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Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water  
Waterschap Hollandse Delta en BAR-gemeenten: Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk  
 
Ondergetekenden: 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Barendrecht, Albrandswaard 
en Ridderkerk (BAR) in het beheersgebied van het Waterschap Hollandse Delta, die blijkens 
ondertekening deelnemen aan de onderhavige verklaring (hierna: “de gemeenten”) 
 
en 
 
het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta (hierna: ‘het 
waterschap’). 
 
Overwegende dat: 
 

o De koepel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van 
Waterschappen (UvW) in juni 2010 bestuurlijk een samenwerkingsovereenkomst 
hebben gesloten. Als vervolg daarop is het Bestuursakkoord Water opgesteld en 
ondertekend door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 
op 23 mei 2011 in Rotterdam (zie bijlage 1). In het akkoord staan concrete afspraken 
over een doelmatiger waterbeheer, waarbij randvoorwaarden zijn aangegeven om 
doelmatigheidswinst te kunnen realiseren volgens de volgende drie lijnen: 

o - het wegnemen van belemmeringen in de wetgeving voor gemeenten; 
o - het afstemmen van de investeringen op het niveau van zuiveringskringen; 
o - meer samenwerking in het operationele beheer. 

 
o Het rijksbeleid zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord Water gericht is op het 

vergroten van de doelmatigheid en transparantie in de waterketen. 
 

o De onderlinge samenwerking van gemeenten of samenwerking van de gemeenten met 
het waterschap door een intensivering van de bundeling van kennis en capaciteit tot 
doel heeft:  

o vergroten van de kwaliteit; 
o kostenbesparing; 
o verminderen kwetsbaarheid. 

 
o Uit de rapportage Benchmark Rioleringzorg uitgevoerd door RIONED is gebleken, dat 

er kansen zijn om door middel van samenwerking tussen de partijen tot verbeteringen 
te komen in zowel de kwaliteit als de efficiency van de rioleringzorg. 

 
o Het Bestuursakkoord Water en het plan van aanpak van de VNG en UvW niet 

voorzien in overdracht van taken en dat ieder de regie en verantwoordelijkheid houdt 
van de bestaande taakverdeling in de waterketen en dat ieder de volledige flexibiliteit 
en keuzemogelijkheid heeft om te participeren in de te uit te werken analyses en 
haalbaarheidsonderzoeken. 

 
o Het waterschap en de gemeenten zich beperken tot de waterketen voor afvalwater, 

hemelwater en grondwater. 
 



 2 

o De BAR-gemeenten en het waterschap autonoom zijn in het vaststellen van hun 
beleid. 

 
o Op bestuurlijk niveau afspraken zijn gemaakt tussen de gemeenten Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) om te komen tot samenwerking van de 
organisaties.  

 
o Het waterschap zich voor de afvalwaterketen aansluit bij de samenwerking van de 

BAR gemeenten met het daarbij behorende beheersgebied.  
 

o In het ambtelijk overleg een startnotitie is opgesteld met datum 8 december 2011, 
dienend als plan van aanpak (zie bijlage 2).  

 
Stellen zich ten doel: 
 

o De benodigde kerncijfers te verzamelen t.b.v. haalbaarheidsonderzoek(en) naar 
samenwerking op activiteiten / taken in de (afval)waterketen; 

 
o In 2012 de meerwaarde door samenwerking in de waterketen voor afvalwater, 

hemelwater en grondwater nader te onderzoeken met haalbaarheidsonderzoeken, door 
het analyseren van de activiteiten / taken in de waterketen op doelmatigheid; 

 
o In 2012 een vorm van samenwerking vast te stellen; 

 
o In 2020 inhoud te hebben gegeven aan de landelijke doelstellingen, waarvan minder 

meerkosten in het BAR-gebied een onderdeel vormt. 
 
Spreken de intentie uit: 
 

o de samenwerking in de waterketen bestuurlijk te borgen, verder te intensiveren, te 
verbreden en te structureren; 

 
o met respect voor elkaars autonomie te onderzoeken en samen te werken. Dit op basis 

van wederzijds vertrouwen in elkaars expertise en intenties; 
 

o bij actualisatie van beleid de samenwerking in de waterketen te verankeren en waar 
mogelijk en gewenst gezamenlijk beleid na te streven. 

 
Nemen zich voor: 
 

o zorg te dragen voor voldoende en tijdige inbreng van relevante informatie en 
menskracht ten behoeve van de ambtelijke stuurgroep en projectgroep en door de 
middelen ter beschikking te stellen voor de ambtelijke inzet en indien nodig externe 
advisering; 

 
o analyses op doelmatigheid uitwerken van de activiteiten en taken in de waterketen;  

 
o de uitkomsten van de in 2012 uit te werken analyses in het derde kwartaal van 2012, 

of zoveel eerder als mogelijk is, gezamenlijk te beoordelen; 
 

o een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen op te stellen, gericht op het 
uitwerken van technische en organisatorische aspecten in een implementatieplan; 
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o eind 2012 te komen tot definitieve besluitvorming bij de individuele 

samenwerkingspartners; 
 

o aansluitend te komen tot definitieve aanmelding van de samenwerking en vaststelling 
van de gewenste activiteiten / taken voor samenwerking voor de BAR-gemeenten en 
het waterschap; 

 
o eind 2012 het proces en de resultaten te evalueren en vervolgstappen in de 

ontwikkeling van de structurele samenwerking vast te stellen; 
 

o in te stemmen met de Startnotitie: Doelmatig beheer in de afvalwaterketen van 20 
december 2011  

 
Overlegstructuur: 
 
Gemeenten en waterschap hebben gekozen voor de overlegstructuur, zoveel mogelijk 
aansluitend aan de bestaande BAR-overlegstructuur, zoals beschreven in de notitie Structuur 
BAR-samenwerking 2.0 “Werk in Uitvoering” van november 2011 (zie bijlage 3): 

- een bestuurlijke stuurgroep, het Bestuurlijk Overleg Water, bestaande uit de 
bestuurlijke opdrachtgevers van de BAR-cluster Fysiek, aangevuld met de 
portefeuillehouder Waterzuivering namens het waterschap en ambtelijke 
ondersteuning; 

- een ambtelijke stuurgroep, bestaande uit het management van de BAR-cluster Fysiek, 
aangevuld met een lid van de Directieraad van het waterschap; 

- een ambtelijke projectgroep, bestaande uit de BAR-projectgroep Afvalwater, 
aangevuld met een beleidsmedewerker van het waterschap.  

Daarnaast kunnen ambtelijke overleggen plaatsvinden over activiteiten en taken.  
 
Intentieverklaring 
 
Aldus overeengekomen, in enkelvoud opgemaakt en ondertekend op …………………  
te Ridderkerk. 
 
De partijen 
 
Partij     Naam    Handtekening 
Barendrecht    J. Gebben 
 
Albrandswaard   M. van Ginkel 
 
Ridderkerk    A. den Ouden 
 
Waterschap Hollandse Delta  M. van Hulst 
 
Bijlagen: 

1. Bestuursakkoord Water, ondertekend op 23 mei 2011 te Rotterdam; 
2. Startnotitie”Doelmatig beheer in de afvalwaterketen van 20 december 2011; 
3. Notitie Structuur BAR-samenwerking 2.0 “Werk in Uitvoering” van november 2011. 
 


