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Onderwerp: Doelmatig beheer in de afvalwaterketen 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor de startnotitie Doelmatig beheer in de afvalwaterketen in BAR-verband en met 
het waterschap Hollandse Delta vast te stellen.  
 
 
2. Aanleiding 
Op bestuurlijk niveau zijn tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) 
afspraken gemaakt om te komen tot samenwerking van de organisaties. In het kader van de 
samenwerking in de afvalwaterketen heeft het waterschap Hollandse Delta zich daarbij 
aangesloten. Deze samenwerking moet leiden tot een doelmatig beheer van de afvalwaterketen.  
 
Landelijk is het Bestuursakkoord Water (BAW), als onderdeel van het Bestuursakkoord 2011-2015, 
gesloten tussen Rijk, IPO, VNG, UvW en Vewin. Het BAW bevat op het gebied van 
(afval)waterbeheer meerdere afspraken met verplichtingen en planning voor gemeenten en 
waterschappen om te komen tot doelmatig beheer van de afvalwaterketen. 
De gemaakte landelijke afspraken zijn:  

- vóór 31 december 2011 zijn bindende afspraken gemaakt over de vorming van 
samenwerking (de evaluatiedatum is eind januari 2012); 

- vóór 31 december 2012 wordt in meer dan 75% van de zuiveringskringen effectief en 
doelmatig samengewerkt.  

 
 
3. Aspecten 
Het beoogde effect is te komen tot doelmatig beheer van de afvalwaterketen in het gebied van de 
BAR-gemeenten, door samenwerking tussen de BAR-gemeenten en het waterschap Hollandse 
Delta.  
 
Vanwege de landelijk vastgestelde prestatieafspraken zijn de gemeenten en waterschappen 
verplicht tot het maken van afspraken over de vorming van samenwerking en het doelmatig 
samenwerken. 
 
Door de BAR-gemeenten en het waterschap Hollandse Delta is de intentieverklaring Bestuurlijk 
Overleg Water opgesteld, waarin zijn vastgelegd de afspraken over de wijze en planning om te 
komen tot een voorstel tot samenwerking. Deze intentieverklaring is door de BAR colleges 
geaccordeerd en met het waterschap Hollandse Delta ondertekend op 19 januari 2012. Het 
gezamenlijk ondertekenen van deze intentieverklaring bevestigt de intentie van de 4 partijen te 
komen tot een vorm van samenwerking met het doel van doelmatig beheer in de afvalwaterketen. 
 
In de startnotitie Doelmatig beheer in de afvalwaterketen zijn de aanpak en planning verder 
beschreven. Deze startnotitie is door de BAR-gemeenten en het waterschap opgesteld.  
Er wordt een 4-partijen document met voorstel tot samenwerking opgesteld, welke in het derde 
kwartaal van 2012 zal worden voorgelegd aan BAR-directie en Dagelijks Bestuur van het 
waterschap. Daarna volgt in het vierde kwartaal van 2012 besluitvorming in de BAR-
gemeenteraden en Verenigde Vergadering van het waterschap.  
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Parallel aan en in samenhang met het 4-partijen document wordt door de BAR-gemeenten gewerkt 
aan het opstellen van of één gezamenlijk verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de 
BAR of 3 vGRP-pen voor de afzonderlijke BAR-gemeenten.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Planning           
Fase Deadline Status Toelichting 
Intentieverklaring  Januari 2012  De 3 BAR-colleges en dagelijks bestuur 

van waterschap ondertekenen de 
intentieverklaring.  

Startnotitie Februari 2012  De 3 gemeenteraden en bestuur 
waterschap dienen een besluit te nemen 
over de startnotitie.  

Infomeren  Februari / 
September 2012 

 Informeren gemeenteraden en bestuur 
waterschap over de stand van zaken.  

Besluitvorming Oktober 2012  De 3 gemeenteraden dienen een besluit te 
nemen over een (afzonderlijk of 
gezamenlijk) Verbreed Gemeentelijke 
Rioleringsplan.  

Besluitvorming Oktober 2012  De 3 gemeenteraden en het bestuur 
waterschap dienen een besluit te nemen 
over een 4-partijen document met voorstel 
tot samenwerking. 

Implementatie December 2012  De 3 gemeenteraden en bestuur 
waterschap informeren over de 
implementatie. 

Evaluatie Januari 2013  De 3 gemeenteraden en bestuur 
waterschap informeren over de evaluatie. 

 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Vooralsnog niet van toepassing. 
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