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Context 
Gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgen gezamenlijk voor het 
verwerken van afvalwater. Zij doen dit door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en 
te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Beide organisaties hebben hierin een 
eigen verantwoordelijkheid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van 
afvalwater en het transport daarvan naar het gezamenlijk overeengekomen overnamepunt. 
Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het verdere transport en de zuivering. 
Beide processen binnen deze keten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden 
elkaar onderling. 

in het Bestuursakkoord Water van 23 mei 201 1 hebben vertegenwoordigers van het rijk, 
provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven onder andere de afspraak 
gemaakt om besparingen te realiseren. Dit kan onder meer door de samenwerking binnen 
de keten te verbeteren en slimmer te investeren. 

Doelstelling 
Met de "intentieverklaring samenwerking afvalwaterketen" wordt toegewerkt naar een 
optimale gezamenlijke aanpak in de afvalwaterketen tussen gemeenten en het waterschap 
op het gebied van beleid, beheer, onderhoud en investeringen. Hierbij zijn het borgen van de 
kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verlagen van de maatschappelijke 
kosten de leidende uitgangspunten. 

Oplossingen 
Door het aangaan van een intentieverklaring met de gemeenten in de regio Kennemerland 
worden afspraken gemaakt over de samenwerking. De intentieverklaring is opgebouwd uit 
twee delen, te weten: 
e een algemeen deel, waarin ondermeer het doel, de voornemens van partijen en de 

overleg structuur is vastgelegd; 
e drie inhoudelijke modules: "intentieverklaring meten in de afvalwaterketen", 

"intentieverklaring meten in het grondwater" en "samenwerkingsovereenkomst 
optimalisatie afvalwatersysteem Velsen". 

De concept intentieverklaring zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. 
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Middelen 
De uitvoeringskosten van de intentieverklaring (ureninzet) worden gedekt binnen programma 
11 Kwaliteit fysieke omgeving (product 240 waterkering en afwatering) van de 
programmabegroting. 

Juridische aspecten 
De burgemeester is bevoegd om de intentieverklaring namens de gemeente te 
ondertekenen. Op grond van het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit 2010 is de 
portefeuillehouder Beheer en Onderhoud gemachtigd om de intentieverklaring te 
ondertekenen. 

Communicatie 
Het aangaan van de "intentieverklaring samenwerking afvalwaterketen" zal worden 
toegelicht in een artikel in de InforMeer. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. in te stemmen met de "intentieverklaring samenwerking afvalwaterketen" (algemeen deel 

en de inhoudelijke modules); 
2. deze nota ter informatie aan de raad toe te zenden. 

ster en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, ster en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

Intentieverklaring (algemeen deel en de inhoudelijke modules) 

Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op 

de fractiekamers en bij de postbakjes. 

Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op 

de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het 

raadhuis en bij de bibliotheek. 



                                   

                  
 
 
Intentieverklaring samenwerking afvalwaterketen 
 
Cluster Kennemerland 
 

 

Inleiding 

De gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afval-
water. Zij doen dit door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwater-
keten genoemd. Ook het transport van regenwater en grondwater is deel van de afvalwaterketen. 
Beide organisaties hebben daarin hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en zorgplicht, voortkomend uit de 
Waterwet (hierna Wtw) en de Wet Milieubeheer (hierna Wm). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
inzamelen van afvalwater binnen de gemeentegrenzen en het transport daarvan naar het overnamepunt. Het 
hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het verdere transport van het afvalwater vanaf het 
overnamepunt en het zuiveren van het afvalwater alvorens het wordt geloosd op het oppervlaktewater.  

 

Er is sprake van één afvalwaterketen met twee actieve beheerorganisaties, de gemeenten en de waterschap-

pen. De processen binnen de afvalwaterketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar 

onderling.  

Inzameling, transport en zuivering van afvalwater, regenwater en grondwater worden vanuit efficiency, kos-

tenbesparing, kwaliteit en duurzaamheid niet los van elkaar (sectoraal), maar in samenhang (integraal) beke-

ken. Dit vergroot de doelmatigheid in de afvalwaterketen en vergroot het maatschappelijk rendement. 

 

Aanleiding 

Het Bestuursakkoord Water is 23 mei 2011 ondertekend door bestuurlijke vertegenwoordigers van het rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Een afspraak uit het Bestuursakkoord is om 

besparingen te realiseren oplopend tot 380 miljoen euro per jaar in 2020 binnen de afvalwaterketen. Het gaat 

hier om het verminderen van de meerkosten bij autonome ontwikkeling. 

 

De gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland willen door samenwerking in de afvalwaterketen de 

kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken, en het innovatieve vermogen daarvan, verbeteren en de per-

sonele kwetsbaarheid van de betrokken organisaties verkleinen.   

Daarnaast is het de bedoeling dat door samenwerking en slimmer investeren een besparingsdoelstelling wordt 

gehaald van een indicatief bedrag van 24 miljoen. Op basis van inwoneraantallen en de besparingspercentages 

zoals in het bestuursakkoord gehanteerd, betekent dit een besparingpotentieel voor gemeenten van 8 miljoen 

op het rioolbeheer en voor Rijnland 8 miljoen op de zuivering van het afvalwater. Door onderlinge afstemming 

en samenwerking kan nog eens 8 miljoen worden bespaard.  

 

In het Bestuursakkoord Water zijn de volgende landelijke mijlpalen vastgesteld: 



31 december 2010:  

 Clusters (of werkeenheden) zijn bepaald: dit is een logische groep van afvalwaterzuiveringsinstalla-

tie(s) met de daarop aangesloten gemeentelijke riolering;  

 Bestuurlijke duo’s (gemeenten / waterschap) zijn geformeerd om het regionale uitwerkingsproces te 

starten en te leiden. 

31 december 2011: 

 Tussen gemeenten en waterschap/hoogheemraadschap zijn per cluster bindende afspraken gemaakt 

over de juridische vormgeving van samenwerking in de afvalwaterketen tussen de gemeenten onder-

ling en met de waterschappen.  

31 december 2012: 

 In meer dan 75% van de clusters wordt effectief en doelmatig samengewerkt.  
 
Bovenstaande mijlpalen komen overeen met de afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
Unie van Waterschappen in 2010 hebben gemaakt. Met de vaststelling van het Bestuursakkoord zijn deze af-
spraken bekrachtigd en niet langer vrijblijvend. Wetgeving vanuit het rijk komt uiterlijk in 2013 in procedure als 
blijkt dat de uitvoering onvoldoende voortgang en resultaat heeft geboekt. 
 
Onderhavige intentieverklaring geeft invulling aan de landelijke mijlpaal van 31 december 2011 en aan het in-
tensiveren van de samenwerking in de afvalwaterketen in het cluster Kennemerland.  
In het cluster Kennemerland zijn de volgende partijen rechtsgeldig vertegenwoordigd: de gemeenten Bloe-
mendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Velsen, Zand-
voort  en het hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

Opbouw van de intentieverklaring  

Deze intentieverklaring is opgebouwd uit twee delen, bestaande uit een algemeen deel ter ondertekening door 

alle bestuurders van het cluster en een deel met, op moment van ondertekening, drie inhoudelijke modules. 

De status van een module is afhankelijk van het onderwerp en de fase waarin de uitwerking van het onderwerp 

zich bevindt.  

Een module kan concrete operationele afspraken bevatten, zoals een verklaring met financiële afspraken of 

kan een intentie weergeven om een bepaald onderwerp nader uit te werken.  

Bij het algemene deel zijn tevens bijlage 1 (begrippenlijst) en bijlage 2 (Plan van Aanpak Doelmatig Afvalwater-

ketenbeheer 27 oktober 2011) gevoegd. Deze bijlagen maken deel uit van de intentieverklaring. 

 

De belangrijkste doelen die horen bij de samenwerking in de afvalwaterketen zijn 1) het verbeteren van de 

kwaliteit en het innovatieve vermogen van het uitvoeren van de beheertaken, 2) het verminderen van persone-

le kwetsbaarheid en 3) het slimmer investeren waardoor naar verwachting besparingen kunnen worden ge-

haald.  

Het cluster Kennemerland verkent gezamenlijk wat de voordelen kunnen zijn van het investeren in het geheel 

van de afvalwaterketen, in plaats van investeren per individuele gemeente. Kansrijke onderwerpen daarbij zijn 

het meten aan de riolering en de zuivering, meten in het grondwater, opschaling van het uitbesteden van be-

heer- en onderhoudsbestekken voor de riolering en gezamenlijke informatievoorziening over het afvalwaterke-

tenbeheer richting burger en bestuur.  



Algemeen deel intentieverklaring 

Partijen  

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bloemendaal, ten deze conform artikel 171, tweede lid van 

de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, mevrouw A.M.C. Schep, daartoe 

gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Bloemendaal d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna 

te noemen: de gemeente Bloemendaal. 

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlem, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R.P. van Doorn, daartoe ge-

machtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Haarlem d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noe-

men: de gemeente Haarlem. 

 

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ten deze conform arti-

kel 171, tweede lid van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer G. 

Markus, daartoe gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. [_________], 

registratienummer [_________], hierna te noemen: de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlemmermeer, ten deze conform het mandaatsbesluit, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer S. Bak, daartoe gemachtigd door de Burge-

meester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Haarlemmermeer d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de ge-

meente Haarlemmermeer.  

 

5. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heemstede, ten deze conform artikel 171, tweede lid van 

de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers, 

bij volmacht van de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Heemstede d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te 

noemen: de gemeente Heemstede.  

 

6. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hillegom, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, ………………………………………………………., 

daartoe gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van bur-

gemeester en wethouders van de gemeente Hillegom d.d. [_________], registratienummer [_________], 

hierna te noemen: de gemeente Hillegom  

 

7. Hoogheemraadschap van Rijnland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Schouf-

foer, handelend ter uitvoering van het besluit van dijkgraaf en hoogheemraden. 

 

8. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Velsen, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R. Vennik, daartoe gemachtigd 

door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Velsen d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de 

gemeente Velsen.  

 

 

 

 

 



9. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zandvoort, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder de heer A. H. Sandbergen, daartoe ge-

machtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Zandvoort d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te 

noemen: de gemeente Zandvoort.  

 

Hierna te noemen “partijen”. 

 

Overwegen 

 Dat het hoogheemraadschap zorg draagt voor het zuiveren van afvalwater (art. 3.4 Wtw); 

 Dat de gemeenten zorg dragen voor de doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater, 

grondwater en regenwater -  dat vrijkomt van binnen haar grondgebied gelegen percelen (art. 10.33 

Wm en art. 3.5 en 3.8 Wtw); 

 Dat de riolering, het transportsysteem en de afvalwaterzuivering deel uitmaken van één systeem, de 

afvalwaterketen; 

 Dat partijen op grond van hun publieke taak de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de af-

valwaterketen in te richten en te streven naar een goede dienstverlening tegen de laagst maatschap-

pelijke kosten (art. 3.8 Wtw).  

 Dat het op 27 oktober 2011 bestuurlijk vastgestelde “Plan van Aanpak Doelmatig afvalwaterketenbe-

heer: samenwerking tussen gemeenten en Rijnland cluster Kennemerland” voor het cluster Kenne-

merland het kader vormt voor de samenwerkingsactiviteiten en –verbanden in het afvalwaterketen-

beheer. 
 

Verklaren als volgt 

Artikel 1, doel  

De intentieverklaring heeft tot doel om toe te werken naar een optimale gezamenlijke aanpak in de afvalwa-

terketen tussen gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland op het gebied van beleid, beheer, onder-

houd en investeringen. Hierbij zijn het borgen van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het 

verlagen van de maatschappelijke kosten de leidende uitgangspunten.  

 

Tevens is het doel de samenwerking in de waterketen bestuurlijk te borgen, verder te intensiveren, te verbre-

den en te structureren. 

 

Artikel 2, voornemens van partijen 

Partijen spreken af zich in te spannen om tot (verdere) samenwerking te komen in de afvalwaterketen conform 

de richtlijnen in het landelijke bestuursakkoord afvalwaterketen en hiervoor uren beschikbaar te stellen.  

 

De voortgang van de samenwerking zal minimaal jaarlijks op bestuurlijk niveau worden gemonitord, geëvalu-

eerd en zo nodig worden bijgestuurd. Op het moment van ondertekening van deze verklaring zijn partijen 

reeds in overleg getreden over de samenwerking in de afvalwaterketen.  

 

Partijen houden via periodieke evaluatie bereikte besparingen en kwalitatieve voordelen gezamenlijk bij. 

 

Artikel 3, periodiek clusteroverleg 

De partijen voeren (zowel ambtelijk als bestuurlijk) periodiek overleg omtrent de voortgang van de activiteiten 

die worden verricht in het kader van de verwezenlijking van de in artikel 1 omschreven doelstelling. 

 
Artikel 4, kader voor de samenwerkingsactiviteiten 
Het document “Doelmatig Afvalwaterketenbeheer: samenwerking tussen gemeenten en Rijnland. Definitief 
Plan van Aanpak 27 oktober 2011” (hierna: PvA, opgenomen in bijlage 2) is op 27 oktober 2011 bestuurlijk 
vastgesteld en vormt het kader voor de samenwerking in het cluster Kennemerland. In dit PvA zijn benoemd: 



doelen, organisatievorm, overlegstructuren, beschrijving verantwoording, activiteitenplan 2011-2012, alsmede 
een indicatie van benodigde middelen (uren en geld) voor een cluster. 
 

Artikel 5, intenties 
Partijen werken op een pragmatische en constructieve wijze samen op basis van wederzijds vertrouwen in el-
kaars expertise en intenties. 
Bij actualisatie van beleid verankeren partijen de samenwerking in de afvalwaterketen.  
Waar mogelijk en gewenst streven partijen naar harmonisatie van beleid. 
 
Artikel 6, inhoudelijke modules 
De onderwerpen waarop wordt samengewerkt worden inhoudelijk nader uitgewerkt in modules. De status van 
een module is afhankelijk van het onderwerp en de fase waarin de uitwerking van het onderwerp zich bevindt. 
Wanneer nieuwe samenwerkingsonderwerpen worden opgepakt, wordt een nieuwe module aangemaakt. 
Wanneer over onderwerpen in de modules nieuwe afspraken worden gemaakt, worden de betreffende modu-
les aangepast.  
 
Een module kan leiden tot concrete operationele afspraken over beleid en/of uitvoering, of kan een intentie 
weergeven om een bepaald onderwerp nader uit te werken. Afhankelijk van de afspraken kan het resultaat van 
een module onderdelen bevatten, zoals een verklaring met financiële afspraken of een verdere beleidsmatige 
toelichting. 
 
Partijen maken per module aparte financiële afspraken, nog voordat sprake is van daadwerkelijk gemaakte kos-
ten. Iedere deelnemende partij geeft hier separaat akkoord op. Indien geen overeenstemming is bereikt over 
de financiële afspraken is de opdrachtgevende partij verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.  
 
Deelnemende partijen kunnen per module besluiten al dan niet deel te nemen aan de verdere uitwerking daar-
van. Ook kunnen zij desgewenst voor de uitwerking van bepaalde onderwerpen aansluiting zoeken bij andere 
clusters van samenwerkende gemeenten binnen of buiten Rijnland. Ook kunnen partijen uit andere clusters 
participeren in de modules van het cluster Kennemerland. In lijn met het doel van deze intentieverklaring is het 
uitgangspunt hierbij steeds dat daar waar voordeel kan worden behaald door samenwerking, partijen ook ac-
tief participeren om dit te realiseren. 
 
Artikel 7, Inwerkingtreding, looptijd, uittreding en toetreding 
Deze intentieverklaring treedt in werking de dag nadat alle partijen de verklaring hebben ondertekend. 
 
In beginsel verklaren partijen deze intentieverklaring geldig voor onbepaalde tijd. Na 31 december 2014 wor-
den de eerste resultaten van de samenwerking geëvalueerd. Op grond daarvan besluiten de gezamenlijke par-
tijen in het cluster over verlenging, aanpassing of beeindiging van de intentieverklaring. De wijze van besluit-
neming geschiedt op basis van meerderheid van stemmen door de clusterleden. 
 
Partijen kunnen besluiten om uit de samenwerking te treden om voor hen moverende redenen.  
Aangegane financiële verplichtingen in het kader van de modules moeten worden nagekomen of gecompen-
seerd. De uittredende partij(en) moeten daartoe vóór uittreding overeenstemming bereiken met de andere 
partijen. 
 
Andere partijen, ook buiten het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, kunnen in beginsel 
worden toegelaten als gelijkwaardige partij. Daartoe dienen zij een schriftelijk verzoek in bij de trekkende ge-
meente (Haarlem). De zittende partijen bereiden de toetreding ambtelijk voor en besluiten gezamenlijk over de 
toetreding. Het besluit wordt met een schriftelijke verklaring vastgelegd, ondertekend door alle zittende partij-
en.  
Bij een positief besluit wordt de intentieverklaring uitgebreid met de verklaring van de toetredende partij. Deze 
dient de intentieverklaring vervolgens bestuurlijk te ondertekenen, waarna zij gelijkwaardig lid is binnen het 
cluster Kennemerland. 
 



Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
Alphen aan den Rijn op 26 juni 2012.  
 
Ondergetekenden,  
 
Gemeente Bloemendaal 
Mevrouw A.M.C Schep  
Wethouder                                             ………………………………………. 
  
Gemeente Haarlem 
De heer P.R. van Doorn  
Wethouder                             ………………………………………. 
 
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
De heer G. Markus  
Wethouder                                      ………………………………………. 
 
Gemeente Haarlemmermeer 
De heer S. Bak  
Wethouder                          ………………………………………. 
 
Gemeente Heemstede 
Mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
Wethouder                                      ………………………………………. 
 
Gemeente Hillegom 
………………………………………….. 
Wethouder                                        ………………………………………. 
 
Hoogheemraadschap Rijnland 
De heer J.G.M. Schouffoer  
Hoogheemraad                                   ………………………………………. 
 
Gemeente Velsen 
De heer R. Vennik  
Wethouder                   ……………………………………… 
 
Gemeente Zandvoort 
De heer A.H. Sandbergen  
Wethouder                                      ………………………………………. 



Bijlage 1: Begrippenlijst  
 

In deze intentieverklaring wordt onder de volgende begrippen verstaan: 

 

Afvalwater 

Alle water waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen;  

 

Cluster Kennemerland:   

Groep van samenwerkende partijen in deze overeenkomst. Binnen het werkgebied van het hoogheemraad-

schap van Rijnland zijn 5 van dergelijke clusters gevormd. 

 

Hemelwater  

Massa waterdeeltjes, zowel vloeibaar als vast, die vanuit de atmosfeer het aardoppervlak bereikt. 

 

Grondwater 

Al het ondergrondse water. 

 

Afvalwaterketen: De gemeenten en het hoogheemraadschap zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het 

afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afval-

waterketen genoemd. Ook het transport van regenwater is deel van de afvalwaterketen.  

 

Afvalwaterzorgplicht 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater binnen de gemeentegrenzen en het 

transport daarvan naar het overnamepunt. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het 

verdere transport van het afvalwater vanaf het overnamepunt en het zuiveren van het afvalwater alvorens het 

wordt geloosd op het oppervlaktewater.  

 

Kwaliteitsborging 

 het voldoen aan de regelgeving en het beleid voor lozingen in oppervlaktewater vanuit de riolering en 

de rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi), met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen;  

 scheiden van schoonwater en afvalwater, onder meer door afkoppelen van hemelwater en ander ri-

oolvreemd water;  

 doelmatig en effectief beheer en onderhoud van de gehele afvalwaterketen.  

 

Kwetsbaarheid 

Het voorkomen dat gemeenten of Rijnlandse taken niet conform wetgeving worden uitgevoerd wegens capaci-

teitsgebrek. 

 

Kostenbesparing 

Het landelijk te besparen bedrag van 380 miljoen is verdeeld over beide verantwoordelijken: de gemeenten en 

de waterschappen. De gemeenten nemen 140 miljoen voor hun rekening op het rioleringsbeheer, de water-

schappen besparen 100 miljoen op de zuivering van het afvalwater; door onderlinge afstemming en samen-

werking, wordt nog eens 140 miljoen bespaard. 

 

Maatschappelijke kosten 

Het geld dat inwoners en bedrijven met diverse heffingen (rioolheffing, zuiveringsheffing) voor de afvalwater-

keten moeten betalen. 

 



Bijlage 2: Plan van Aanpak Doelmatig Afvalwaterketenbeheer  
 

Doelmatig (afval)waterketenbeheer:       
samenwerking tussen gemeenten en Rijnland 
Definitief Plan van Aanpak cluster Kennemerland 27 oktober 2011 

 

Intro 
Op 20 september 2010 hebben verantwoordelijke bestuurders van gemeenten en waterschap tijdens 
een bestuurlijke bijeenkomst in Naturalis (Leiden) groen licht gegeven om een gezamenlijke aanpak 
voor het beheergebied van Rijnland op te stellen. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen deze aanpak. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de landelijke mijlpalen die staan in het te ondertekenen Be-
stuursakkoord Water. 
 

Uitdaging 
De uitdaging van dit project is effectiever samen te werken in de (afval)waterketen waardoor we 
schoon water realiseren tegen lagere maatschappelijke kosten. Door de (afval)waterketen meer sa-
men en als geheel te bekijken vallen knelpunten beter, efficiënter en goedkoper op te lossen en kan-
sen beter te benutten. Een professionele en gelijkwaardige samenwerking in de (afval)waterketen, 
zowel intergemeentelijk als tussen gemeenten en waterschappen, bespaart geld en levert nieuwe 
kennis op. 
 

Context 
Over het Bestuursakkoord Water is onlangs overeenstemming bereikt in het Nationaal Water Over-
leg. Het Bestuurakkoord Water is ondertekend door rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven. Een belangrijke afspraak is om 380 miljoen euro aan doelmatigheidswinst te 
realiseren in de afvalwaterketen. Voor het gebied van Rijnland is het besparingspotentieel bijna 30 
miljoen. Het gaat hier om het verminderen van de meerkosten t.o.v. autonome ontwikkelingen (zie 
onderstaande tabel). 
 
Verwacht besparingspotentieel landelijk en Rijnland in afvalwaterketen (voor 3 sporen) 

In het Bestuursakkoord Water zijn de volgende landelijke mijlpalen vastgesteld: 
 
31 december 2010:  

 Clusters zijn bepaald: dit is een logische groep van afvalwaterzuiveringsinstallatie(s) met de 
daarop aangesloten gemeentelijke riolering 

 Bestuurlijke duo’s (gemeenten/waterschap) zijn geformeerd om het regionale uitwerkings-
proces te starten en te leiden 

31 december 2011: 

 Tussen gemeenten en waterschap zijn per cluster bindende afspraken gemaakt over de juri-
dische vorm van samenwerking in de afvalwaterketen. Voor het cluster Kennemerland gaat 
inhoud voor vorm en is de definitieve vastlegging gepland medio 2012. 

 

Landelijke uitgaven in afvalwaterketen 
(in miljoen euro’s) 

Besparingsdoelstelling 2020 (in miljoen 
euro’s) 

Sporen 2010 2020 (autonoom) landelijk Rijnland 

1. riolering (gemeenten)   € 1.300 € 1.700  (+31%)  - €    140   - €           10,6  

2. zuiveringen (waterschappen) € 1.100 € 1.300  (+18%)   - €    100   - €             7,6  

3. verdergaande samenwerking     - €    140   - €           10,6  

Totaal afvalwaterketen  € 2.400 € 3.000  (+25%)  - €     380 (-13%)   - €          28,8  



31 december 2012: 

 In meer dan 75% van de clusters wordt effectief en doelmatig samengewerkt. Voor de clus-
ters in Rijnland wordt deze afspraak vertaald in: 75% van de in de cluster afgesproken acties 
zijn in gang gezet. 

Voorgaande besparingsdoelstellingen en mijlpalen komen overeen met de afspraken die de VNG en 
Unie van Waterschappen in 2010 hebben gemaakt. Met de vaststelling van het Bestuursakkoord 
worden deze afspraken bekrachtigd en zijn deze niet vrijblijvend. Wetgeving vanuit het rijk komt ui-
terlijk in 2013 in procedure als blijkt dat de uitvoering onvoldoende voortgang en resultaat heeft. 
 

Doel en resultaat 
Dit project draagt bij aan de volgende doelstellingen 
 

1. hogere kwaliteit bij gelijkblijvende kosten of verlagen maatschappelijke kosten 
2. duurzame verbetering van het oppervlaktewater in de leefomgeving 
3. verminderen van huidige kwetsbaarheid: door lage personele bezetting en uitstroom van 

personeel  
 

We optimaliseren het afvalwaterketenbeheer door nauwer samen te werken en kennis en capaciteit 
te bundelen. Op basis van de landelijke lijn doen we dat met de volgende activiteiten: 

 Investeringsprogrammering geza-
menlijk op te stellen op het niveau 
van één of meer zuiveringskringen 

 Operationele taken op een hoger 
schaalniveau uit te voeren 

 

In 2011 inventariseren we voor ieder 
cluster de potentiële verbeteringen en 
quickwins met een quickscan. Elk cluster 
brengt gezamenlijke investeringsbeslis-
singen en operationele taken in het af-
valwaterbeheer in beeld. De quickscan 
is praktisch, doelmatig en brengt het 
project met voeten op aarde. In zo’n 
scan bouwen we voort op recente ben-
chmarks en eerdere afvalwatersysteem-
optimalisatiestudies (OAS). Uiteindelijk 
resulteert dit in een programma van 
samenwerkingsactiviteiten. Op basis van 
dit programma maken we bindende af-
spraken over de verdere samenwerking 
in de (afval)waterketen. Voor dit cluster 
leveren we uiterlijk op 31 maart 2012 
een intentieverklaring op. Medio 2012 
ondertekenen verantwoordelijke be-

stuurders van gemeentes en Rijnland de intentieverklaring tijdens een bestuurlijke conferen-
tie. Uitgangspunt bij deze overeenkomst is dat de zorgplichten van gemeenten en water-
schappen blijven waar ze zijn. Voor de uitwerking van de samenwerking is volop ruimte voor 
lokaal maatwerk. Zo is ook de organisatievorm van de samenwerking niet voorgeschreven. 
 



Activiteitenplan 2011 en 2012 per cluster 

Voor het beheergebied van Rijnland hanteren we 5 clusters in Noord-Holland : Kennemerland, Bol-
lenstreek, Leidse regio, Rijnstreek en Midden-Holland. Per cluster doorlopen we in 2011 en 2012 de 
volgende activiteiten: 
 

Nr Activiteiten per cluster Mijlpaal Wie 
Start 
Datum 

Eind 
datum 

1 
Houden van bestuurlijk starto-
verleg 

Bestuurlijke en ambtelijke 
duo’s geformeerd 
Opdracht gegeven aan 
afvalwaterteam 

Bestuurlijke en 
ambtelijke duo’s en 
overige wethouders 

01/04/11 24/05/11 

2 
Opstellen programma van po-
tentiële samenwerkingsactivitei-
ten 

Programma van potentië-
le samenwerkingsactivi-
teiten gereed 

Cluster 01/04/11 30/12/11 

3 
Maken van samenwerkingsaf-
spraken in bestuurlijk overleg 

Bestuurlijke afspraken 
samenwerking gemaakt 
(o.a. besparingsdoel, fi-
nanciën, communicatie) 

Bestuurlijke en 
ambtelijke duo’s en 
overige wethouders 

01/01/12 31/01/12 

4 
Per cluster opstellen concept 
overeenkomst 

Concept intentieverkla-
ring gereed cluster Ken-
nemerland 
 go/ no go beslissing 

Cluster 31/01/12 31/03/12 

5 Ondertekening per cluster 

Definitieve intentiever-
klaring gereed cluster 
Kennemerland 
go/ no go beslissing 

Cluster 31/03/12 30/06/12 

 

ORGANISATIEVORM SA-
MENWERKING CLUSTER 

KENNEMERLAND 

TOELICHTING  
 
De organisatievorm is volgend op de in-
houd. We kiezen voor een eenvoudige 
organisatie met de nodige besliskracht. 
In figuur 2 staat de structuur van de or-
ganisatie, aangepast voor het cluster 
Kennemerland. In figuur 1 is het oor-
spronkelijke voorstel van Rijnland weer-
gegeven. 
 
Kennemerland heeft een trekkend be-
stuurlijk en ambtelijk duo (gemeente en 
waterschap). Het bestuurlijk duo dele-

geert namens de overige be-trokken be-
stuurders de opdracht aan hun ambte-
lijk duo. Het ambtelijk duo maakt deel 

Figuur 1 oorspronkelijk voorstel organisatieschema Rijnland 



uit van, en koppelt terug met ambtelijk cluster en lost eventuele knelpunten op bij onvoldoende voort-gang. De 
gemeenten bepalen zelf hoe ze onder-ling afstemmen (= intergemeentelijke samen-werking). In een halfjaar-
lijks bestuurlijk overleg worden resultaten en de stand van zaken door-genomen en leveren collega-
wethouders feedback aan trekkend wethouder en hoogheemraad.  
 
In het coördinatieteam (c-team) zit onder andere het trekkend ambtelijk duo van dit cluster. Het c-team coör-
dineert clusteroverstijgende activiteiten zoals het uitwerken van best-practices. Het c-team is Rijnland-breed 
en wordt daarom getrokken door Rijnland. Het informeert ons cluster Kennemerland. 
Clusteroverstijgende activiteiten vinden plaats in Rijnland-brede werkgroepen. Indien opportuun, kunnen le-
den van het team Kennemerland aan 1 of meer werkgroepen deelnemen en terugkoppelen met het team. 
Voor het afvalwaterteam worden in 2011 twee versnellingsbijeenkomsten gehouden. Elk afvalwaterteam kiest 
zelf haar trekkers. Aan het afvalwaterteam nemen beleidsmedewerkers deel en eventueel technisch medewer-
kers van gemeente en waterschap. Dat is dus 1 of hooguit 2 medewerkers per organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figuur 2 organisatieschema cluster Kennemerland 
 
 
Benodigde middelen (uren en geld) per cluster 
 
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de benodigde inzet van menskracht voor het tweede t/m vierde 
kwartaal van 2011 en de eerste helft van 2012. In de praktijk zullen uitwerking en benodigde uren per cluster 
verschillen, afhankelijk van de rol van beide organisaties binnen het cluster. Van iedere trekkende gemeente 
wordt in ieder geval een manager en projectleider gevraagd. De overige functies kunnen ook door één of meer 
andere gemeenten worden verzorgd.  
 

FUNCTIE (ROL) RIJNLAND –  
TREKKER (UREN) 

GEMEENTE - TREKKER 
(UREN) 

GEMEENTE - VOLGEND 
(UREN) 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Manager (opdrachtgever, aanjager) 30 20 30 20 - - 

Projectleider (trekker afvalwaterteam) 150 100 100 70 - - 

Beleidsmedewerker gemeente/ wa-
terschap (afvalwaterteam) 

150 100 80 60 40 25 

Trekkend bestuurlijk duo Kennemerland 
Rob van Doorn  Haarlem 
Hans Schouffoer   Rijnland 

Informe-
ren 
en advise-
ren 
namens 
team 

Opdracht 
geven 
Beslissen 
advise-

ren 

Halfjaarlijks bestuurlijk overleg 
Kennemerland 
 wethouders en ambtena-

ren  van ons team 
 o.a.feedback aan Van 

Doorn en Schouffoer 

Coördinatieteam Rijnland breed 
coördinatie van clusteroverstijgen-

de activiteiten  
 

Werkgroepen Rijnland breed 
Clusteroverstijgende activitei-
ten met technisch specialisten, 
indien van toepassing voor ons 
team 

informeren 

Trekkend ambtelijk duo Kennemerland 
Saskia Baars         Rijnland 
Wim Kok        Haarlem 
 

Cluster Kennemerland 
Jacques Pieterse      Zandvoort 
Elro Hagens       Bloemendaal 
Vincent Lommerse       Hillegom 
Bernard Horstman       Haarlemmermeer 
Ali Kilic        Haarlemmerliede 
Carlieke te Beest       Heemstede 
Richard van Hardeveld  Velsen 
Saskia Baars      Rijnland 
Wim Kok       Haarlem 

 

terugkoppelen 

deelname team 



Technisch medewerker waterschap/ 
gemeente (werkgroep) 

150 100 150 100 40 25 

Totaal (uren) 480 320 480 320 80 50 

 
Naast de benodigde uren is ook een gezamenlijk budget per cluster nodig om activiteiten zoals een versnel-
lingsdag, opzetten van een website en een bestuurlijke conferentie te organiseren.  
 

KOSTEN 2011 1
E
 HELFT 2012 

Rijnland totaal € 5.000 € 5.000 

Gemeenten Kennemerland totaal € 5.000 € 5.000 

 



Inhoudelijke modules intentieverklaring 

 
De partijen in het cluster Kennemerland hebben een aantal onderwerpen benoemd waarop samenwerking het 
meest kansrijk wordt geacht. Voor het cluster Kennemerland gaat het om de volgende modules: 
 

1. Meten in de afvalwaterketen - intentieverklaring 

2. Meten in het grondwater- intentieverklaring 

3. Optimalisatie Afvalwatersysteem Velsen (OAS-Velsen) - samenwerkingsovereenkomst 
 
De modules zijn uitgewerkt in drie aparte verklaringen. Module 1 en 2 worden door het hele cluster – gemeen-
ten en het hoogheemraadschap van Rijnland – ondertekend. Module 3 wordt alleen ondertekend door de ge-
meente Velsen en het hoogheemraadschap van Rijnland.  
 
Partijen kunnen te allen tijde besluiten om inhoudelijke modules toe te voegen of modules concreter uit te 
werken.  



Module 1 
 
Intentieverklaring meten in de afvalwaterketen 
 

Partijen 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bloemendaal, ten deze conform artikel 171, tweede lid van 

de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, mevrouw A.M.C. Schep, daartoe 

gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Bloemendaal d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna 

te noemen: de gemeente Bloemendaal. 

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlem, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R.P. van Doorn, daartoe ge-

machtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Haarlem d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noe-

men: de gemeente Haarlem. 

 

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ten deze conform arti-

kel 171, tweede lid van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer G. 

Markus, daartoe gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. [_________], 

registratienummer [_________], hierna te noemen: de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlemmermeer, ten deze conform het mandaatsbesluit, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer S. Bak, daartoe gemachtigd door de Burge-

meester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Haarlemmermeer d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de ge-

meente Haarlemmermeer.  

 

5. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heemstede, ten deze conform artikel 171, tweede lid van 

de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers, 

bij volmacht van de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Heemstede d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te 

noemen: de gemeente Heemstede.  

 

6. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hillegom, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, ………………………………………………………., 

daartoe gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van bur-

gemeester en wethouders van de gemeente Hillegom d.d. [_________], registratienummer [_________], 

hierna te noemen: de gemeente Hillegom  

 

7. Hoogheemraadschap van Rijnland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Schouf-

foer, handelend ter uitvoering van het besluit van dijkgraaf en hoogheemraden. 

 

8. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Velsen, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R. Vennik, daartoe gemachtigd 

door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Velsen d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de 

gemeente Velsen.  

 



9. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zandvoort, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder de heer A. H. Sandbergen, daartoe ge-

machtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Zandvoort d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te 

noemen: de gemeente Zandvoort.  

 

Hierna te noemen “partijen”. 

 

Overwegen 

 Dat de riolering en de zuivering samen één systeem vormen en dat het daarom wenselijk is de metingen in 

de afvalwaterketen gezamenlijk uit te voeren en de informatie te delen; 

 Dat momenteel een globaal beeld bestaat van de meetdoelen en dat deze per gemeente verschillend zijn; 

 Dat een aantal gemeenten geld gereserveerd heeft voor het meten; 

 Dat vóór de start van de uitvoering van een meetnet, per zuiveringsgebied een verklaring tussen betrokken 

partijen wordt opgesteld waarin het meten en de tijdsduur daarvan verder worden gespecificeerd. 

 

Verklaren als volgt 

Artikel 1, doel van het meten in de afvalwaterketen 

Het overkoepelende doel van het gezamenlijk meten is ‘inzicht verkrijgen in het hele systeem van de afvalwa-

terketen’. Wanneer meer inzicht wordt verkregen over hoe de afvalwaterketen functioneert, kan deze wellicht 

doelmatiger of (kosten) efficiënter worden ingericht / beheerd. Door hierin samen te werken worden de 

kwetsbaarheid en kosten verminderd en wordt het uitwisselen van kennis gestimuleerd. 

 

Artikel 2, meetplannen volgens vast format 
Het cluster Kennemerland laat in 2012 per gemeente een meetplan opstellen. De deelplannen per gemeente 
zijn qua aanpak en inhoud zo goed mogelijk op elkaar en op wensen en doelen van het hoogheemraadschap 
van Rijnland afgestemd. Het meetplan wordt zodanig opgesteld dat het kan dienen als draaiboek voor het uit-
voeren van een meetproject. Het meetplan wordt volgens een voor het cluster vast format opgesteld zodat een 
eenduidig geheel ontstaat.  

 
Artikel 3, informatiebehoefte en meetdoelen 
De informatiebehoefte en meetdoelen worden voor iedere afvalwaterketen afzonderlijk bepaald. Dit betekent 
dat afhankelijk van de situatie een gemeente met Rijnland of meerdere gemeenten met Rijnland samen de in-
formatiebehoefte en meetdoelen per afvalwaterketen bepalen. De logische eenheid daarin lijkt een zuivering 
met de daarop aangesloten gemeenten. Op basis van de doelen wordt een meetnet ontworpen en worden de 
eisen aan de meetgegevens vastgesteld. 

 
Artikel 4, te stellen eisen aan dataweergave en data-opslag 
In het meetplan wordt op basis van de informatiebehoefte vastgelegd welke eisen gesteld worden aan de pre-
sentatie van de meetdata. Dit geldt zowel voor de vorm (grafieken, dashboard, rapportage etc.) als de termijn 
(real-time, binnen een vastgestelde periode, per kwartaal etc.). Ook worden eisen gesteld aan de wijze van ge-
gevensopslag zodat de uitwisseling van gegevens met Rijnland mogelijk is. 

 
Artikel 5, activiteiten in de monitoringcyclus 
Op basis van de meetdoelen en de eisen aan de presentatie worden de activiteiten beschreven die uitgevoerd 
gaan worden om meetdata te verkrijgen, te presenteren en te vertalen naar de gewenste informatie. De activi-
teiten hebben betrekking zowel op nieuwe meetpunten als op bestaande meetpunten. 
 
Artikel 6, taak- en rolverdeling gemeenten en hoogheemraadschap van Rijnland  
In overleg met de gemeenten en Rijnland wordt besloten wie welke activiteiten kan uitvoeren, welke activitei-
ten aan de markt worden uitbesteed, wie voor welke onderdelen verantwoordelijk is en hoe de kosten van de 



uitvoering van de meetplannen worden verdeeld. Gestreefd wordt naar een uniforme werkwijze waarbij ruim-
te is voor specifieke wensen. 
 
Artikel 7, kennisdelen met andere clusters 
Het meetplan van cluster Kennemerland kan in zijn geheel of op onderdelen dienen als basis voor een verdere 
uitwerking binnen de andere clusters in het brede Rijnland meetproject voor het meten in de afvalwaterketen. 
 
Artikel 8, financiële afspraken 
Partijen maken aparte financiële afspraken, nog voordat sprake is van daadwerkelijk gemaakte kosten. Iedere 
deelnemende partij geeft hier separaat akkoord op. Indien geen overeenstemming is bereikt over de financiële 
afspraken is de opdrachtgevende partij verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten. 



Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
Alphen aan den Rijn op 26 juni 2012.  
 
Ondergetekenden,  
 
Gemeente Bloemendaal 
Mevrouw A.M.C Schep  
Wethouder                                             ………………………………………. 
  
Gemeente Haarlem 
De heer P.R. van Doorn  
Wethouder                             ………………………………………. 
 
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
De heer G. Markus  
Wethouder                                      ………………………………………. 
 
Gemeente Haarlemmermeer 
De heer S. Bak  
Wethouder                          ………………………………………. 
 
Gemeente Heemstede 
Mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
Wethouder                                      ………………………………………. 
 
Gemeente Hillegom 
…………………………… 
Wethouder                                        ………………………………………. 
 
Hoogheemraadschap Rijnland 
De heer J.G.M. Schouffoer  
Hoogheemraad                                   ………………………………………. 
 
Gemeente Velsen 
De heer R. Vennik  
Wethouder                   ……………………………………… 
 
Gemeente Zandvoort 
De heer A.H. Sandbergen  
Wethouder                                      ………………………………………. 
 

 
 

 
 
 
  



Module 2 

 
Intentieverklaring meten in het grondwater 

Partijen 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bloemendaal, ten deze conform artikel 171, tweede lid van 

de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, mevrouw A.M.C. Schep, daartoe 

gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Bloemendaal d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna 

te noemen: de gemeente Bloemendaal. 

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlem, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R.P. van Doorn, daartoe ge-

machtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Haarlem d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noe-

men: de gemeente Haarlem. 

 

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ten deze conform arti-

kel 171, tweede lid van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer G. 

Markus, daartoe gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. [_________], 

registratienummer [_________], hierna te noemen: de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlemmermeer, ten deze conform het mandaatsbesluit, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer S. Bak, daartoe gemachtigd door de Burge-

meester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Haarlemmermeer d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de ge-

meente Haarlemmermeer.  

 

5. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heemstede, ten deze conform artikel 171, tweede lid van 

de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers, 

bij volmacht van de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Heemstede d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te 

noemen: de gemeente Heemstede.  

 

6. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hillegom, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, ………………………………………………………., 

daartoe gemachtigd door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van bur-

gemeester en wethouders van de gemeente Hillegom d.d. [_________], registratienummer [_________], 

hierna te noemen: de gemeente Hillegom  

 

7. Hoogheemraadschap van Rijnland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Schouf-

foer, handelend ter uitvoering van het besluit van dijkgraaf en hoogheemraden. 

 

8. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Velsen, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R. Vennik, daartoe gemachtigd 

door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Velsen d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de 

gemeente Velsen.  

 

 

Hierna te noemen “partijen”. 



 

Overwegen 
 

 Dat grondwatermetingen met name een gemeentelijke aangelegenheid zijn; 

 Dat de gemeenten Hillegom, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer niet over een permanent grondwater-
peilbuizen-meetnet beschikken; 

 Dat de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Velsen afzonderlijke permanente 
grondwater-peilbuizen-meetnetten hebben van verschillende intensiteit, kwaliteit, ouderdom, staat van 
onderhoud en met verschillende meetdoelen; 

 Dat alle gemeenten van het cluster de intentie hebben om de regionale kennis over de grondwatersyste-
men te vergroten om beter invulling te kunnen geven aan de grondwaterzorgplicht en dat grondwater-
meetnetten en grondwatermodellen daarvoor onontbeerlijk zijn; 

 Dat alle gemeenten van het cluster de intentie hebben om de kwetsbaarheid ten aanzien van kennis en 
kennisvergroting van de grondwatersystemen te verminderen. 

 
 

Verklaren als volgt 

Artikel 1, opstarten eerste meetnetontwerp 
Gemeenten Hillegom, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer werken samen om tot een eerste meetnetont-
werp of tot eerste meetnetontwerpen te komen (2012 e.v.). 
 
Artikel 2, uitbreiding en kwaliteitsverbetering grondwatermodelleringen  

Gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal werken samen in de kwaliteitsverbetering van het regionale 

grondwatermodel van deze gemeenten. Waar mogelijk en zinvol wordt uitbreiding van het model met in elk 

geval de gemeenten Hillegom en Haarlemmerliede overwogen, en mogelijk met Zandvoort en Velsen. (2012 

e.v.) 
 
Artikel 3, realisatie grondwater-peilbuismeetnetten 

De bouw / realisatie / actualisatie van peilbuismeetnetten wordt zoveel mogelijk gezamenlijk aanbesteed en 

uitgevoerd (2013 e.v.). 

 
Artikel 4, dataverwerkingssystemen 
Partijen maken afspraken over het onderbrengen van hun peilbuismeetgegevens in dataverwerkingsystemen 
(grondwaterstands- en neerslaggegevens) en inkoop van dergelijke systemen, waar mogelijk en zinvol. Hierbij:  

 wordt onderzocht in hoeverre verschillende gemeenten hun peilbuisgegevens in één gezamenlijk ge-

automatiseerd systeem zinvol en goedkoper kunnen opslaan, verwerken en presenteren (2013 e.v.); 

 worden de ontwikkelingen rondom de Basis Registratie Ondergrond (BRO) betrokken. In de BRO-

database dienen alle Nederlandse gemeenten hun grondwatergegevens onder te brengen.  

 
Artikel 5, langjarig meetnetbeheer en -onderhoud 
Partijen verkennen gezamenlijk het aanbesteden van langjarig meetnetbeheer- en onderhoud en maken daar-
over afspraken. 
 
Artikel 6, kennisdeling 

Partijen streven ernaar kennis en informatie aangaande grondwatergegevens (en gerelateerde onderwerpen) 

met elkaar te delen / uit te wisselen.  

 
Artikel 7, financiële afspraken 
Partijen maken aparte financiële afspraken, nog voordat sprake is van daadwerkelijk gemaakte kosten. Iedere 
deelnemende partij geeft hier separaat akkoord op. Indien geen overeenstemming is bereikt over de financiële 
afspraken is de opdrachtgevende partij verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten. 

 

 



Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
Alphen aan den Rijn op 26 juni 2012.  
 
Ondergetekenden,  
 
Gemeente Bloemendaal 
Mevrouw A.M.C Schep  
Wethouder                                              ………………………………………. 
  
Gemeente Haarlem 
De heer P.R. van Doorn  
Wethouder                              ………………………………………. 
 
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
De heer G. Markus  
Wethouder                                      ………………………………………. 
 
Gemeente Haarlemmermeer 
De heer S. Bak  
Wethouder                          ………………………………………. 
 
Gemeente Heemstede 
Mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
Wethouder                                      ………………………………………. 
 
Gemeente Hillegom 
……………………………..  
Wethouder                                        ………………………………………. 
 
Hoogheemraadschap Rijnland 
De heer J.G.M. Schouffoer  
Hoogheemraad                                   ………………………………………. 
 
Gemeente Velsen 
De heer R. Vennik  
Wethouder                    ……………………………………… 
 



Module 3 
Overeenkomst Optimalisatie Afvalwatersysteem Velsen (OAS-Velsen) 
 
Partijen: 
 

1. Hoogheemraadschap van Rijnland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Schouf-

foer, handelend ter uitvoering van het besluit van dijkgraaf en hoogheemraden. 

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Velsen, ten deze conform artikel 171, tweede lid van de 

Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder, de heer R. Vennik, daartoe gemachtigd 

door de Burgemeester op ….., ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Velsen d.d. [_________], registratienummer [_________], hierna te noemen: de 

gemeente Velsen.  
 
Hierna te noemen “partijen”. 
 
Overwegen: 
 
 
Verklaren als volgt: 



Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
Alphen aan den Rijn op 26 juni 2012.  
 
Ondergetekenden,  
 
Hoogheemraadschap Rijnland 
De heer J.G.M. Schouffoer  
Hoogheemraad                                   ………………………………………. 
 
Gemeente Velsen 
De heer R. Vennik  
Wethouder                    ……………………………………… 
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