het rioolstelsel naar
de AWZI getransporteerd

Traditioneel
toilet

Vacuum toilet met
minder spoelwater

Warmtewisselaar draagt
bij aan energiehuishoiding

Energie wordt uit
oppervlaktewater gehaald
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uitgelicht
grondstoffen- en energiefabriek awzi

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) zuivert
het waterschap het afvalwater. Dit afvalwater wordt
niet langer gezien als afvalproduct, maar als een
bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon
water. Om deze potentie te verzilveren ontwikkelt het
waterschap samen met de gemeente het concept van
de ‘grondstoffen en energiefabriek’. Hierin krijgen
verschillende toepassingen een plaats. Zo neemt
het waterschap het initiatief om voor de AWZI een
businesscase op te zetten om cellulose te verwijderen
en samen met partners te zoeken naar bestemmingen voor de gewonnen cellulose. De gemeente steunt
dit initiatief, faciliteert waar mogelijk en helpt mee
om de business case haalbaar te maken en te houden.
Daarnaast verkent het waterschap de toepassing van
‘Torwash’ waarmee biogas en fosfaat kan worden
geproduceerd.

›› Fijn zeefgoed dat voor bijna 80% uit toilet papier (met groot bestanddeel cellulose) bestaat.

Hoe winnen we grondstoffen en energiewinning via de AWZI?
Cellulose – dagelijks in grote hoeveelheden als
wc-papier doorgespoeld - kan op verschillende
manieren worden benut: als vezel, als energiebron en als grondstof voor de chemische industrie
voor bijvoorbeeld de fabricage van bioplastics.
Het maakt het zuiveringsproces in financiële zin
efficiënter door een besparing op slibproductie. In
Nederland zijn hiervoor nog geen waardeketens
ontwikkeld.

Een tweede mogelijkheid biedt het Torwash
proces waarbij zuiveringsslib onder hoge temperatuur en druk wordt opgelost. Aan de oplossing
worden zouten toegevoegd. De opgeloste organische stof kan worden omgezet in biogas, de
zouten worden neergeslagen (bv fosfaat) en teruggewonnen en het materiaal dat niet oplost is als
biobrandstof in te zetten.
Zowel cellulosewinning als Torwash dragen bij
aan energiebesparing, cq winning. Door cellulosewinning wordt bovendien energie die bij de
grondstofwinning nodig zou zijn bespaard.
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Nobelhorst ontwikkelt zich als een echte waterwijk,
waarin zoveel mogelijk woningen profiteren van
een ligging aan het water. Hier doen we een schepje
bovenop: Nobelhorst krijgt een nieuwe buurt die op
het gebied van water zoveel mogelijk circulair is,
dat wil zeggen: een buurt die regenwater maximaal
benut en afvalwater zelf zuivert. Qua omvang (ca. 800
woningen) en ligging is het gebied geschikt om deze
ambitie financieel gunstig te realiseren.

uitgelicht
circulair nobelhorst

Circulaire watersystemen in stedelijk gebied

Als eerste stap onderzoeken we de financiële haalbaarheid voor decentrale waterzuivering. Het
verdienmodel in zo’n systeem bestaat uit het (vrijwel
volledig) terugwinnen van energie en grondstoffen
en het vermijden van transportkosten via het riool.
Gezien de sterke bodemdaling in het gebied zijn deze
vermeden kosten naar verwachting hoog.

Waardevolle grondstoffen kunnen
in de wijk worden hergebruikt

Een helofytenfilter zorgt voor
nazuivering van gezuiverd afvalwater
en reiniging van 'grijs water' uit de wijk

Regenwater wordt in de woningen
gebruikt voor toiletspoeling en
mogelijk ook drinkwater

Overtollig water infiltreert in
groene daken, tuinen en stroomt
af naar de gracht

Woningen voeren via een geïsoleerd
riool hun afvalwater af naar
een lokale zuiveringsintallatie

De biovergister produceert warmte,
en elektriciteit voor de woningen

Licht verontreinigd 'grijs water' wordt
in de woning apart ingezameld en
afgevoerd naar een helofytenfilter
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“We zijn niet aangesloten op het riool, maar een
filter van zand, grind en riet zuivert ons afvalwater.
Met zonnepanelen en een warmtepomp winnen we
onze eigen energie. Deze onafhankelijkheid geeft
heel veel voldoening”.

In Oosterwold zijn de initiatiefnemers voor het bebouwen van een kavel zelf verantwoordelijk voor waterberging en afvalwaterzuivering. Daardoor ontwikkelt Oosterwold zich als een proeftuin voor ‘leven met
water’. Gemeente en waterschap steunen de private
initiatiefnemers met het kiezen van de beste oplossing voor hun Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) en de inrichting van hun watersysteem.

Frode Bolhuis

Met de keuze voor de organische ontwikkeling van
Oosterwold, begeven we ons zowel juridisch als technisch buiten de gebaande paden. We blijven evenwel
als overheden verantwoordelijk voor de volksgezondheid en bescherming van het milieu in het gebied. Uit
onderzoek is gebleken dat ‘het niet vanzelf goed gaat’
met de waterkwaliteit. In 2017 werken gemeente,
waterschap, provincie en het Rijk een innovatieprogramma uit, met als doel om tot nieuwe, betaalbare
en effectieve oplossingen te komen. Ook voorziet de
aanpak in het monitoren van de waterkwaliteit en
de waterkwantiteit (waterpeilen) zodat waar nodig
interventies kunnen plaatsvinden.
›› Frode Bolhuis, inwoner Oosterwold.
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Deel Iii
aanpak
2017-2022
Dit deel beschrijft de acties die we in de periode
2017-2022 ondernemen om onze doelstellingen
en resultaten te behalen. Het actieprogramma
is opgedeeld in:
• Wat we nu al doen: activiteiten ten behoeve
van ontwikkeling en beheer.
• Wat we anders gaan doen: activiteiten en onderzoek om onze werkwijzen te verbeteren,
bestaande uit.
Dit deel eindigt met de wijze van monitoring
en evaluatie van dit Waterplan.
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De acties zijn beschreven in drie hoofdstukken. Het
eerste gaat in op Almeerders en hun water, kortom
alle praktische dagelijkse zaken voor inwoners en
ondernemers en initiatieven uit de stad. Het tweede
hoofdstuk heeft betrekking op de planprocessen van
ontwerp, uitvoering en beheer, die vallen onder de
verantwoordelijkheden van waterschap en gemeente.
Het derde hoofdstuk gaat in op drie innovatietrajecten en is primair gericht op kennisinstellingen en
bedrijfsleven.
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1. Wat we nu al doen aan beheer en ontwikkeling
Dagelijks beheer en onderhoud
Voor het dagelijks beheer en onderhoud zijn verschillende handboeken, planningen en begrotingen
beschikbaar.
Het waterschap voert de volgende taken uit:
• Beheer van de vaarten, tochten en grachten. De
werkzaamheden bestaan uit het maaien van het
onderwaterprofiel conform de maatwerkovereenkomst (2011). Deze werkzaamheden voert de
gemeente uit voor het waterschap. Dankzij deze
werkzaamheden houden we het doorstroomprofiel
op orde, zodat het overtollige water afgevoerd kan
worden. Ook bewaken we de goede waterkwaliteit.
• Transport en zuivering afvalwater. De werkzaamheden bestaan uit het beheer van de eindgemalen
en persleidingen en het onderhoud van de AWZI’s.
Hiermee kunnen we het afvalwater transporteren
naar de zuivering, waar het water wordt schoongemaakt en geloosd op het oppervlaktewater.
• Daarnaast zorgt het waterschap voor het beheer van
dijken en het beheer van gemalen. Hiermee borgen
we de veiligheid en droge voeten in de polder.

›› Maaiboot op Weerwater.

De gemeente voert de volgende taken uit:
• Beheer plassen, sloten en greppels. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het maaien en schonen
van sloten, de bestrijding van blauwalgen en het
verwijderen van zwerf-, zink- en drijfvuil. Deze
werkzaamheden zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving en maken recreatief gebruik van het
water mogelijk.
• Onderhoud recreatieve voorzieningen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit de inspectie van
voorzieningen, het onderhoud van steigers, sluizen
en havens.

• Inzameling en transport van het stedelijke afvalwater. De werkzaamheden bestaan o.a. uit
de reiniging en inspectie van riolen, kolken en
kolkleidingen, de exploitatie van gemalen en
persleidingen en het onderhoud van drainage in
de openbare ruimte. Via het gescheiden rioolstelsel
stroomt hemelwater naar het oppervlaktewater en
wordt afvalwater ingezameld en naar de zuivering
getransporteerd.
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Groot onderhoud en vervanging
Groot onderhoud en vervanging zijn momenten van
vernieuwing. We benutten deze investeringen daarom
zoveel mogelijk om nieuwe oplossingen toe te passen
die meer waarde toevoegen en risico’s verlagen.
Ook in de periode 2017 – 2022 voert de gemeente
vervangingswerken uit, zoals het vervangen vacuümriolering Almeerderstrand, de persleiding Markerkant
en de persleidingsysteem Stichtse Kant Overgooi.
Voor o.a. de Waterwijk, Voorstraat en De Vaart wordt
momenteel onderzocht of kan worden volstaan met
groot onderhoud of dat vervanging van het vuilwaterriool noodzakelijk is. Tevens werkt de gemeente
aan groot onderhoud en vervanging van recreatieve
voorzieningen en het watersysteem (o.a. baggeren van
de plassen, herprofileren van sloten, vervanging van
damwanden en duikers ).
Het waterschap voert groot onderhoud aan het
watersysteem uit in een cyclus van zeven jaar. De
werkzaamheden bestaan uit het baggeren van watergangen en het onderhoud van beschoeiingen en natuurlijke oevers. Na het baggeren hebben de watergangen weer voldoende diepgang, waardoor water goed
aan en afgevoerd wordt en dieren en planten er beter
in kunnen leven.
Daarnaast vindt momenteel onderzoek plaats naar de
investeringen die nodig zijn voor het oplossen van de
KRW-opgave in de Noorderplassen en het Weerwater.

›› Vervanging rioolgemaal, Greta Garbo Plantsoen.
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2. Wat we anders gaan doen
De doelstellingen van het waterplan bereiken we
niet zomaar. Daarvoor zijn nieuwe activiteiten en
veranderingen van routines nodig. Kleine of grotere koerswijzigingen die vaak te maken hebben met
het verbeteren van samenwerking en het vinden
van doorbraken in de transitie naar duurzaam
waterbeheer.
We hebben de acties die bijdragen aan een betere
werkwijze onderverdeeld in:
• Almeerders en hun water: activiteiten waarmee we
de samenwerking zoeken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
• Richtlijnen voor beheer en ontwikkeling: activiteiten om het waterbeheer op orde te brengen en water optimaal te integreren in gebiedsontwikkeling.
• Innovatietrajecten: samen met kennisinstituten,
overheden en het bedrijfsleven werken aan de
opgaven van de toekomst.

2.1. Almeerders en hun water
De Almeerder speelt een belangrijke rol in de aanpak
van het Waterplan: als consument van drinkwater, producent van afvalwater, als ‘manager’ van hemelwater
van daken en tuinen en als gebruiker van zwem-, vis- of
vaarwater. Daarnaast zijn er nog Almeerders die in de
recreatieve economie werken en exploitant van waterdiensten zijn. Bedrijven kunnen water afnemen voor
hun productieprocessen. De acties in dit hoofdstuk zijn
gericht op het vergroten van de gebruiksmogelijkheden en betrokkenheid van water door inwoners.

›› Varen op de Noorderplassen.
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dagelijks in contact over water

JAARKALENDER ‘IN CONTACT MET WATER’
JANUARI
Partijen
• Waterschap;
• Gemeente

Planning
2017-2022

Relatie met
Excellente dienstverlening, Excellent Partnerschap,
City Marketing, evenementen.
Bestemd voor
Verbeteren van de loketfunctie en communicatiemiddelen kalender.

FEBRUARI

MAART

APRIL

Gemeentelijke belastingen
(rioolheffing)
Week van
het water
Week van het
zwerfafval
(Nederland
schoon)

Straat open voor
rioolonderhoud

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Vaarseizoen
Zwemseizoen
Triatlon
Maaien
waterplanten
Havenfestival
Blauwalg
overlast
Eredivisie
Zeilen
Strandfestival
Zand
Voorzienbare gebeurtenissen

Afhankelijk van planning

MEI

Tuinonderhoud

JUNI

Vaarseizoen
Zwemseizoen
Visseizoen
Groot onderhoud
openbare ruimte

OKTOBER

Week van
het water

Maaien
waterplanten
Blauwalg
overlast

NOVEMBER

DECEMBER
December
feestdagen

Baggeren

Woningrenovatie

Evenementen op of rond water

Communicatie is een basisvoorwaarde voor samenwerking met inwoners en bedrijven bij de verschillende
thema’s uit dit Waterplan. Voor stadsbewoners is kennis over water minder vanzelfsprekend dan voor agrariërs en ondernemers. Werken aan het waterbewustzijn
is en blijft daarom belangrijk voor de collectieve zorg
voor schoon water én voor de particuliere voordelen
van een goed doordacht watergebruik.

de voorgenomen uitvoering van groot onderhoud of
evenementen als de triatlon of Strandfestival Zand,
nemen we op in onze jaarlijkse waterkalender. Over
de eigen activiteiten aan beheer en onderhoud van
stedelijk water communiceren gemeente en waterschap gezamenlijk. De regie over de communicatie
ligt bij de partij die de werkzaamheden uitvoert, in
overleg met de andere partij.

In onze werkwijze sluiten we zoveel mogelijk aan bij
natuurlijke contactmomenten wanneer inwoners
of bedrijven met water of een aspect daarvan in
aanraking komen. Dat kan zijn op positieve momenten, bijvoorbeeld op een zomerse stranddag, of op
negatieve momenten, als er sprake is van overlast.
Alle contactmomenten die voorspelbaar zijn, zoals

Almeerders hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in de zorg voor schoon water binnen en buiten
het huis. En andersom kunnen inwoners ons er op
wijzen als er zwerfvuil in het water ligt of wanneer er
een storing is bij de sluis. Gemeente en Waterschap
versterken hun samenwerking bij het snel en eenduidig afhandelen van meldingen.
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programma betrokken bij water

Partijen
• Waterschap;
• Gemeente

Planning
2017-2022

Relatie met
Bestuursprogramma Zuiderzeeland, Expertisecentrum Participatie.
Bestemd voor
Opzetten programma, ondersteunen van initiatieven.

Dijk & Waterfonds
Er is veel mogelijk op onze dijken en in en rond
het watersysteem. Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren op en rondom
het water. Je kunt water beleven. Om meer
gebruik te maken van de mogelijkheden die
onze dijken en watergangen bieden, heeft het
waterschap het Dijk & Waterfonds ingesteld.
Voorbeelden van gerealiseerde particuliere
initiatieven, ondersteund door het fonds, zijn
de audiovisuele presentatie in het Bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Lepelaarsplassen
en het project ‘Mountaindijken’, een mountainbikeroute over de dijk in Lelystad.

›› Van prutsloot naar kweldorado. Almere Vandaag.

Het waterschap en de gemeente zijn zeker niet de
enige instanties die water een warm hart toedragen. Maatschappelijke organisaties zoals sport- en
vrijetijdsverenigingen, Stad en Natuur, Buitenstad,
Vogel- en Natuurwacht Flevoland, het instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Natuuren Milieufederatie Flevoland doen veel aan voorlichting, workshops en excursies. Dat geldt ook voor
scholen in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs,
en voor bedrijven in de groen- en watersector zoals
tuincentra. De directe betrokkenheid van Almeerders
met en via deze partijen juichen we van harte toe en
willen we beter ondersteunen via een programma
‘betrokken bij water’.

Gemeente en waterschap staan open voor initiatieven van derden. Almeerders kunnen op vele manieren genieten van water, soms is er meer mogelijk dan
ze weten. Zo kunnen inwoners aanvragen doen voor
rietbeheer in hun woonomgeving. In veel situaties
is het bouwen van kleine steigertjes toegestaan. Bij
kaveluitgifte langs het water wordt die mogelijkheid
al standaard meegenomen in het kavelpaspoort. Het
programma ‘betrokken bij water’ biedt ruimte voor
nieuwe participatievormen zoals het werken met
‘water stewards’ of programma’s als ‘meet-je-stad’,
waarmee inwoners bijdragen aan het waterbeheer en
de kennis over het watersysteem.
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blue deal voor almere waterstad

Partijen
• Gemeente;
• Waterschap;
• Recreatieondernemers;
• Sportvisserij Midwest
Nederland
(Waterbeheergroep)

Planning
2017-2022

Relatie met
Beheerbegrotingen.
Bestemd voor
Procesbegeleiding.
›› Scholieren leren over onderwaterleven.

Om van Almere een echte waterstad te maken, is
samenwerking in de uitvoering essentieel. Met ‘Blue
Deals’ bundelen we onze krachten met stakeholders
om gezamenlijke doelen te bereiken. Een voorbeeld is
de ‘Blue Deal’ medicijnresten: waterschap, gemeente
en apothekers hebben in 2016 afspraken gemaakt over
de inzameling van medicijnresten. Op korte termijn
zetten waterschap en gemeente een convenant of ‘Blue
Deal’ op met recreatieondernemers en Sportvisserij
Midwest Nederland. Deze partners zijn reeds verenigd
in de ‘Waterbeheergroep’. Mogelijk sluiten ook andere
geïnteresseerde maatschappelijke partners aan.
Deze blue deal gaat over samenwerking in het dagelijks beheer en dienstverlening rondom de blauwe

infrastructuur. Primaire aandachtspunten zijn het
wegwerken van achterstallig onderhoud van voorzieningen langs het water en het beperken van de
overlast door waterplanten, rekening houdend met
de ecologie van het watersysteem. We verkennen of
het principe van de ‘burgerbegroting’ toepasbaar is.
Dat wil zeggen: deelnemers krijgen mede-beslissingsbevoegdheid over het besteden van (een deel van) de
beheerbegrotingen van gemeente en waterschap.
Daarnaast voorziet het convenant in meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van private voorzieningen of gebouwen op en langs het water, een betere
dienstverlening en vergunningenprocedure (anticiperend op de omgevingswet) en op de rol van water in
de marketing van Almere.
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lange termijn aanpak vaarnetwerk

Partijen
• Gemeente;
• Waterschap;
• Recron;
• SLB Almere;
• Rijkswaterstaat;
• HISWA

Planning
2018-2022

Relatie met
Toekomst Markermeer IJmeer, Gastvrije Randmeren.
Bestemd voor
Plan van aanpak, inventariseren behoefte.

›› Wachten bij de sluis.

Almere is in potentie hét watersportcentrum van de
metropoolregio Amsterdam, als scharnier tussen de
Randmeren, IJmeer-Markermeer en het binnenwater
van Flevoland. De Blauwe As als recreatieve vaarroute, die de stad verbindt met Gooimeer en IJmeer,
is erg succesvol. De route vraagt nu in eerste instantie om een inhaalslag in het onderhoud van voorzieningen langs de route. Daarnaast gaan we verkennen
op welke wijze we het vaarnetwerk binnen en buiten
Almere verder kunnen versterken. Dit doen we door
samen met de stakeholders uit de stad een uitvoeringsprogramma op te stellen, vanuit een netwerkvisie die aansluit bij regionale en lokale behoeftes.

Mogelijke onderdelen van dit programma zijn:
• Vergroten voorzieningen en vaarbestemmingen
Hoge Vaart.
• Uitbreiding Blauwe As (bijv. via Leeghwaterplas).
• Versterken differentiatie en voorzieningen van de
buitenhavens (zie kadertekst).
• Waterplant vrije vaarzones in Gooimeer en IJmeer.
• Aanleg van gecombineerde natuur en recreatie
eilanden (zoals Markerwadden).
Met de aanpak voor het vaarnetwerk zetten we in op
stakeholderbetrokkenheid, visie, fondsenwerving en
projectselectie.
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2.2. Richtlijnen voor beheer en ontwikkeling
In de werkprocessen van beheer en ontwikkeling
worden heel veel besluiten genomen over de wijze
waarop watersystemen ondergronds en bovengronds
worden aangelegd en onderhouden. Daarin zijn vaste
routines opgebouwd die zorgen voor efficiency, maar
vaak ook is maatwerk gevraagd. Met de invoering van
assetmanagement en het versterken van samenhang
in het ontwerp van water in ruimtelijke plannen willen we de kwaliteit van de uitvoering versterken.
Drie vraagstukken hebben daarin onze bijzondere
aandacht:
• Onderwaterleven
• Klimaatadaptatie
• Bijzondere stoffen
Deze thema’s gaan we eerst nader onderzoeken zodat
we de keuze voor de beste maatregelen in de uitvoering goed onderbouwd kunnen maken.

›› Openbare werksessie tijdens de waterweek van 2016.
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samenhang in waterontwerp

Partijen
• Gemeente;
• Waterschap

Planning
2017-2022

Relatie met
Ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkeling, integrale
wijkvernieuwing of grote wateropgaven.
Bestemd voor
Advisering.
›› Voorbeeld van ontwerpen aan water (concept-plankaart Olympiakwartier West).

Bij iedere stadsuitbreiding of – inbreiding is er een
waterbergingsopgave, afhankelijk van de mate van
verharding in het plangebied. Deze bergingsopgave
ontwerpen we op een hoger schaalniveau dan het betreffende plan, namelijk per samenhangend stroomgebied. Hierdoor komt een groter aantal oplossingen
in beeld waarmee we robuuste watersystemen kunnen
ontwikkelen, die beter zijn te beheren en onderhouden. Bovendien is de kans groter dat er zo slimme
combinaties kunnen worden gemaakt met natuurontwikkeling en recreatief gebruik.

Weerwater en Noorderplassen. De expertiseteams
stellen een ‘watergebruiksprofiel’ op, dat helpt om
besluiten over oevergebruik, peilvakken, maaiveld- en
vloerhoogtes, doorvaarthoogtes, bruggen, duikers,
sluizen en ecosysteem beter in samenhang te bezien.
Resultaten van het watergebruiksprofiel worden afhankelijk van het gewenste detailniveau en verdeling van verantwoordelijkheden - vastgelegd in het
ontwikkelingsplan, tenderdocument, peilbesluit en
omgevingsplan. Dit vraagt om inzet en samenwerking,
waardoor uiteindelijke kosten worden beperkt.

Gemeente en waterschap stellen expertiseteams
samen die in de initiatieffase worden betrokken bij
grotere, complexere wateropgaven zoals in ruimtelijke
plannen, gebiedsontwikkeling, integrale wijkvernieuwing of bij Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het

In Oosterwold geldt een bijzondere situatie. Hier is
iedere (toekomstige) bewoner zelf verantwoordelijk
voor de aanleg en beheer van waterberging en een
zuiveringssysteem. Dit vraagt om technische, organisatorische en juridische innovatie.
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maatregelenpakket onderwaterleven

Partijen
• Waterschap;
• Gemeente;
• Provincie

Planning
2017-2018

Relatie met
Kaderrichtlijn Water, beheer en onderhoud watergangen (baggeren, maaien), gebiedsontwikkeling.
Bestemd voor
Opstellen ‘doelen overige wateren’ en maatregelpakket.

›› Laaghangende takken over de Hoge Vaart.

Op veel plekken wordt natuurontwikkeling in en
langs het water beperkt door de aanwezigheid van
versteende of beschoeide oevers en door barrières als
stuwen, sluizen en dammen. Naast het traject van de
Kaderrichtlijn Water (KRW) stellen we doelen vast
voor de overige wateren op het gebied van water-

kwaliteit en biodiversiteit. Onderdeel hiervan is een
systeemanalyse naar het huidige onderwaterleven en
de kansen en knelpunten. In samenwerking met natuurverenigingen werken we maatregelen uit, zoals
vispassages en natuurvriendelijke oevers.
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filosofie assetmanagement

Partijen
• Waterschap;
• Gemeente

Planning
2018-2019

Relatie met
Beheer- en onderhoudsplannen.
Bestemd voor
Uitwerken filosofie assetmanagement.

Gemeente en waterschap ontwikkelen een gezamenlijke aanpak voor het assetmanagement van
de oppervlaktewaterketen en de afvalwaterketen.
De wens hierachter is dat we willen sturen op hoge
maatschappelijke meerwaarde, lage risico’s en kostenefficiency. De uitkomsten van de nieuwe aanpak
voeren we stap voor stap door in de verschillende
richtlijnen en handboeken voor het waterbeheer.
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uitwerken adaptatiestrategieën

Partijen
• Gemeente;
• Waterschap

Planning
2018-2019

Relatie met
Inrichting openbare ruimte nieuwe gebieden, groot
onderhoud bestaande gebieden.
Bestemd voor
Opzetten adaptatiestrategie.

›› Voorbeeld van een wadi (Water Afvoer Door Infiltratie) in het Homeruskwartier.

Een adaptatiestrategie is nodig om overlast en schade
als gevolg van extreem weer te voorkomen. Situaties
die we in modellen kunnen simuleren, bijvoorbeeld een
bui van 100mm in een paar uur, werken we uit op risico’s, stakeholders (die schade, gezondheidsklachten of
overlast ondervinden), financiering van maatregelen
en communicatie met inwoners en vastgoedeigenaren.
Via landelijke netwerken sluiten we aan bij betrokken
banken en verzekeraars. Maatregelen in de bestaande
stad worden zoveel mogelijk opgepakt via het meekoppelen met investeringen in onderhoud en vervanging.
Bij nieuwbouw onderzoeken we de optie van een aan-

gepast normstelsel. Klimaateffecten die nog onbekend
zijn, zoals het effect van langdurige droogte of hitte op
waterkwaliteit, gaan we onderzoeken.
Daarnaast is een adaptatiestrategie nodig om de
schade als gevolg van bodemdaling te beperken. Hierbij gaan we aan de slag met onderzoek, toepassing en
ontwikkeling van andere/nieuwe technieken. Dit doen
we in samenwerking met andere gemeenten in Nederland met een slappe bodem en kennisinstellingen. We
participeren daarvoor in het Platform Slappe Bodems.
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programma bijzondere stoffen

Partijen
• Gemeente;
• Waterschap;
• GGD;
• Ziekenhuis

Planning
2017-2018

Relatie met
Gezonde stad.
Bestemd voor
Aansluiting landelijke onderzoekstrajecten.

Op twee aspecten kan ons water in de stad nog schoner
worden: door minder vervuiling vanwege foutief
aangesloten woningen of bedrijfspanden, en door
minder lozing van schadelijk stoffen. Voor het identificeren van foutieve aansluitingen gaat de gemeente de
huidige QuickScan methode verdiepen1. Dat kan door
bijvoorbeeld eerst een rioolstelsel te isoleren, dit vervolgens leeg te trekken en daarna de waterkwaliteit van
de afvoer te meten. De verantwoordelijkheid voor het
aanpassen van de aansluiting ligt bij de pandeigenaar.

vertalen naar maatregelen. Daarom starten we een
programma bijzondere stoffen waarin we zowel
maatregelen bij de bron als bij de eindpunten van de
ketens (afvalwaterzuivering en de gemalen) testen.
Met het programma sluiten we aan bij ervaringen
met pilotprojecten elders in Nederland en gaan we
op zoek naar allianties in de gezondheidssector, zoals
huisartsen, apothekers, GGD en RIVM. Dit kan binnen
de termijn van het waterplan leiden tot een nieuwe
overeenkomst voor gezond water2.

Vervuiling van het oppervlaktewater door microplastics en medicijnresten is minder eenvoudig te

1. Dit is een aanbeveling uit het Regenwaterproject.
2. Een voorbeeld hiervan is de Brabantse Health Deal.
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2.3. Innovatie trajecten
Innovaties zijn belangrijk voor stedelijk waterbeheer,
omdat we niet voor ieder vraagstuk altijd kant en klare
oplossingen hebben en kennis en technologie zich
razendsnel ontwikkelen. Innoveren heeft niet alleen
betrekking op nieuwe producten, maar ook op diensten, regelgeving, samenwerking of financiering. Afhankelijk van het onderwerp kan Almere een leidende
rol pakken of aansluiten bij lopende programma’s van
(inter)nationale partners.
Innovatie is niet af te bakenen als een project met een
begin en eind. Daarom zetten we in op drie trajecten
die bestaan uit een mix van pilotprojecten, onderzoek,
monitoren en evalueren. Dat laatste is essentieel om
successen te kunnen uitbouwen en ‘kinderziektes’
tijdig te ondervangen. Innoveren kunnen we bovendien als overheden alleen doen in kruisbestuiving met
bedrijven, kennisinstellingen en gebruikers van de
nieuwe diensten of producten.

›› Toekomstige innovatie werkplaats Provincie Flevoland op de Floriade.
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traject 1: toekomstbestendige blauwe infrastructuur

Partijen
• Waterschap;
• Gemeente;
• Onderzoekinstellingen;
• Adviesbureau’s
Relatie met
Bodemdaling.
Bestemd voor
Onderzoek.

Planning
2018-2022
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Bij de aanleg, het beheer en het onderhoud van de
waterinfrastructuur, zoals de riolering en waterzuiveringsinstallaties, is op (inter)nationaal niveau
een sterke ontwikkeling van nieuwe technologie en
kennis. We sluiten ons aan bij deze ontwikkelingsprogramma’s omdat deze kunnen bijdragen aan een
beter functioneren, het beperken van risico’s en het
besparen van kosten. Het verzamelen van (proces)
gegevens en meetgegevens wordt steeds belangrijker om goede beslissingen te nemen en een hogere
efficiëntie te behalen. Zo kan een standaard rioolbuis
veranderen in een ‘slim riool’ door plaatsing van
camera’s en sensoren. Door een continue informatiestroom af te geven aan de beheerder, kan deze de
big data omzetten in zinvolle informatie om beheer
efficiënter in te richten.
De belangrijkste vragen in het traject toekomstbestendige blauwe infrastructuur zijn:
• Welke extra inspanning of andere werkwijze is
noodzakelijk om de infrastructuur klimaatbestendig te maken en te houden? En in welke omstandigheden is het zinnig in te zetten op alternatieven
voor een traditioneel regenwaterriool, zoals afvoer
via het maaiveld en infiltratie?
• Kan de levensduur van de huidige rioolinfrastructuur bij de huidige snelheid van bodemdaling
worden verlengd en het presteren worden verbeterd? Welke technieken voor inspectie, herstel en
vervanging hebben we daarvoor nodig?
• Hoe kan door het inzetten van data en nieuwe technologie, in het licht van het snelgroeiende ‘Internet
of Things’, de waterketen worden geoptimaliseerd?

›› Aanleg van de vacuumriolering op de Kemphaan.: Ervaring opdoen met andere
systemen.
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traject 2: innoveren met slimme meren

Partijen
• Waterschap;
• Gemeente;
• Onderzoekinstellingen;
• Adviesbureau’s

Planning
2019-2022

BIG
DATA

Relatie met
Smart Cities.
Bestemd voor
Onderzoek.
Het watersysteem van Almere heeft een goede uitgangspositie om een hoge standaard te halen op het
gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid. We voelen ons verplicht om dat hoge niveau
vast te houden en waar mogelijk te versterken.
Dat vraagt in eerste instantie om een sterker inzicht
in het functioneren van al het samenhangende oppervlaktewater in Almere. Daardoor weten we straks
beter hoe we kunnen reageren op veranderingen van
omstandigheden en wensen, zoals klimaatverandering, overlast van woekerende vegetaties en toenemende recreatiebehoefte.
Dat inzicht kunnen we verwerven door de principes
van de smart city toe te passen. Dat betekent in de
praktijk dat we vaker overheidsdata ‘open source’
gaan delen zodat inwoners en bedrijven er gebruik
van kunnen maken in praktische zin (bijvoorbeeld

waar is het beste viswater) of voor innovaties (nieuwe
toepassingen ontwikkelen voor bijvoorbeeld peilbeheer). Andersom kunnen overheden ‘big data’ van gebruikers gaan benutten voor een doelmatiger beheer.
Denk aan een slimme sluis die precies weet wanneer
welke boten in aantocht zijn.
De belangrijkste vragen in dit innovatietraject zijn:
• Hoe kunnen Almeerders optimaal bijdragen aan
een waterbewuste stad en daarmee aan de doelen
van het waterplan? Welke ICT toepassingen hebben
we daarvoor nodig?
• Hoe kunnen we de robuustheid en de dynamiek
van ons watersysteem meetbaar maken?
• Welke data willen we open source maken zodat
kennisinstellingen en bedrijven er samen met ons
mee kunnen innoveren?
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traject 3: verwaarden van waterkringlopen

Partijen
• Waterschap;
• Gemeente;
• Onderzoekinstellingen;
• Adviesbureau’s

65/75

Wie zijn de TO2-instituten en wat doen ze?
De Nederlandse kennisinstellingen voor toegepast onderzoek, de TO2-instituten, vormen de
schakel tussen kennis en innovatie in dienst
van overheid, bedrijfsleven en maatschappij.
Een hoofdtaak van deze instituten is het samen
met kennisvragers ontwikkelen, toepassen en
verspreiden van kennis ten behoeve van het
oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken- en beleid.

Planning
2017-2022

›› Waterzuivering in Bath, Zeeland. Hier wordt biogas, stikstof en fosfaat gewonnen.

Relatie met
Circulaire economie, Growing green city.
Bestemd voor
Onderzoek.

Het verwaarden van reststromen van energie en
grondstoffen staat nog in de kinderschoenen, we
gebruiken slechts een fractie van het totale potentieel. In de zoektocht naar mogelijkheden gaat het
niet alleen om nieuwe technologie, maar ook om het
vinden van afzetmarkten. Technologie is wereldwijd
sterk in ontwikkeling, terwijl de afzetmarkten vaak
regionaal zijn.
De belangrijkste vragen in dit innovatietraject zijn:
• Wie zijn de afnemers van reststoffen uit het oppervlaktewater en de afvalwaterketen? Wat zijn hun
verdienmodellen? Hoe kunnen we succesvolle initiatieven, zoals het gebruik van waterplantenmaaisel
voor straatmeubilair, op grotere schaal toepassen?
• Wat zijn kansrijke, voor de Almeerse omstandigheden goed werkende technieken om energie en
grondstoffen zoals biomassa, cellulose en zwerfvuil
uit de verschillende waterkringlopen terug te winnen en te hergebruiken?
• Hoe kan oppervlaktewater bijdragen aan de energiehuishouding van gebouwen? En wat is het effect
daarvan op de waterkwaliteit?

De ontwikkeling van nieuwe kennis is bij de
instituten georganiseerd in strategische onderzoeksprogramma’s. Bij de invulling van deze
programma’s wordt naar een grote diversiteit
aan nationale en internationale informatiebronnen gekeken, waaronder de kennis- en
innovatieagenda’s die her en der worden opgesteld. Hierdoor is geborgd dat vraag gestuurd
wordt gewerkt aan kennisontwikkeling, en het
mogelijk wordt dit in samenwerkingsprojecten
te doen.
TO2 partners Deltares, Wageningen University
and Research Centre en TNO hebben meegewerkt aan het opstellen van de innovatietrajecten voor het Waterplan.
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2.4. Monitoren en evalueren
De inspirerende samenwerking tijdens de totstandkoming van dit plan heeft aangetoond hoe belangrijk de
intensieve betrokkenheid van alle belanghebbenden is
voor het bereiken van de doelstellingen. Deze aandacht
voor de betrokkenheid blijft actueel na de vaststelling
van het Waterplan.
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Dat is een te grote sprong

Dat is een uitdaging

In zes jaar kan veel veranderen. In die tijd komen er
ongetwijfeld onverwachte vraagstukken op tafel:
ondernemers met spannende voorstellen; woekerende
plant- of diersoorten; technische innovaties waarmee beheerproblemen efficiënter zijn op te lossen.
Om ervoor te zorgen dat het waterplan een actueel
instrument blijft én dat we de doelstellingen bereiken,
is meten en evalueren belangrijk. Een strategisch team
zorgt daarom voor verbinden tussen mensen, organisaties en sectoren en voor het regelmatig meten van de
resultaten die dit waterplan in deel II heeft vastgesteld.

Strategisch team
Gemeente en waterschap stellen een klein strategisch
team samen, dat functioneert als een soort ‘stedelijke
water coördinatort’. Dit team houdt toezicht op de
behaalde resultaten door monitoring, evaluatie en
het uitbrengen van bestuurlijk advies. Het team is samengesteld uit beleidsmakers, beheerders en vergunningverleners. Het team rapporteert aan de directies
en het bestuurlijk duo van wethouder en heemraad.
Waar nodig sturen beide colleges bij op de voortgang
van de acties.

Bijzondere waterprojecten
Samen gaat
Op een aantal locaties in de stad leveren we een bijzondere bijdrage aan de waterstad Almere. Deze zijn
omschreven onder de rubrieken ‘uitgelicht’ in deel II
van het waterplan: Almere Duin, Circulair Nobelhorst,
Circulair Oosterwold, Weerwater en Floriade, Regenboogbuurt Regenbestendig, Grondstoffen- en Energiefabriek AWZI en Waterpark Pampushout. In deze
projecten willen aan zoveel mogelijk doelstellingen
van het waterplan werken door in te zetten op kansrijke combinaties van waterrecreatie, aantrekkelijke
leefomgeving, goede waterkwaliteit, biodiversiteit en
duurzame waterkringlopen.

het
lukken
In de monitoring van het waterplan betekent dit dat
het strategisch team deze projecten adviseert en
evalueert. Bovendien zorgen we voor communicatie
over deze projecten binnen en buiten Almere, omdat
ze een voorbeeldfunctie voor andere initiatieven uit de
samenleving hebben.
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Aanpak 2017-2022
ACTIVITEIT

TREKKKER

PLANNING

NOW

NEW

NEXT

BUDGET

DOELSTELLING

Wat we nu al doen
Dagelijks beheer en onderhoud

G

W

2017-2022

Groot onderhoud en vervanging

G

W

2017-2022

Dagelijks in contact over water

G

W

2017-2022

Programma betrokken bij water

G

W

2017-2022

Blue deal voor Almere waterstad

G

W

2017-2022

Lange termijn aanpak vaarnetwerk

G

Wat we anders gaan doen
Almeerders en hun water

2018-2022

Richtlijnen voor ontwikkeling en beheer
Samenhang in waterontwerp

G

Maatregelenpakket onderwaterleven

W

2017-2022

W

2017-2018

Filosofie assetmanagement

G

W

2018-2019

Uitwerken adaptatiestrategieën

G

W

2018-2019

W

2017-2018

Programma bijzondere stoffen
Innovatietrajecten
Toekomstbestendige blauwe infrastructuur

G

Innoveren met slimme meren

G

W

2019-2022

Verwaarden van waterkringlopen

G

W

2019-2022

G

Gemeente

W

Waterschap

2018-2022

Aantrekkelijke leefomgeving

Slim waterbeheer

Stad zonder afval(water)

Goede waterkwaliteit
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Deel IV
Financiën
Dit deel beschrijft de financiële verantwoording
in de vorm van twee kostendekkings-plannen:
de een voor de gemeente en de andere voor het
waterschap.
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Kosten verbonden aan dit plan
Beheerbegrotingen
Dit Waterplan is gestoeld op de ambitie om Almere
te versterken als veelzijdige waterstad: Stad van het
Zuiverste Water. Een groot deel van de kosten van de
in deel III beschreven activiteiten wordt bekostigd
uit de beheerbegrotingen van het waterschap en de
gemeente. Dit betreft het beheer van o.a. riolen, de
zuivering, gemalen, dijken en watergangen.
De beheerbegrotingen worden gevoed met waterheffingen: de rioolheffing door de gemeente en de watersysteem- en zuiveringsheffing door het waterschap. Sinds
2007 stijgt de rioolheffing jaarlijks met 2,5% (exclusief
inflatiecorrectie). Deze stijging is nodig om toekomstige
kosten voor rioolvervanging op te kunnen vangen.
Ook voor deze planperiode voorziet de gemeente dat
deze stijging zal worden voortgezet. Tegelijkertijd gaat
de gemeente onderzoeken of modernisering van de
rioolheffing mogelijk is, om in te spelen op trends als
klimaatverandering en nieuwe ontwikkelprincipes
(Oosterwold). Vanuit landelijke en Europese politiek bestaat de wens om de rioolheffing meer te laten voldoen
aan het principe “de vervuiler betaalt”.
De heffingen van het waterschap volgen uit de
begroting voor het gehele beheergebied: vanuit het
solidariteitsbeginsel betalen alle inwoners en bedrijven mee aan het waterbeheer, ook buiten de eigen
gemeentegrenzen. De waterschapsbelastingen zijn
de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven (exclusief inflatiecorrectie). De tarieven worden jaarlijks
vastgesteld.

Watertarieven in Nederland, 2016
Bedragen in euro’s per jaar voor een gemiddeld huishouden met drie personen en een eigen woning van
€200.000.

Tarief
€700
€600
€500
€400
€300

–
–
–
–
–

€800
€700
€600
€500
€400

Het totaal aan watergerelateerde heffingen
voor inwoners en bedrijven ligt ruim onder het
Nederlands gemiddelde. Voor een huishouden
van drie personen met een eigen woning van
€200.000 bedraagt het totaal aan watergerelateerde lasten €487,43 in 2016. Daarvan gaat
ongeveer 28% naar de gemeente die daarvan
het rioolbeheer bekostigt. De overige 72%
bestaat uit waterschapsheffingen voor het
beheren van watergangen en dijken en het
zuiveren van afvalwater.
Een gemiddelde Nederlander gebruikt zo’n
118 liter drinkwater per dag. Daarvan wordt
slechts 1,2 liter gebruikt om te drinken (water,
koffie, thee, limonade) en eenzelfde hoeveelheid voor het bereiden van maaltijden
(wassen, koken). Een aanzienlijk deel van het
drinkwater verdwijnt via het toilet rechtstreeks het riool in, waarna het water in de
waterzuiveringsinstallatie voor ca. 4 eurocent
per toiletspoelbeurt weer gezuiverd wordt. In
bad gaan kost per keer zo’n 86 eurocent, en het
gebruik van de wasmachine zo’n 38 eurocent
per keer (gemiddeld waterverbruik omgerekend naar zuiveringskosten).
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Samenstelling watertarief Almere, 2016
Bedragen in euro’s per jaar voor een gemiddeld
huishouden met drie personen en een eigen woning
van €200.000.

Gemiddeld waterverbruik Nederlander, 2013
Berekend per persoon, per dag.

Gemeente belasting
Rioolheffing
Waterschapsbelastingen
Zuiveringsheffing
Watersysteem heffing
Totaal

Activiteit
Drinkwater
Voedselbereiding
Overig
Wastafel
Toiletspoeling
Douche
Handafwas
Vaatwasser
Wasmachine
Bad
Totaal

kosten
€136,61
€172,14
€178,68
€487,43

liter
1,19
1,19
3,57
4,76
33,32
51,17
3,57
2,38
14,28
2,38
117,81

Nog te nemen begrotingsbesluiten
Verschillende activiteiten kunnen leiden tot aanvullende uitvoeringskosten, die bij het opstellen van het
plan nog niet zijn in te schatten:
• Dat geldt in ieder geval voor maatregelen voortkomend uit de Kaderrichtlijn Water. Deze kosten
zijn naar verwachting in 2017 in beeld en worden
ingediend bij de begroting van 2018 en verder.
• Een ander voorbeeld zijn investeringen in circulaire toepassingen, indien deze de haalbaarheidsfase met positief resultaat zijn doorlopen. Investeringskosten in installaties worden in dat geval
gedekt door de exploitant. Bij de AWZI is dat het
waterschap, bij een decentrale zuiveringsketen in
Nobelhorst kan dat het waterschap, de gemeente of
een speciaal daarvoor in het leven geroepen exploitatiebedrijf zijn.
• Tevens is geconstateerd dat de ambitie om Almere
te versterken als veelzijdige waterstad vraagt om
het oplossen van achterstallig onderhoud aan
recreatieve voorzieningen én een impuls voor waternatuur. Hiervoor zijn extra investeringen nodig.
De financiering van deze extra investeringen voor
uitvoering van beheer, onderhoud en vervanging is
nog niet geoormerkt voor dit Waterplan.
De komende jaren zullen de Raad van de gemeente
Almere en de Algemene Vergadering van Waterschap
Zuiderzeeland daar keuzes in maken bij de behandeling van de jaarbegrotingen en financiële projectbesluiten zoals grondexploitaties.
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Overige financieringsbronnen
• Samenwerking met derde partijen
Veel investeringen hebben betrekking op het domein van derde partijen, zoals natuurbeheerders,
drinkwaterbedrijf Vitens, vastgoedeigenaren of
projectontwikkelaars. In sommige gevallen zetten
we in op co-financiering van gezamenlijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Gouden
Randen Pampushout. Dat geldt ook voor maatregelen aan het buitenwater van Gooimeer, IJmeer en
Markermeer waar Rijkswaterstaat en de Provincie
een regierol hebben, en gemeente kan bijdragen
aan maatregelen.
• Overige fondsen
Door goed samen te werken in investeringen met
een breder maatschappelijk doel, zoals de circulaire
economie (afvalwaterketen in het bijzonder) of
werkgelegenheid sluiten we aan bij regionale, nationale en internationale fondsen. Dit kunnen zijn:
• Regionale fondsen, zoals het Fonds Verstedelijking Almere 2.0.
• Nationale fondsen (bijvoorbeeld Postcode Loterij).
• Europese fondsen (Life, Interreg, Horizon 2020).

›› Chillen aan het Weerwater.
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de waarde van water
Water is een dagelijkse bron van geluk en gezondheid in onze leefomgeving. Natuur begint bij
water. Water voegt waarde toe aan de identiteit
en economie van onze stad. Dat is nergens sterker
dan in Almere: een jonge polderstad gebouwd op
de zeebodem, omringd door weidse randmeren en
voorzien van een ruime, groenblauwe hoofdstructuur. Hier kan iedere inwoner op zijn eigen manier
genieten van het water. En dat is iets waar we
enorm trots op kunnen zijn.
Binnen veertig jaar is er op een lege kleibodem een
levendige waterstad gecreëerd, waar sportvissers,
wandelaars, triatleten en kite-surfers kunnen recreëren en excelleren, en waar we onze ruimte delen met
bevers, otters, libellen en ijsvogels. Almere is ook bij
uitstek een stad waar we nog de ruimte hebben om te
experimenteren. Denk aan de circulaire oplossingen
voor afvalwater in Oosterwold of aan wonen op een
duin met uitzicht over het IJmeer.

De komende jaren willen we nog veel meer met
ons water doen. Neem alleen al het potentieel voor
recreatie en toerisme op het water binnen én buiten
de polder. Tegelijkertijd kunnen we niet achterover
leunen bij het dagelijks beheer. Daar ligt flink wat
huiswerk om achterstallig onderhoud weg te werken
en overlast te voorkomen. Waterschap en gemeente
bouwen de komende jaren graag verder aan onze
veelzijdige waterstad. Samen met u staan we voor
nieuwe uitdagingen, zoals een verouderend rioolstelsel en de toename van extreme buien of juist langdurige droge en hete periodes. Ook moeten we onze
sloten en grachten beschermen tegen stoffen die er
niet in thuis horen, zoals medicijnresten.

Namens het college van

Namens het college van

B&W Almere,
Frits Huis

D&H Zuiderzeeland,
Jan Nieuwenhuis

Wij zijn de komende jaren graag uw partner bij het
versterken van de ‘Stad van het Zuiverste water’.

