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1. Formalisatie aandeelhouderschap HVC 

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met:

1. de gewijzigde toetredingsverklaring tot de Ballotageovereenkomst aandeelhouders B 
te ondertekenen en de hieruit voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden; 

2. het addendum bij de toetredingsverklaring tot de Ballotageovereenkomst 
aandeelhouders B aan te gaan; 

3. een achtergestelde lening te verstrekken tot maximaal € 1.253.012 door het aangaan 
van de ontwerpovereenkomst van achtergestelde lening met HVC.

Toelichting
Op 7 juli 2020 heeft de Algemene Vergadering het besluit genomen om het zuiveringsslib te 
laten verwerken via de slibdrooginstallatie van en bij N.V. Huisvuilcentrale in Alkmaar (HVC). 
Tevens is besloten om als aandeelhouder B toe te treden tot HVC en toe te treden tot de 
Ballotageovereenkomst aandeelhouders B van HVC en de Gemeenschappelijke Regeling 
Slibverwerking. Op 17 november 2020 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden hiertoe 
de nodige besluiten genomen. 

HVC zit in de laatste fase van de aanbesteding de zogenaamde ‘financial close’. Dit betekent, 
dat de volgende fase de gunningsfase is. Om te kunnen gunnen aan de aannemers, moet HVC 
een lening afsluiten en moeten de waterschappen Zuiderzeeland en Amstel Gooi en Vecht 
aandeelhouder zijn en ook de achtergestelde lening verstrekken. Dit betekent dat het 
aandeelhouderschap van Zuiderzeeland nu formeel geregeld moet worden. 

2. Uitgangspunten samenwerking afvalwaterketen gemeenten en waterschap en 
overeenkomst afvalwaterketen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland.

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden:

1. legt de uitgangspunten voor samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten 
en Waterschap Zuiderzeeland ter besluitvorming voor aan de Algemene Vergadering.

2. bereidt een overeenkomst met gemeente Urk voor die gebaseerd is op de 
uitgangspunten.
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Toelichting
Gemeenten en waterschap hebben gezamenlijk een rol bij de doelmatige inzameling, het 
transport en de zuivering van afvalwater. Als gevolg van diverse ontwikkelingen moeten 
hierover nieuwe afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en waterschap. Het is 
belangrijk dat de uitgangspunten voor de samenwerking helder en eenduidig zijn. Met dit 
besluit worden uitgangspunten vastgelegd voor de verdeling van de kosten en de wijze waarop 
het afvalwater doelmatig wordt ingezameld, getransporteerd en verwerkt.
 
Op korte termijn moeten met gemeente Urk afspraken worden gemaakt over het transport 
van afvalwater van de nieuwe woonwijk Zeeheldenwijk en een nieuw bedrijventerrein. De 
uitgangspunten zijn toegepast op deze ontwikkeling en zijn vertaald in concrete afspraken 
over een doelmatige verwerking van het afvalwater, verantwoordelijkheden en 
kostenverdeling tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland.

3. Kaderstelling afvalwater Oosterwold deelgebied 1b

Portefeuillehouder
Heemraad Andries Poppe

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in de kaderstelling afvalwater Oosterwold en 
legt deze ter besluitvorming voor aan de Algemene Vergadering op 28 september 2021. 

Toelichting
Aan de tijdelijke decentrale zuivering stelt het waterschap de volgende kaders: doelmatig, 
voldoen aan waterkwaliteit, duurzaam en in control. Het waterschap wil participeren in de 
tijdelijke decentrale zuivering. Onder de voorwaarde dat deze kennis en informatie oplevert 
voor het verduurzamen van zuiveringstechnieken die kunnen worden toegepast op de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie Almere en eventueel de andere zuiveringen van het 
waterschap. Zuiderzeeland hanteert deze kaders bij de verdere uitwerking van de decentrale 
pilot in Oosterwold en bij de besluitvormingsprocedure die volgt nadat een marktconsultatie 
heeft plaatsgevonden.


