AFVALWATER AKKOORD
OAS NOORDELIJK FLEVOLAND
Gemeente Noordoostpolder

ONDERGETEKENDEN:
1. De Gemeente Noordoostpolder, zetelende te Emmeloord, krachtens mandaat van
de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.H.T. van Meijel, wethouder
verder genoemd de “Gemeente Noordoostpolder” en
2. het Waterschap Zuiderzeeland, zetelende te Lelystad, krachtens mandaat van de
dijkgraaf vertegenwoordigd door mevrouw A.J.M. Schelwald-v.d. Kley, heemraad
verder genoemd het “Waterschap”;
tezamen verder partijen genoemd;

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
De gemeente Noordoostpolder, de gemeente Urk en het waterschap hebben gezamenlijk
een OAS studie uitgevoerd. De OAS studie is en was gericht op het optimaliseren van het
gehele afvalwatersysteem (inzameling, transport en zuivering) behorend bij de zuivering
Tollebeek.
Bij de start van de OAS studie is een quickscan uitgevoerd naar het optimaliseren van
het afvalwatersysteem in Noordelijk Flevoland. Kansen en knelpunten zijn
geïnventariseerd op basis waarvan in een rapportage d.d. 30 juni 2006 een voorlopige
visie is opgesteld.
Deze inventarisatie heeft als uitgangspunt gediend voor een verdere verfijning en
beantwoording van onderzoeksvragen zoals deze in het opgestelde eindrapport van
oktober 2007 zijn vastgelegd.
Als onderdelen van deze studie zijn de huidige situatie, een uitgangssituatie (huidige
situatie + maatregelen die al in voorbereiding of uitvoering zijn) en een referentiesituatie
(geplande situatie in 2015 conform huidige plannen BRP, GRP, ontwerp RWZI, inclusief
resultaatverplichting KRW) bepaald. Voor deze situaties is in beeld gebracht welke
inspanningen de partijen afzonderlijk en gezamenlijk zouden kunnen uitvoeren.
In deze overeenkomst zijn de hoofdlijnen van de OAS studie omschreven. In het
verlengde van deze hoofdlijnen kunnen de partijen in de komende jaren in samenspraak
met elkaar de verschillende maatregelen gaan uitvoeren.
De uitvoering van de werkzaamheden betreft de planperiode van 2009 tot en met 2015.
In het regionale afvalwaterakkoord zoals op 26 augustus 2008 bestuurlijk ondertekend
door het waterschap en de gemeenten in Flevoland zijn ook al enkele doelstellingen
opgenomen die voor een goed begrip hier nog een keer worden herhaald.
Regionaal afvalwaterakkoord:
Partijen beogen de volgende doelstellingen na te streven:
 De Afvalwaterketen moet bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit door
emissies te verminderen.
 Het anders omgaan met hemelwater biedt mogelijkheden om invulling te geven
aan het adagium vasthouden - bergen - afvoeren uit het Waterbeleid 21e eeuw
(WB21).
 Bundeling van kennis en capaciteit binnen de samenwerking in de
Afvalwaterketen Flevoland.
 In 2009 zijn alle OAS studies in Flevoland afgerond zodat concrete plannen voor
de wijze waarop afvalwater tegen de laagst maatschappelijke kosten per
zuiveringskring ontwikkeld kunnen worden. Dit komt ten goede aan de gehele
regio.

Uitgangspunt zoals opgenomen in het regionaal afvalwaterakkoord
Een duurzame Afvalwaterketen, gericht op het beschermen van de volksgezondheid.
Vanuit dit vertrekpunt bewerkstelligen gemeenten en waterschap de doelmatigheid en
transparantie in de Afvalwaterketen. Samen worden doelen gesteld, gelet op de lokale
specifieke situatie. Vastgesteld wordt wat wij samen willen bereiken voor het water. De
ene partij legt de andere partij geen norm of visie op.
Een gedeelde probleemanalyse. Gemeente en waterschap bepalen samen hoe zij de
werking van het (afval)watersysteem in kaart brengen en mogelijke knelpunten
vaststellen en beoordelen. De ene partij legt de andere partij geen berekenings- of
meetmethode op.
Kennis delen en samen kennis ontwikkelen door middel van gezamenlijk uitvoeren van
onderzoeken en monitoring. Er is geen sprake van eenrichtingsverkeer in de informatieuitwisseling. Ten aanzien van de aanleg-, monitorings- en beheermaatregelen wordt
waar mogelijk een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma opgesteld. Uitgangspunt
hierbij blijft dat de huidige verantwoordelijkheidsverdeling in de waterketen ongewijzigd
blijft. Ook de goede afstemming tussen rioleringsbeheer en het beheer van de openbare
ruimte blijft gehandhaafd, omdat daarmee op kosten kan worden bespaard en overlast
voor burgers en bedrijven wordt beperkt.
Samen een geschikte strategie ontwikkelen, rekening houdend met ruimtelijke
ontwikkelingen in het plangebied en ontwikkeling in het regionale watersysteem. De ene
partij legt de andere partij niet op voorhand een bepaalde systeemeis of oplossing op.
Samen de kosten dragen. Afhankelijk van de gekozen oplossingen en rekening houdend
met de formele taken van gemeente en waterschap, waarbij een verrekening wordt
overeengekomen op basis van een realistische inschatting van de kosten en baten voor
beide partijen. De ene partij stelt niet op voorhand dat de andere partij de kosten van
bepaalde maatregelen moet dragen.
Afspraken Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland:
De OAS Noordelijk Flevoland is uitgevoerd in de periode 2005 tot en met 2008, heeft
door bundeling van kennis en ervaring een goed resultaat opgeleverd, bevat naast het
optimaliseren van het afvalwatersysteem ook een kijk naar het water vasthouden en
door het realiseren van de maatregelen vanuit de OAS studie zal een bepaalde
verbetering optreden van de waterkwaliteit.
Om uitvoering te kunnen geven aan de opgenomen maatregelen in de OAS studie zijn
onderstaande afspraken gemaakt.
•

De gemeente Noordoostpolder en het waterschap gaan in de komende periode
van 2009 tot en met 2015 aan de hand van het eindrapport “OAS Noordelijk
Flevoland” d.d. oktober 2007 gezamenlijk uitvoering geven aan het optimaliseren
van het bestaande afvalwatersysteem tegen de maatschappelijk laagste kosten.

•

Ten aanzien van de benodigde kosten voor het optimaliseren van het bestaande
afvalwatersysteem geldt de in het eindrapport “OAS Noordelijk Flevoland” d.d.
oktober 2007 opgenomen bijlage 6 “scenario 1” als uitgangspunt. De

gezamenlijke besparing ten opzichte van de referentiesituatie wordt door middel
van een evenredige procentuele verhouding verdeeld.
•

De gemeente Noordoostpolder heeft diverse maatregelen vanuit de OAS studie al
opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het GRP. Deze maatregelen worden
opgepakt en uitgevoerd in de periode 2009 – 2011.

•

Voor het overeenkomen van een evenredige verdeling is, voordat met de uit te
voeren maatregelen op grond van de OAS wordt gestart, vindt een correctie
plaats. Hiervoor levert het waterschap een financiele bijdrage van € 700.000,aan de gemeente Noordoostpolder. Bij deze verrekening is de door het
waterschap niet vergroten van de pompcapaciteit voor Emmeloord-Centrum nog
buiten beschouwing gelaten.

•

Met de extra door het waterschap beschikbare middelen van € 700.000,- aan de
gemeente Noordoostpolder, verleent het waterschap ondersteuning aan uit te
voeren bronmaatregelen, nodig voor het kunnen optimaliseren van het bestaande
afvalwatersysteem en passend in de vise van de OAS Noordelijk Flevoland

•

De benodigde onderzoeken (opstellen afkoppelplannen, rioleringsplannen,
specifieke onderzoeken t.b.v. monitoring e.d.) voor het realiseren van de
maatregelen worden door gemeente Noordoostpolder en waterschap gezamenlijk
uitgevoerd. De bijbehorende kosten worden op fifty-fifty basis verrekend.

•

Naar aanleiding van een uit te voeren stedelijke herinrichting in een deel van
Emmeloord-Centrum wordt het bestaande gemengde stelsel vervangen door een
gescheiden rioleringsstelsel. Deze maatregelen vallen welliswaar buiten de
opgenomen OAS-maatregelen zoals vermeld in het eindrapport “OAS Noordelijk
Flevoland” d.d. oktober 2007, maar leiden waarschijnlijk tot het niet meer
noodzakelijk maken van een voorgestelde vergroting van het gemaal EmmeloordCentrum met bijbehorende persleiding. Het waterschap gaat de hiervoor
gereserveerde uit te sparen investering berekenen. De voordelen van het
uitsparen van de investering (tbv gemaal Emmeloord centrum en bijbehorende
persleiding) worden ingezet voor het ondersteunen van de
gemeente,Noordoostpolder bij de uit te voeren bronmaatregelen in het vermelde
deel van Emmeloord-centrum. Afhankelijk van de grootte van de voordelen en het
belang voor het waterschap komt het waterschap de gemeente Noordoostpolder
door middel van een financiële verrekening tegemoet.

•

De gemeente Noordoostpolder overhandigt een totaal overzicht van de
afkoppelprojecten zoals die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de OAS planperiode.
Op grond van dit totale overzicht kan het belang van het waterschap worden
bepaald. Afhankelijk van de grootte van de voordelen en het belang voor het
waterschap komt het waterschap de gemeente Noordoostpolder door middel van
een financiële verrekening tegemoet.

•

Jaarlijks, aan het eind van het jaar, worden de besturen van het waterschap en de
gemeente Noordoostpolder op de hoogte gesteld over de stand van zaken van de
uitgevoerde en gezamenlijk overeengekomen OAS-maatregelen.

0

Door middel van een evaluatie en een uit te voeren nacalculatie wordt vastgesteld
of de bestede kosten voor het realiseren van de optimalisatie van het
afvalwatersysteem overeenkomen met de eerder vastgestelde evenredige
procentuele verhouding. Indien afwijkingen in deze evenredige procentuele
verhouding worden geconstateerd vindt een jaarlijkse verrekening plaats om de
overeengekomen evenredige verdeling van gemaakte kosten ten behoeve van het
realiseren van de optimalisatie van het afvalwatersysteem te herstellen.

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.
Elk van de partijen heeft het recht deze bestuursovereenkomst op te zeggen met een
opzegtermijn van vier weken. De partijen spreken de intentie uit de overeenkomst
conform de visie van de OAS studie uit te voeren en in overleg afwijkingen c.q.
wijzigingen vast te stellen.
Conform deze overeenkomst worden beide besturen jaarlijks geinformeerd over de
voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden in samenhang met de financiele
gevolgen. Door middel van bewaking van de gemaakte kosten kan jaarlijks worden
gecontroleerd of de in bijlage 6 uit te voeren scenario 1, leidend tot een geraamde
gezamelijke besparing in de afvalwaterketen van€ 6.334.000 daadwerkelijk kan worden
gerealiseerd. Beide besturen worden hiervan jaarlijks door middel van een rapportage op
de hoogte gehouden. Na afloop van de planperiode (na 2015) zal een totaal overzicht
worden gepresenteerd.
Het afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland kan worden aangehaald als OAS-NOP2009.
komen en ondertekend bij de AWZI Tollebeek op 17 september 2009
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(Gemeente Noordoostpolder)

(Waterschap Zuiderzeeland)

