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1. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te verzenden aan het college van burgemeester en 

wethouders van Amsterdam. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

3. (communicatie; specifieke afspraken art. 55) 

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt 

dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet 

omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. 
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Geacht college van burgemeester en wethouders, 

 

Deze brief betreft de waterleiding van de gemeente Amsterdam die loopt van de 

Amsterdamse waterleidingduinen naar Amsterdam en deels gelegen is in grond van 

de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem is voornemens op zeer korte termijn 

(gepland vanaf eind augustus) werkzaamheden uit te doen voeren in het 

Reinaldapark te Haarlem; de waterleiding ligt onder de volle breedte van dit park. 

Over deze werkzaamheden is tot dusverre met Waternet als vertegenwoordiger van 

de gemeente Amsterdam contact geweest. Dit overleg is op zich constuctief 

verlopen en kan tot een bevredigende oplossing leiden. Maar gezien de voortgang 

van het werk (de opdracht aan de aannemer moet gegund worden) en de formele 

afhandeling willen wij niet nalaten de gemeente Amsterdam als eigenaar van de 

waterleiding rechtstreeks te benaderen.  

 

Wij vatten de feiten kort samen.  

De gemeente Haarlem en de gemeente Amsterdam hebben in 1925 een 

overeenkomst  gesloten waarbij Haarlem aan Amsterdam vergunning heeft verleend 

voor het leggen, hebben en houden van een leiding ten behoeve van de 

watervoorziening van Amsterdam in de grond van Haarlem. Alle kosten die direct 

en indirect voortvloeien uit het leggen, hebben en houden van de leiding zijn voor 

Amsterdam (art 6 Overeenkomst). 

 

Artikel 14 van de Overeenkomst bepaalt: 

 

Wanneer Haarlem oordeelt dat de in deze overeenkomst genoemde 

buisleiding een beletsel oplevert voor de uitvoering van enig werk ten 

behoeve van Haarlem, of door haar aan derden toegestaan, zal Amsterdam 

verplicht zijn op haar kosten die buizen tijdelijk of definitief te verleggen op 
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de wijze door Haarlem aan te geven en op de plaats daartoe door Haarlem te 

verstrekken, een en ander nadat zij te dien aanzien met Amsterdam zal zijn 

in overleg getreden. 

Wanneer echter door een gewijzigde constructie de uitvoering van een 

dergelijk werk mogelijk is, zonder dat een verlegging van de buisleiding 

nodig wordt en wanneer tegen een dergelijke gewijzigde constructie geen 

overwegende bezwaren bestaan, ter beoordeling van de gemeente Haarlem, 

dan zal aan Amsterdam de keuze worden gelaten om, of haar buizen te 

verleggen of de meerdere kosten van een dus gewijzigde constructie te 

dragen; de hoegrootheid van zulke meerdere kosten is ter beoordeling van 

Haarlem. 

 

In verband met het voornemen tot sanering en renovatie van het Reinaldapark, voert 

de gemeente vanaf begin 2007 overleg met Waternet, de organisatie die de 

gemeente Amsterdam in deze vertegenwoordigt. Naar aanleiding van een rapport 

van Fugro hebben wij bij Waternet aangegeven zeer bezorgd te zijn over de vraag 

of de waterleiding bestand is tegen de mogelijk zettingen waarmee de 

werkzaamheden gepaard zullen gaan, gelet op het feit dat de waterleiding 

plaatselijk al meer is verzakt dan volgens Waternet verantwoord zou zijn. In 

verband daarmee heeft de gemeente bij brief van april 2010  aan Waternet 

geschreven dat de leiding een beletsel oplevert als bedoeld in artikel 14 van de 

Overeenkomst en verzocht te bevestigen dat de leiding zal worden verlegd. Voor 

het geval Waternet de leiding niet zou verleggen, heeft de gemeente iedere 

aansprakelijkheid voor schade aan de waterleiding afgewezen en Waternet 

aansprakelijk gesteld voor alle schade die de gemeente en derden zouden kunnen 

lijden als gevolg van de waterleiding in het Reinaldapark. Haarlem heeft voorts 

geschreven dat Waternet de kosten van de extra maatregelen, die noodzakelijk zijn 

als de waterleiding gedurende de werkzaamheden blijft liggen, zal moeten dragen.  

 

Waternet heeft bij brief van 29 april 2010 geantwoord dat het verleggen van de 

waterleiding niet aan de orde is en dat dit bovendien ten minste twee jaar zou 

nemen. Over de kosten van de extra maatregelen en aansprakelijkheid heeft 

Waternet niets gezegd. 

 

Op 21 juni 2010 heeft Haarlem in een overleg met Waternet opnieuw haar zorgen 

over de ouderdom van de waterleiding en de ernstige mate waarin die is verzakt 

geuit. Waternet heeft gezegd dat naar haar mening er geen enkel risico bestaat op 

problemen met de waterleiding, maar deze bewering niet met argumenten 

onderbouwd. De vrees is bij Haarlem daardoor niet weggenomen en onze zorgen 

bestaan onveranderd.  

Afgesproken is dat Haarlem een opzet zal maken voor een 

aansprakelijkheidsdocument waarin Waternet de aansprakelijkheid voor de schade 

aan de waterleiding, voor gevolgschade en voor herstel van schade op zich neemt. 

Voorts is afgesproken dat Waternet zal reageren op dit document. 
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Haarlem heeft overeenkomstig deze afspraak een concept overeenkomst opgesteld 

en in juli toegezonden aan Waternet; in deze overeenkomst verlangt Haarlem niet 

de verlegging van de waterleiding maar wel toezeggingen van Waternet over kosten 

en aansprakelijkheden. Waternet heeft laten weten daarop half september te kunnen 

reageren. 

 

Tot zover de feiten. 

 

Wij menen dat de opstelling van Waternet jegens de gemeente (nog) niet voldoet 

aan de zekerheden die de gemeente Haarlem nodig heeft om met de 

werkzaamheden te beginnen. Waternet is sinds 2007 op de hoogte van de planning 

van de gemeente en van het feit dat de werkzaamheden eind augustus 2010 een 

aanvang moeten nemen. De gemeente Haarlem lijdt aanzienlijke schade als de 

werkzaamheden nu onverwacht worden vertraagd: de aannemer staat klaar, de 

gemeente heeft een leveringsverplichting met betrekking tot een stuk grond in het 

park en mogelijk wordt de ontwikkeling door derden van een naastgelegen perceel 

belemmerd doordat een sloot niet tijdig wordt gedempt.  

 

Uiteraard is het voor de gemeente Haarlem onverantwoord de werkzaamheden te 

beginnen als niet vast staat dat de gemeente Amsterdam en / of Waternet de kosten 

draagt van de extra maatregelen ten behoeve van de waterleiding en voorts 

aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade aan de waterleiding en voor 

eventuele schade van de gemeente Haarlem gerelateerd aan de waterleiding en ten 

slotte de gemeente Haarlem vrijwaart voor claims van derden gerelateerd aan de 

waterleiding.  

 

Indien de gemeente Amsterdam zou weigeren de kosten van de extra maatregelen 

op zich te nemen en alle aansprakelijkheid voor eventuele schade gerelateerd aan de 

waterleiding te dragen, is er naar onze mening sprake van ‘overwegende bezwaren’ 

als bedoeld in artikel 14 van de Overeenkomst uit 1925, mede gelet op de risico’s 

die er bestaan rond de waterleiding. In dat geval heeft de gemeente Haarlem geen 

andere keus dan van Amsterdam te verlangen dat de waterleiding wordt verlegd. De 

gemeente Haarlem houdt Amsterdam aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit 

uit de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden die daarvan het gevolg 

zou zijn. 

 

De gemeente Haarlem verlangt van u dat u voor 10 september 2010 duidelijkheid 

biedt over het standpunt van de gemeente Amsterdam. Amsterdam dient de kosten 

voor de extra maatregelen voor haar rekening te nemen en aansprakelijkheid te 

aanvaarden voor alle eventuele schaden van haar zelf, van de gemeenten Haarlem 

en van derden die het gevolg is van of samenhangt met de aanwezigheid van de 

waterleiding in het Reinaldapark.  
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De gemeente Haarlem stelt u hierbij aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is 

als de werkzaamheden niet tijdig kunnen aanvangen.    

 

Wij realiseren ons de toonzetting van deze brief; de reden daarvoor is dat onze 

belangen en onze zorgen groot zijn. Wij hopen oprecht op korte termijn in goed 

overleg met u overeenstemming te bereiken.  

 

Een kopie van deze brief sturen wij aan mevrouw I.S. Haazebroek-Eecken van 

Waternet.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem. 

 

 

 

Ir. S.S.M. Borgers    Mr. B. Schneiders 

 

 

 

Secretaris     Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


