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Onderwerp

Afspraak

1.

Partijen

•
•

Gemeente Moerdijk (“Gemeente”)
Havenbedrijf Moerdijk NV (“Havenbedrijf”)

2.

Geografische reikwijdte

•

Gebied dat Havenbedrijf beheert, inclusief
gronden van LPM, afgebakend op kaart
(“Beheergebied HM”), zoals die kaart is gevoegd
bij het besluit van Provinciale Staten van 20
september 2013, nummer 160/13.
Mocht LPM geen doorgang vinden, dan zal de
reikwijdte worden verminderd met het deel van
het Beheergebied HM dat was bestemd voor LPM.

•

3.

Doel

•

•

•

Op Gemeente rust de wettelijke rioleringszorg uit
hoofde van de Wet Milieubeheer (“Wm”) en een
wettelijke zorgplicht uit hoofde van de Waterwet
voor afvalwater, hemelwater en grondwater voor
het grondgebied van de gemeente Moerdijk
(“Zorgplicht”) . Partijen zijn zich er van bewust
dat ook op andere partijen dan Gemeente een
wettelijke zorgplicht uit hoofde van de Waterwet
rust.
Het Beheergebied HM ligt geheel op het
grondgebied van de gemeente Moerdijk, zodat de
Zorgplicht voor het Beheergebied HM eveneens
op de Gemeente rust.
Partijen wensen afspraken te maken over de
invulling van deze Zorgplicht, voor zover deze op
de Gemeente rust, door het laten beheren en
onderhouden van de voorzieningen met
betrekking tot riolering, afvalwater, hemelwater
en grondwater gelegen in het Beheergebied HM
(“Voorzieningen”) door Havenbedrijf. Partijen zijn
zich er van bewust dat Havenbedrijf voor de
invulling van de Zorgplicht ten dele afhankelijk is
van de wijze waarop anderen invulling geven aan
de op hun rustende zorgplicht voor gebieden
grenzend aan het Beheergebied HM.

4.

Realisatie nieuwe riolering valt
buiten afspraken

•

Partijen bevestigen dat de realisatie van nieuwe
riolering buiten de reikwijdte van de afspraken
valt en dus niet wordt bekostigd uit de
rioolheffing zoals genoemd onder 7.

5.

Rioleringsplan

•

Gemeenteraad stelt verbreed rioleringsplan in de
zin van de Wm vast (“vGRP”), mede omvattend
het Beheergebied HM met ingang van 1 januari
2017, na overleg met Havenbedrijf.
Havenbedrijf stelt een verbreed Havenschap
Rioleringsplan (“vHRP”) op, welke is afgestemd
op het vGRP van de Gemeente. In het vHRP
formuleert Havenbedrijf hoe zij de Zorgplichten
binnen het Beheergebied HM invult. Havenbedrijf
stuurt het vHRP ter instemming aan Gemeente.
Voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met

•

•
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31 december 2019 streven Partijen naar het laten
vaststellen van de bestaande plannen van het
Havenschap Moerdijk, [ inlas naam en kenmerken
], met betrekking tot de Voorzieningen, zodat de
overgang van de situatie tot 1 januari 2017 naar
die situatie vanaf 1 januari 2017 vloeiend
verloopt. Deze documentatie van het Havenschap
Moerdijk vergt mogelijk enige bijstelling (in
onderling overleg) ter inpassing in lopend vGRP
van Gemeente.
6.

Beheer en onderhoud Voorzieningen

•

•

•

7.

Heffing

•

•

•

•
•

Gemeente geeft opdracht aan Havenbedrijf tot
uitvoeren beheer en onderhoud van de
Voorzieningen, conform het door de
gemeenteraad vastgestelde vGRP en het vHRP,
zodat invulling wordt gegeven aan de Zorgplicht
binnen het Beheergebied HM. Partijen zijn zich er
van bewust dat Havenbedrijf voor de invulling van
de Zorgplicht ten dele afhankelijk is van de wijze
waarop anderen invulling geven aan de op hun
rustende zorgplicht voor gebieden grenzend aan
het Beheergebied HM.
De dagelijkse uitvoering van deze opdracht berust
bij Havenbedrijf, conform het door de
gemeenteraad vastgestelde vGRP en het vHRP.
Havenbedrijf vult dagelijkse uitvoering zelfstandig
in.
Jaarlijks legt Havenbedrijf een evaluatie voor aan
Gemeente waarin wordt beschreven of de
uitgangspunten zoals opgenomen in het vHRP zijn
bereikt, waarbij geldt dat als die uitgangspunten
niet zijn bereikt, Havenbedrijf gemotiveerd
onderbouwt waarom dat het geval is, wat de
consequenties zijn en hoe het Havenbedrijf
hiermee wil omgaan.
Gemeenteraad stelt hoogte heffing voor de
Zorgplichten (“Heffing”) vast door middel van een
afzonderlijke gemeentelijke verordening voor het
Beheergebied HM.
Gemeentelijke verordening voor het
Beheergebied HM moet gelden per 1 januari
2017.
Havenbedrijf verstrekt informatie, waaronder in
ieder geval de jaarlijkse evaluatie als bedoeld bij
randnummer 6 (“Beheer en onderhoud riolering”),
aan Gemeente voor vaststelling (en actualisering)
rioolheffing voor Beheergebied HM.
Gemeente draagt zorg voor incasso Heffing door
Belastingsamenwerking West-Brabant “BWB”).
BWB draagt aan Gemeente af de geïncasseerde
Heffing, verminderd met kosten van BWB voor
incasso van de Heffing. De Gemeente betaalt dat
bedrag aan Havenbedrijf als vergoeding voor
werkzaamheden in opdracht van Gemeente,
verminderd met de kosten van de Gemeente voor
vaststelling rioleringsplan en verordening met
betrekking tot de Heffing.
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8.

Vergunningverlening en handhaving
voorwaarden vergunning

•

Bij de uitwerking van dit concept in een
definitieve Rioleringsovereenkomst zullen Partijen
bezien hoe de verschuldigde BTW kan worden
geadresseerd.

•

Gemeente, althans het relevante bevoegd gezag,
is verantwoordelijk voor het verlenen van
vergunningen, handhaven van de voorschriften
van die vergunningen en houden van toezicht op
naleving van Wm en de Waterwet voor de
Voorzieningen en daarmee verband houdende
kwesties.
Havenbedrijf is verantwoordelijk voor alle
privaatrechtelijke handelingen met betrekking tot
het aansluiten en lozen op de riolering.
Op verzoek van Omgevingsdienst Midden- en
Wet-Brabant verstrekt Havenbedrijf informatie en
verleent medewerking aan uitvoering
werkzaamheden door omgevingsdienst.

•

•

9.

Vrijwaring

•

•

•

In het geval aan Gemeente (financiële) lasten,
waaronder dwangsommen, worden opgelegd door
bevoegd gezag (zoals Waterschap) voortvloeiend
uit Zorgplicht met betrekking tot het
Beheergebied HM, mag Gemeente die lasten
doorleggen naar Havenbedrijf voor zover
Havenbedrijf op onjuiste wijze uitvoering geeft
aan haar opdracht verkregen van Gemeente.
Indien Gemeente dergelijke lasten doorlegt naar
Havenbedrijf, voeren Gemeente en Havenbedrijf
onderling overleg over de wijze van handelen ten
opzichte van het bevoegd gezag (zoals
Waterschap).
Indien Gemeente en Havenbedrijf verschillen van
inzicht over de wijze van handelen ten opzichte
van het bevoegd gezag (zoals Waterschap) naar
aanleiding van aan Gemeente opgelegde lasten,
dan maken partijen gebruik van de
geschillenregeling als bedoeld bij randnummer 12.

10.

Duur

Afspraken zijn voor onbepaalde tijd

11.

Ondertekening / ingangsdatum

•

•

•
12.

Geschillenregeling

•

•

Dit concept Rioleringsovereenkomst bevat
hoofdlijnen van afspraken door Partijen nader uit
te werken in definitieve Rioleringsovereenkomst.
Ondertekening van definitieve
Rioleringsovereenkomst kan bij volmacht op 31
december 2016.
Inwerkingtreding op 1 januari 2017.
Bij geschillen eerst minnelijke regeling verkennen
op bestuurlijk niveau, desgewenst met gebruik
van een niet-bindend advies van een deskundige
over het onderwerp waarover geschil bestaat
Indien minnelijke regeling van geschil niet lukt,
arbitrage volgens reglement van NAI.
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