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Ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door het districtshoofd Zuid van

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid                     

2. College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………..,

3. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, vertegenwoordigd door de wethouder, de

heer/mevrouw …………..,

4. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, vertegenwoordigd door de wethouder, de heer

H. van Waveren,

5. Dagelijks bestuur van het Waterschap Hollandse Delta, vertegenwoordigd door de heemraad, de heer L.B.C. Stehouwer,

6. Evides, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………..,

hierna te noemen "partijen":

Nemen onderstaande in aanmerking:

a) De duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als bedoeld in de Drinkwaterwet;

b) In dat kader hebben partijen het document 'Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Haringvliet 2022-2027’

opgesteld (hierna te noemen: Uitvoeringsprogramma);

c) In het Uitvoeringsprogramma zijn de risico's die gezien worden als bedreiging voor deze waterwinning beschreven en

zijn de maatregelen om die risico's te reduceren uitgewerkt;

d) De partijen hechten eraan de realisatie van deze maatregelen te bekrachtigen met een intentieverklaring.

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 | Maatregelen

a) Partijen spannen zich - al dan niet gezamenlijk - in om de volgende maatregelen, zoals neergelegd in het
Uitvoeringsprogramma, te realiseren:

1. Onderzoek naar de omvang van het risico op incidenten bij RWZI's.

2. Het opnemen van de locatie van de innamepunt, de beschermingszone en handelingsvoorschriften in

calamiteitenplannen.

3. Het uitvoeren van een gezamenlijke oefening op calamiteiten.

4. Het borgen van de drinkwaterbelangen in interne processen.

5. Het uitvoeren naar onderzoek van het effect van wind en stroming op slibvorming en vertroebeling.

6. Het beperken van vertroebeling als gevolg van waterbouwkundige werkzaamheden.

7. Het uitvoeren van onderzoek naar bacteriologische verontreinigen in de beschermingszone waarbij specifiek rekening

gehouden wordt met de IBA op Tiengemeten.

8. Het actief communiceren over de inzameling van afvalwater bij jachthavens met de watersportsector.

9. De nieuwe locatie van het innamepunt en de beschermingszone oppervlaktewaterwinning Haringvliet opnemen in

relevante beleidsplannen en digitale informatiesystemen.

b) Daadwerkelijke realisatie van de maatregelen is onder voorbehoud van eventueel nog benodigde besluitvorming in

Gedeputeerde Staten, College van burgemeester en Wethouders, Dagelijks bestuur van het waterschap en de Staat.

c) Het Uitvoeringsprogramma maakt als bijlage deel uit van deze intentieverklaring.
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Artikel 2 | Financiën

a) Partijen spannen zich maximaal in om de geraamde kosten voor de door hen te nemen maatregelen op te nemen in hun

(meerjaren)programma's.

b) Iedere partij draagt de kosten van inzet van het eigen personeel.

Artikel 3 | Planning

Partijen spannen zich maximaal in om de maatregelen uit te voeren volgens de in het uitvoeringsprogramma opgenomen

planning.

Artikel 4 | Organisatie

Rijkswaterstaat bewaakt de voortgang van de uitvoering van de maatregelen en neemt het initiatief om de samenwerking te

evalueren. Zo nodig neemt Rijkswaterstaat het initiatief om wijzigingen in het maatregelenpakket via aanpassing van deze

intentieverklaring door partijen te laten bekrachtigen.

Artikel 5 | Communicatie

a) Minimaal één keer per jaar neemt Rijkswaterstaat het initiatief om de projectgroep met de ambtelijke

vertegenwoordigers van partijen bijeen te roepen.

b) In de projectgroep informeren partijen elkaar over de voortgang die gemaakt is met de uitvoering van de

maatregelen en over nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor de drinkwatervoorziening.

Artikel 6 | Looptijd

a) De intentieverklaring treedt in werking nadat deze door alle partijen is ondertekend.

b) De intentieverklaring wordt beëindigd als de in het Uitvoeringsprogramma genoemde maatregelen naar oordeel van de

projectgroep is gerealiseerd, naar verwachting uiterlijk in 2027.
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Aldus in zesvoud opgemaakt en ondertekend, oktober/november 2020

…………………………………. ………………………………….

Namens de Staat Namens de provincie Zuid-Holland

                  de heer/mevrouw …………..

…………………………………. ………………………………….

Namens de gemeente Goeree-Overflakkee Namens de gemeente Hoeksche Waard

De heer/mevrouw ………….. De heer H. van Waveren

…………………………………. ………………………………….

Namens het Waterschap Hollandse Delta Namens Evides

De heer L.B.C. Stehouwer De heer/mevrouw …………..


