
1/3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-601591316 (DOS-2015-

0006546)

Contact

drs. L.L.M. Absil

070 - 441 70 20

llm.absil@pzh.nl

Onderwerp:

Intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid Boskoop

Advies:

1. Aan te gaan de intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid Greenport regio Boskoop

met de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, het Hoogheemraadschap van 

Rijnland en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieovereenkomst 

Waterbeschikbaarheid Greenport regio Boskoop. 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan 

gedeputeerde R.A. Janssen om de met de overige 5 partijen namens de provincie Zuid-Holland 

te ondertekenen.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- Intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid Boskoop

- Eindrapport Waterbeschikbaarheid Boskoop

- Machtiging CdK

- Publiekssamenvatting

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. L.L.M. Absil Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Verwijs, C digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 oktober 2017 31 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Wat is Waterbeschikbaarheid?

Waterbeschikbaarheid is in het Deltaprogramma Zoetwater geïntroduceerd als proces om 

transparantie te bieden aan gebruikers (ondernemers) over de beschikbaarheid van zoet water, 

nu en in de toekomst, en de beheersinspanning die het waterschap daarvoor levert. Door hierover 

het gesprek aan te gaan met gebruikers ontstaat meer zoetwaterbewustzijn, beter inzicht in de 

eigen verantwoordelijkheid van gebruikers en wordt gezamenlijk gezocht naar optimalisaties. Zo 

kunnen ondernemers beter anticiperen op veranderingen en kan de waterbeheerder meer sturen 

op doelmatigheid. In het Deltaprogramma Zoetwater is een uitwerking van Waterbeschikbaarheid 

in 3 stappen voorgesteld:

1. Transparantie bieden

2. Optimalisaties bespreken

3. Afspraken maken

Uitwerking Boskoop

In 2016 hebben provincie, waterschap, gemeenten en ondernemers in de Greenport regio 

Boskoop een constructieve dialoog gevoerd over Waterbeschikbaarheid. Het rapport 

‘Waterbeschikbaarheid Boskoop’ geeft de resultaten van deze dialoog:

1. inzicht in de waterbeschikbaarheid, met onder andere de notie dat het waterschap veel 

maatwerk levert ten behoeve van de greenport;

2. vijftien optimalisaties zijn beoordeeld op haalbaarheid en effectiviteit, waarbij ook van de 

‘afgevallen’ maatregelen is gedocumenteerd waarom ze (op dit moment) niet zinvol zijn;

3. de betrokken partijen willen naar aanleiding van deze dialoog afspraken vastleggen in 

een intentieovereenkomst.  

De pilot ‘Waterbeschikbaarheid Greenport regio Boskoop’ is door het goede resultaat een 

voorbeeldproject in het nationale Deltaprogramma Zoetwater en wordt als zodanig benoemd in 

diverse rapportages en bestuurlijke bijeenkomsten van het Deltaprogramma. 

Intentieovereenkomst

De afspraken in de intentieovereenkomst betreffen:

- het optimaliseren van de communicatie tussen partijen;

- waterbesparende maatregelen op bedrijfsniveau;

- het voortzetten en verbreden van de dialoog.

Daarnaast is de intentieovereenkomst vooral bedoeld om de goede samenwerking tussen partijen 

te markeren. ‘Boskoop’ is met het vastleggen van afspraken een voorloper in de nationale 

uitwerking van Waterbeschikbaarheid. 

In de intentieovereenkomst zegt de provincie toe om, in lijn met de Visie Ruimte en Mobiliteit, in 

de Omgevingsvisie op te nemen dat de beschikbaarheid van voldoende zoet water niet 

vanzelfsprekend is. Daarnaast zegt de provincie toe om de dialoog over de 

herstructureringsopgave te continueren. Daarmee heeft de intentieovereenkomst geen personele, 

financiele of juridische consequenties voor de provincie. 
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2 Proces

De intentieovereenkomst markeert de goede samenwerking tussen provincie, waterschap, 

gemeenten en ondernemers. De provincie heeft hierin een verbindende en faciliterende rol 

gespeeld.

Het Deltaprogramma Zoetwater heeft de regie voor uitwerking van waterbeschikbaarheid bij de 

provincies gelegd. Provincie Zuid-Holland heeft samen met de waterschappen afspraken gemaakt 

over de uitwerking van waterbeschikbaarheid en heeft onder andere het initiatief genomen voor 

uitwerking in de Greenport regio Boskoop. Provincie Zuid-Holland heeft deze uitwerking 

gefaciliteerd.

In de overeenkomst zegt de provincie toe om in het op te stellen omgevingsbeleid aandacht te 

besteden aan waterbeschikbaarheid en om de dialoog over de herstructureringsopgave van de 

greenport te continueren. De resultaten daarvan worden meegenomen in de Lange Termijn 

Verkenning voor de greenport regio Boskoop die vanuit afdeling RWB wordt getrokken.

Ondertekening van de overeenkomst vindt plaats op 1 november 2017.

3 Juridisch kader

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de 

door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt gedeputeerde Janssen

gemachtigd om de intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid Greenport regio Boskoop

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen met de Stichting Belangenbehartiging 

Greenport Boskoop, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Alphen aan den 

Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

4 Communicatiestrategie

Na ondertekening wordt een nieuwsbericht met foto op de website van de provincie geplaatst.
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