
Optioneel subtitel

Nieuwe Sanitatie in Leusden



Wat is nieuwe Sanitatie?
Nieuwe Sanitatie is het duurzaam omgaan met water en grondstoffen, 
drinkwaterbesparing en geconcentreerder afvalwater. 

Basisgedachte is het 'verwaarden' van afvalwater (creëren van waarde) voor hergebruik. 

De uitvoeringsvorm van Nieuwe Sanitatie is per project verschillend en afhankelijk van de 
gezamenlijke ambities, de grootte van het project en de lokale context. 

Nieuwe Sanitatie raakt de gehele waterketen van drinkwaterwinning, huishoudens en 
transport tot en met de zuivering op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem. 

Nieuwe Sanitatie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en een circulaire economie.

(Bron: TAUW. Betrokken bij de raadspresentatie over Nieuwe Sanitatie in Leusden in januari 2022)









Planning juni 2022
 
Planning onderzoek Nieuwe Sanitatie
Q 2 2022 Opdracht tot onderzoek “Nieuwe 
Sanitatie in Leusden”
Q3-4 2022 Resultaten onderzoek Nieuw Sanitatie
Q1  2023 Besluitvorming
 
Planning Quick scan Nieuw Sanitatie Mastenbroek 
3 maanden
3 maanden (bij positieve uitkomst quick scan) voor nader onderzoek
2 maanden besluitvorming 
= Q1 2023
  
Planning project Mastenbroek 2
Q 2 2022 Opstellen bestek bouwrijp maken
Q 3-4 2022 Bouwrijp maken
Q1 2023 Start bouw



 
1. De gemeente en De Alliantie Ontwikkeling hebben in een Samenwerkingsovereenkomst 

(SOK) afspraken gemaakt over de planning van het project Mastenbroek 2. 
 
2. De gemeente heeft in het kader van de in de sok afgesproken rolverdeling de taak de 

bouwgrond bouwrijp op te leveren binnen de eveneens afgesproken planning.
 
3. Als onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheden van Nieuwe Sanitatie in 
Leusden is bezien of en in welk tijdsbeslag duidelijk kan zijn of dit (binnen 
randvoorwaarden) voor Mastenbroek 2 toepasbaar is.
 
4. Gebleken is dat dit onderzoek niet op korte termijn gereed kan zijn en dat de uitkomst 

hiervan ongewis is.
 
5. Vanwege de afspraken in het kader van de SOK en niet in de laatste plaats de 
noodzaak in te spelen op de actuele grote vraag naar woningen is geconcludeerd dat 
wachten op een onderzoek met een ongewisse uitkomst niet wenselijk is.
 
6. In het inrichtingsplan Mastenbroek 2 wordt maximaal ingespeeld regenwater op te 

vangen in de geest van de definitie voor Nieuwe Sanitatie.  
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