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1. Inleiding 

Tot 1996 was Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland (WLZK) het drinkwaterbedrijf voor 

Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Zandvoort. Deze gemeenten waren de enige 

aandeelhouders. Per 1 juli 1996 is het WLZK overgenomen door het Provinciaal 

Waterleidingbedrijf (PWN). PWN werd daarmee rechtsopvolger in de overeenkomst van 

1996 die tussen WLZK en de vier gemeenten was afgesloten voor het leveren van drinkwater 

en diensten ten behoeve van de bluswatervoorziening. Volgens genoemde overeenkomst 

werd het onderhoud van de brandkranen verricht door WLZK en werden de kosten daarvan 

niet in rekening gebracht bij de WLZK gemeenten, maar via een opslag op het 

drinkwatertarief doorberekend aan de afnemers. Vervolgens is door PWN tariefharmonisatie 

ingezet om de kosten van onderhoud brandkranen niet meer in de tarieven op te nemen.  

 

Tussen 2003-2014 hebben er vervolgens gesprekken plaatsgevonden over de aanpassing van 

de bluswaterovereenkomst, het onderhoud van de brandkranen en de kosten daarvan tussen 

PWN en de voormalige WLZK-gemeenten. De betrokken partijen zijn in die periode echter 

niet tot een vergelijk gekomen. 

 

PWN heeft daarom bij brief van 6 februari 2015 formeel vorderingen op de vier gemeenten 

gesteld over de periode 2004 tot en met 2014. Voor Haarlem komt dat neer op € 1.729.019 

inclusief wettelijke rente voor de periode 2004 tot en met 2014 (totale bedrag van de vier 

gemeenten tezamen € 3.3 miljoen).  

 

PWN gaat daarbij echter voorbij aan de bluswaterovereenkomst van 1996 die de voormalige 

WLZK gemeenten hebben met PWN. 

 

De afgelopen periode is onderhandeld over deze claim door de gemeenten Bloemendaal, 

Velsen, Zandvoort en Haarlem met PWN. Haarlem heeft hierin het initiatief genomen.  

 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het huidige schikkingsvoorstel dat zal leiden tot een 

vaststellingsovereenkomst onder finale kwijting voor het verleden en goede afspraken voor 

de toekomst. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. ter finale afronding van het geschil over de werkzaamheden voor het onderhoud van 

blusvoorzieningen en geleverd bluswater over de periode 2003 tot en met 2015 een 

bedrag van € 266.338 (exclusief BTW) te betalen aan PWN; 

2. de burgemeester het mandaat te geven om hiertoe een vaststellingsovereenkomst, 

inclusief de nieuwe bluswaterovereenkomst met servicecontract, met PWN vanaf 1 

januari 2016 af te sluiten tegen het standaard onderhoudstarief van PWN, na vaststelling 

van bestuursrapportage 3-2015. 

3.  De financiële gevolgen van dit besluit zijn incidenteel € 266.338 (voor de afdoening van 

de periode 2003-2015) en structureel € 100.000 per jaar (vanaf 2016). Deze gevolgen 

worden verwerkt in bestuursrapportage 3-2015. 

3. Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. 

4. Betrokkenen worden geïnformeerd. 
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3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is om een middellijke schikking te treffen over het geschil dat de 

voormalig WLZK-gemeenten hebben met PWN over het onderhoud van de 

bluswatervoorziening en het bluswater over de periode 2003-2015 en om voor de toekomst 

goede afspraken met elkaar te maken over de bluswatervoorzieningen. 

 

4. Argumenten 

4.1 Hoogte claim PWN en opbouw schikkingsbedrag 

De gemeenten hebben nooit betaald voor bluswater. Hoewel de concrete werkzaamheden en 

gemaakte kosten niet aantoonbaar gemaakt kunnen worden door PWN, is het wel 

aannemelijk dat PWN gedurende al die jaren de noodzakelijke werkzaamheden heeft 

uitgevoerd om de brandveiligheid en de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar te brengen. PWN 

is daarnaast een belangrijke partner van de gemeente en van de VRK. Dit rechtvaardigt 

eveneens een goede afronding van het geschil over de periode 2003 tot en met 2015.  

 

In het schikkingsvoorstel van PWN wordt uitgegaan van een aangepast tarief van ongeveer 

€13 euro per brandkraan voor de periode tot en met 2015 (zonder o.a. kosten van overhead en 

de al betaalde vervangingen). Voor Haarlem omgerekend een bedrag van €532.676. De 

burgemeesters van de voormalige WLZK gemeenten hebben aangegeven maximaal de helft 

van het schikkingsvoorstel van PWN te willen betalen. PWN heeft aangegeven hiermee 

akkoord te gaan. Ter definitieve afdoening is daarom afgesproken dat Haarlem eenmalig een 

bedrag van € 266.338 (de helft van € 532.676) betaalt aan PWN voor de periode tot en met 

2015.  

 

4.2 Het is noodzakelijk om een nieuwe serviceovereenkomst aan te gaan 

Het is belangrijk dat de gemeente nieuwe goede afspraken maakt met PWN (en VRK) over 

het onderhoud van de blusvoorzieningen in de regio.  

 

De gemeente Haarlem heeft op dit moment circa 3700 brandkranen en op basis van het 

servicecontract dat geldt voor andere gemeenten binnen het PWN gebied moet de gemeente 

ongeveer € 27 per brandkraan per jaar betalen.  

 

PWN heeft een concept vaststellingsovereenkomst voorgelegd waarin de afspraken van het 

bestuurlijk akkoord vastgelegd zouden zijn. In deze vaststellingsovereenkomst staan echter 

geen specifieke artikelen over onderhoud brandkranen of het leveren van bluswater. Er wordt 

– naast wat algemene voorwaarden- alleen een folder/ brochure  van toepassing verklaard. 

Daarom is het nodig om de burgemeester het mandaat te geven om met de WLZK gemeenten 

en PWN, de contractvoorwaarden in de vaststellingsovereenkomst verder uit te werken.   

 

Met het aangaan van een vaststellingsovereenkomst verlenen de gemeenten en PWN elkaar 

over en weer onherroepelijk en onvoorwaardelijk finale kwijting van al hetgeen zij uit hoofde 

van het geschil van elkaar te vorderen hebben. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

PWN heeft te kennen gegeven een gerechtelijke procedure te starten tegen de voormalige 

WLZK gemeenten als de vaststellingsovereenkomst niet wordt aangegaan door de 

gemeenten. De uitkomst van een gerechtelijke procedure is onzeker.  
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In dat geval zal PWN ook terugvallen op de eerdere claim. Daarnaast zal PWN maatregelen 

kunnen nemen over het onderhoud op dit moment.  

 

6. Uitvoering 

Na de besluitvorming door de colleges in de drie andere voormalig WLKZ-gemeenten zal 

direct contact gelegd worden met PWN en de huisadvocaat om tot een nieuwe 

vaststellingsovereenkomst te komen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over de 

nieuwe bluswaterovereenkomst, inclusief het servicecontract.   

 

Uitgangspunt is dat (in samenspraak met de VRK) in 2016 een regiobreed 

controlemechanisme op de brandkranen wordt georganiseerd. Doel is om een actueel beeld te 

hebben en houden van de bluswatervoorzieningen. Waar mogelijk zal worden bezie of de 

vrijwillige brandweer hierin een rol zal spelen.  

 

7. Bijlagen 

- Q&A Schikking geschil 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


