Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
Nederlandse waterschappers bieden ondersteuning bij de opstart van
afvalwaterzuiveringsinstallaties in het buitenland die draaien op Nereda®
technologie. De Unie van Waterschappen en Royal HaskoningDHV tekenden
daartoe op 22 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst. Het is voor het eerst
dat waterschappen op deze schaal betaald hun kennis en expertise
internationaal inzetten in opdracht van een bedrijf.
Waterschappers gaan aan de slag op Nereda-installaties in onder andere
Brazilië, Australië en Zuid-Afrika. In Ierland is de eerste gezamenlijke
opstart inmiddels een feit. Meinard Eekhof van Waterschap Vechtstromen was
onderdeel van het team van Royal HaskoningDHV tijdens de opstart van de
nieuwe Nereda-zuivering in het Ierse Clonakilty.

Vragen & antwoorden
- Levert Delfland hier ook een bijdrage aan? Nee
- Zo ja, om hoeveel mensen gaat het en om welke bedrag? N.v.t.
- Kunnen deze mensen tijdelijk gemist worden? N.v.t.
- Welke regels en afweging hanteert Delfland bij inzet van mensen in het Buitenland of
voor commerciële partijen? De Verenigde Vergadering heeft op 5 juni 2014 het beleid voor activiteiten in en met het buitenland vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de inzet van mensen van Delfland in het buitenland van diverse
factoren afhangt, onder andere dat deze inzet beperkt blijft, de werkzaamheden in Delfland niet in het geding mogen komen, en de inzet een relatie moet
hebben met de Delflandse taken. De uiteindelijke inzet – en onder welke voorwaarden dat gebeurt – wordt van geval tot geval beoordeeld. Als er in de toekomst sprake zou zijn van inzet voor commerciële partijen zal advies gevraagd
worden bij de Unie en/of andere waterschappen die hier al ervaring mee hebben.
- Welke tarieven worden dan gehanteerd? Levert dit geen concurrentievervalsende situaties op? Tot nu toe heeft Delfland geen tarieven in rekening gebracht voor
haar tijdsbesteding: Aangezien er tot nu toe nog geen inzet is geleverd voor
commerciële partijen, is er geen sprake geweest van concurrentievervalsende
situaties.
- Hoever mogen waterschappen gaan in het ontwikkelen van kennis voor marktpartijen?
Is dit geen publiek-private samenwerking? Delen waterschappen dan ook mee in de
winst? In welke mate waterschappen mogen samenwerken met (Nederlandse)
bedrijven in het buitenland is uitgebreid beschreven in het rapport ‘Rembrandt
water’ uit 2013 (Zie:
http://www.hhdelflandbekendmakingen.nl/publish/vergaderagenda/382/D10
62699V2307713.pdf). Zoals hierboven al gememoreerd, is dit vraagstuk voor
Delfland nog niet van toepassing.

C. Kuijvenhoven en ir. M.H.P. Jansen

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl

DMS nummer: 1236323
Datum en tijdstip ontvangst: 14.12.2015, 16.21 uur

