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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Bestuurlijk convenant AWZI Nieuwe Waterweg 

 

Geachte Statenleden, 

De Europese kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om uiterlijk in 2027 een goede

waterkwaliteit te realiseren. Door emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen staat

de waterkwaliteit onder druk. Dit is met name het geval in gebieden met hoge concentraties

glastuinbouw. 

Door aanscherping van (landelijke) regelgeving is de glastuinbouw verplicht om

gewasbeschermingsmiddelen in het drain-, drainage- en spoelwater te zuiveren als het gaat om

de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om deze

zuivering collectief te realiseren. 

De afgelopen jaren is door intensieve samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van

Delfland, de gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland en de provincie Zuid-Holland het

project Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg ontwikkeld. Bij deze collectieve zuivering

zal ca. 1000 ha glasgebied zijn afvalwater laten zuiveren via de AWZI Nieuwe Waterweg door

realisatie van een ozongenerator, waarmee de in het afvalwater aanwezige gewasbeschermings-

middelen conform de wettelijke vereisten worden afgebroken. Door de gekozen techniek vindt

tevens afbraak plaats van andere in het afvalwater aanwezige stoffen, zoals medicijnresten. 

Op 12 oktober hebben Gedeputeerde Staten besloten om een bestuurlijk convenant aan te gaan

met het Hoogheemraadschap, de gemeente Westland en de Waterzuiveringscoöperatie

Westland U.A. waarin partijen afspraken maken gericht op realisatie van de bovenstaand

beschreven zuivering. Aanvullend zijn in het convenant afspraken opgenomen over de collectieve

zuivering van meststoffen en de mogelijke benutting van effluent ten behoeve van de

gietwatervoorziening. 
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Onderdeel van het bestuurlijk convenant betreft de afspraak dat de gemeente Westland en de

provincie meedelen in het door het Hoogheemraadschap aan te gane risico als gevolg van de

investeringen die zij moet doen voor de realisatie van de ozongenerator. Alhoewel de jaarlijkse

kosten van deze investeringen op marktconforme wijze zullen worden doorbelast aan de

Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. loopt het Hoogheemraadschap gedurende de looptijd

van deze investeringen toch een financieel risico. 

Dit financieel risico bestaat uit het niet kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen richting

het Hoogheemraadschap, als meerdere deelnemende tuinbouwbedrijven failliet gaan. De totale

door het Hoogheemraadschap van Delfland geraamde investeringen bedragen € 12,2 miljoen.

Delfland heeft de provincie en de gemeente gevraagd om, rekening houdende met de voor

Delfland relevante restwaarde van de investering, aanbetalingen door de

waterzuiveringscoöperatie U.A. en het door Delfland zelf te nemen risico, gezamenlijk voor

maximaal € 3.732.682,- risico te dragen.   

Om een deel van dit risico op te vangen, zijn gedeputeerde staten en het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Westland voornemens een garantstelling af te

geven; ieder staat voor een bedrag van maximaal € 1.866.341,- garant voor de

Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. Daartoe zal de provincie een overeenkomst van

borgtocht aangaan met Delfland en de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A.. 

Omdat het verlenen van een garantie ten behoeve van de Wateringzuiveringscoöperatie

Westland U.A. juridisch moet worden gekwalificeerd als een subsidie, zal op aanvraag van de

Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. een begrotingssubsidie worden verstrekt. Ook zal de

Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. een marktconforme vergoeding moeten betalen aan de

provincie voor het verstrekken van de garantstelling. De besluiten tot het aangaan van de

overeenkomst van borgtocht en het verstrekken van de begrotingssubsidie zullen nog voor 1

januari 2021 aan provinciale staten worden voorgelegd ter instemming.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

  

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:
- Bestuurlijk convenant Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg 
- Voorwoord Bestuurlijk convenant Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg 
- Overeenkomst strekkende tot de collectieve verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

uit afvalwater door het Hoogheemraadschap van Delfland


