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Onderwerp: Overdracht coördinatie opdrachtgeverschap welvaartsvuil  

Reg. Nummer: 2015/498926 

 

 

1. Inleiding 

 

In 2008 is het beheer van het oppervlaktewater in Haarlem overgedragen aan 

het waterschap. Hiertoe behoort het verwijderen van zogenoemd 

welvaartsvuil. Het gaat om het varend en handmatig verwijderen van afval 

uit het water, zoals marktafval, blikjes, kranten, flesjes, hout, 

winkelwagentjes, fietsen etc. Slootvuil is er niet onder begrepen. 

 

In 2011 hebben Rijnland, de gemeente Haarlem en Spaarnelanden een 

tripartite-overeenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de 

samenwerking rondom deze taak. Rijnland en Haarlem dragen gezamenlijk 

de verantwoordelijkheid, Spaarnelanden voert de daadwerkelijke 

werkzaamheden uit. Rijnland heeft in deze het coördinerend 

opdrachtgeverschap op zich genomen.  

 

De overeenkomst loopt eind 2015 ten einde. Rijnland heeft aan Haarlem het 

voorstel gedaan om bij aanvang van een nieuwe – verlengde – 

samenwerkingsovereenkomst het coördinerend opdrachtgeverschap op zich 

te nemen. 

 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college besluit: 

 

1. Met ingang van 2016 neemt Haarlem het coördinerend 

opdrachtgeverschap op zich in de samenwerking met Rijnland wat 

betreft de  verantwoordelijkheid voor het verwijderen van welvaartsvuil 

uit het oppervlaktewater in Haarlem. 

2. Wethouder Sikkema te mandateren de daartoe strekkende 

samenwerkingsovereenkomst met Rijnland aan te gaan (waarbij de 

burgemeester de wethouder zal volmachtigen deze overeenkomst ook te 

ondertekenen). 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Het besluit wordt aan betrokkenen bekend gemaakt. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

De voortzetting van de samenwerkingsrelatie met Rijnland en Spaarnelanden 

in de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van welvaartsvuil. 

 

 

Collegebesluit 
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4. Argumenten 

 

(4.1) Kosten worden gezamenlijk gedragen 

De kosten worden gezamenlijk door Rijnland en de gemeente gedragen. In 

2014 ging het om een bedrag van in totaal 180.000 euro. Het gemeentelijk 

aandeel van 90.000 euro wordt vanuit het domein afval betaald aan Rijnland. 

Spaarnelanden ontving van Rijnland opdracht voor het verwijderen van 

welvaartsvuil.  

 

(4.2) Uitvoering wordt onder de domeindienstverleningsovereenkomst 

(DDO) Afval en Reiniging met Spaarnelanden gebracht 

Door het coördinerend opdrachtgeverschap bij de gemeente te beleggen kan 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welvaartsvuil worden 

ondergebracht in de systematiek van de bestaande 

domeindienstverleningsovereenkomst (DDO) Afval & Reiniging tussen 

Haarlem en Spaarnelanden, waardoor een logische combinatie met zwerfvuil 

en scheepsafval gemaakt wordt. Hierdoor ontstaat een situatie waarin 

Spaarnelanden integraal verantwoordelijk is voor het reinigen van de 

openbare ruimte, voor zowel vuil in het water, vuil op straat en dode beesten 

in het water. De burger kan bij de gemeente terecht voor alle meldingen die 

de vervuiling van de stad betreffen 

 

 

5. Kanttekeningen 

 

(1) In 2008 heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoud van het 

stedelijk water aan Rijnland over te dragen. De belangrijkste reden was om 

het tot dan toe versnipperde beheer en onderhoud van het water in één hand 

te brengen: die van Rijnland. De oorspronkelijke overeenkomst over de 

taakverdeling tussen gemeente en Rijnland blijft bestaan. Het gaat bij het 

onderhavige besluit alleen over het onderhoudscontract voor het verwijderen 

van welvaartsvuil in het water. Duikers, stuwen en inlaten worden door een 

onderhoudsploeg van Rijnland schoongehouden. 

 

(2) Bij het op de markt zetten van de opdracht kan er mogelijk een financieel 

voordeel behaald worden. Bij het 1 op 1 inbesteden van de opdracht aan 

Spaarnelanden via de gemeente moet in ieder geval gekeken worden naar de 

kostenkengetallen die wij sinds 2015 hanteren om het bedrag opnieuw te 

berekenen.  

 

 

6. Uitvoering 

 

Vanuit het coördinerend opdrachtgeverschap worden een resultaatblad en 

een VTW (verzoek tot wijziging) toegevoegd aan de bestaande DDO Afval 

& Reiniging. Het gaat om een opdracht aan Spaarnelanden met een looptijd 

van drie jaar, gelijk aan de resterende contractduur van de DDO. 
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In plaats van dat Haarlem vijftig procent van de kosten aan Rijnland 

vergoedt, gaat het waterschap dit nu aan de gemeente doen. Jaarlijks vindt 

een afrekening met Rijnland plaats. Een en ander wordt geregeld door 

middel van een budgettair neutrale begrotingswijziging in de berap. 
 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


