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Regionale Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Noordkop  
gemeenten, HHNK en PWN  
  

   
Ondergetekenden:  

1. De Gemeente Texel, krachtens machtiging vertegenwoordigd door  

de heer E. P. Kooiman, wethouder,  

  

2. De Gemeente Den Helder, krachtens machtiging vertegenwoordigd door  

mevrouw H. Keur, wethouder,  

  

3. De Gemeente Hollands Kroon, krachtens machtiging vertegenwoordigd door  

de heer T.J.M. Groot, wethouder,  

  

4. De Gemeente Schagen, krachtens machtiging vertegenwoordigd door  

de heer H. Heddes, wethouder,  

  

Hierna te noemen ‘de gemeenten’;  

  

5. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), krachtens machtiging 

vertegenwoordigd door mevrouw M. Leijen, hoogheemraad,  

  

Hierna te noemen ‘het hoogheemraadschap’;  

  

6. Het Drinkwaterbedrijf PWN, krachtens machtiging vertegenwoordigd door mevrouw 

J. L. Cuperus, directeur,  

  

Hierna te noemen ‘het drinkwaterbedrijf’;  

Gezamenlijk te noemen ‘de partijen’;  
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Nemen het volgende in overweging:  

  

• Partijen dragen zorg voor de met oog op een doelmatig en samenhangend 

waterketenbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden, waaronder het 

zelfstandige beheer van toelevering van drinkwater en inname, inzameling en zuivering 

van afvalwater.  

  

• Partijen hebben binnen de waterketen hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid. 

Gemeenten hebben de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, 

evenals de zorg voor het regenwater en het grondwater. Het hoogheemraadschap heeft 

de zorgplicht voor het transporteren en zuiveren van afvalwater. Het drinkwaterbedrijf 

levert zuiver drinkwater en zorgt voor professioneel natuurbeheer van ruim 7.300 

hectare natuur in de duingebieden.  

  

• Partijen hebben gezamenlijk een publieke taak om de waterketen op een duurzame en 

maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te streven naar een goede 

dienstverlening in de waterketen tegen de laagst maatschappelijke kosten, waarbij de 

milieudoelstellingen voor het watersysteem als uitgangspunt gelden.  

  

• Op nationaal niveau is op 23 mei 2011 het nationaal Bestuursakkoord Water (BAW 2011) 

ondertekend. In november 2018 zijn hieraan de Aanvullende Afspraken Bestuursakkoord 

Water toegevoegd en ondertekend. In het bestuursakkoord zijn maatregelen 

overeengekomen die leiden tot een doelmatiger waterketenbeheer. Partijen voeren de 

maatregelen uit vanuit hun eigen verantwoordelijkheden waarbij ze samenwerken en 

hun expertise en deskundigheid met elkaar delen. In de Aanvullende Afspraken is 

overeengekomen de samenwerking na 2020 voort te zetten, en daarmee nieuwe 

ontwikkelingen mee te nemen. Op regionaal niveau kan nadere concretisering 

plaatsvinden, waarbij ten volle recht wordt gedaan aan specifieke omstandigheden.  

  

• Op Noorderkwartierniveau zijn in december 2018 de ‘Regionale afspraken samenwerking 

waterketen en haar bijdrage aan ruimtelijke adaptatie en andere nieuwe ontwikkelingen’ 

bestuurlijk bekrachtigd (zie bijlage 1). Naast voortzetting geven de Regionale afspraken 

een verbreding gericht op de bijdrage vanuit de waterketen aan ruimtelijke adaptatie, de 

energietransitie, de omgevingswet, circulaire economie, waterkwaliteit en de aanvulling 

op het Bestuursakkoord water (wat naast eerder genoemde thema’s ook aandacht 

vraagt voor bruikbare en toegankelijke data en voor cybersecurity).  

  

• Partijen hebben in juli 2017 de ‘Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie’ ondertekend 

voor de Noordkop. Hiermee hebben de Noordkop partijen bekrachtigd te werken en te 

willen werken aan het klimaatbestendig en water robuust maken van het stedelijk 

gebied.  
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• Sinds 2017 wordt de implementatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

vooralsnog georganiseerd via de samenwerkingsorganisatie van samenwerken in de 

waterketen, en wordt er vanuit Noorderkwartier gerapporteerd over de voortgang naar 

het Rijk.  

  

• Partijen willen de samenwerking blijven borgen en deze voortzetten. Bij deze 

samenwerking wordt ten behoeve van een duurzame en doelmatige uitvoering van 

overheidstaken op lokaal en regionaal niveau gehecht aan verdere integratie en 

versterking van de onderlinge relatie, zowel bestuurlijk, als in de beleidsvorming, als 

operationeel in de uitvoering. Gekozen is daarom voor een 

samenwerkingsovereenkomst.  

  

  

Artikel 1: Doelen  

Met het BAW 2011 is het doel neergezet om op landelijke schaal verbetering te realiseren op 

kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid in de waterketen. Partijen zijn in navolging hiervan 

gekomen tot nadere samenwerking op het gebied van de waterketen als ware zij één 

organisatie door de volgende doelen op basis van gelijkwaardigheid na te streven.   

In de Aanvullende Afspraken is aangegeven dat het in wezen gaat om eerst het verminderen 

van de kwetsbaarheid, en dat daaruit volgen verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid, 

waaruit vervolgens een verlaging van de kosten voortvloeit. Ondanks de toenemende 

investeringen voor waterkwaliteit, klimaat en energie, blijven de waterpartners zich 

inspannen voor een gematigde tariefstijging. Ook in de Regionale Afspraken is kostenbewust 

en kosteneffectief handelen het uitgangspunt.   

 

1. In de Noordkop staat voor de komende 10 jaar het verbeteren van de kwaliteit van de 

waterketen voorop. Waar het de afgelopen jaren bij kwaliteit ging om de kwaliteit van de 

werkprocessen willen we vanaf nu de kwaliteit van het functioneren en de toestand van 

de waterketen tot centrale doelstelling maken. Daarom gaan we met elkaar doelen 

formuleren voor het fysieke functioneren van het stelsel en deze monitoren.  

 

2. We gaan het komend jaar ook de onderliggende doelen voor kwetsbaarheid, kwaliteit, 

kosten en duurzaamheid voor de periode na 2020 verder concretiseren. Daarbij gaan we 

voor kwetsbaarheid ook een subdoel formuleren voor “Kennis en vaardigheden  

(c.f. Branchestandaard)”. Voor duurzaamheid spitsen we de organisatiedoelstellingen toe 

op de Waterketen.  
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Daarbij blijft van kracht de doelstelling om:  

  

3. Kwetsbaarheid van de organisaties in de waterketen te verlagen, door:  

  

a. Borging van het samenwerkingsproces gedurende de looptijd van deze overeenkomst 

op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.  

b. Voorkomen van personele schaarste, door bundeling en deling van kennis en 

capaciteit en ontwikkeling van kennis en competenties binnen de samenwerking.  

c. Gezamenlijk extra capaciteit te organiseren, zoals dit is vastgesteld in het 

gezamenlijke Gemeentelijke Rioleringsplan Noordkop (GRP).   

  

4. Kwaliteit van de waterketen te verhogen, door:  

  

a. Een doelmatige en transparante organisatie van de gezamenlijke dienstverlening in 

de waterketen. Partijen dragen zorg om hun taken conform de afspraken uit te 

voeren.  

b. Voldoen aan de wettelijke vereiste milieuprestatie, waarbij volksgezondheid, 

bescherming van het milieu en duurzaamheid centraal staan.  

c. Continuïteit en robuustheid van dienstverlening zodat een duurzame waterketen 

wordt bereikt.  

d. Klantgericht werken, de burger staat daarbij centraal met éénduidige communicatie 

door betrokken partijen.  

  

Daarbij is vooralsnog binnen de samenwerking het doel om het landelijke Deltaprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie te implementeren in de Noordkop.  

  

5. Kosten van de waterketen te verlagen, door:  

  

a. Het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en drinkwater tegen de 

laagst aanvaardbare maatschappelijke kosten en daarmee vervuiling van het 

oppervlaktewater te beperken en waterkwaliteit te verbeteren.  

  

  

Artikel 2: Uitgangspunten  

Partijen hanteren onderstaande uitgangspunten:  

  

1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partijen blijven na ondertekening van 

deze overeenkomst onveranderd.  

2. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld.  

3. De werkelijk bereikte resultaten van de samenwerking zullen tevens periodiek worden 

getoetst door middel van monitoring van werkzaamheden.  
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Artikel 3: Organisatie  

1. De structuur voor de samenwerking is als volgt: een bestuurlijk overleg, een ambtelijke 

regiegroep (management), een ambtelijke werkgroep waterketen met 

vertegenwoordigers voor operationele en beleidsmatige inbreng en een ambtelijke 

werkgroep klimaatadaptatie met integrale klimaatambassadeurs van de 

samenwerkingspartners.  

2. De partijen zorgen voor voldoende personele inzet ten behoeve van de verschillende 

groepen. Per partij wordt voor de waterketen per jaar 560 uur vrij gemaakt voor de 

samenwerking (m.u.v. Texel, zij maakt 460 uur vrij). Het drinkwaterbedrijf maakt de 

benodigde uren vrij voor de projecten die zij trekken of waaraan zij meewerken. 

Daarnaast zorgt zij dat ze hetzij in het managementoverleg, hetzij in het bestuurlijk 

overleg, vertegenwoordigd is.  

3. De procesmanager stuurt de werkgroep aan, zorgt voor terugkoppeling naar de 

regiegroep en voor bestuurlijke terugkoppeling van de voortgang en de resultaten van de 

werkgroepen.  

4. De werkgroep waterketen, onder voorzitterschap van de procesmanager, komt minimaal 

6 keer per jaar bij elkaar om de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma 

te bespreken. De werkgroep klimaatadaptatie, onder voorzitterschap van de trekkende 

klimaatambassadeur, komt ook minimaal 6 keer per jaar samen voor de uitvoering van 

het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. De regiegroep komt minimaal 4 keer per jaar 

bij elkaar en zorgt voor de organisatie van de samenwerking. De regiegroep stelt het 

uitvoeringsprogramma met het samenwerkingsbudget vast en bereidt het bestuurlijke 

overleg voor. De werkgroepen zorgen voor de inhoudelijke invulling van de activiteiten 

en de projecten.  

5. Het bestuurlijk overleg wijst een bestuurlijke vertegenwoordiger namens de regio 

Noordkop aan. Bij inwerkingtreding van deze overeenkomst is dit de wethouder van Den 

Helder.  
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Artikel 4: Financiën  

1. Bij interne en externe ondersteuning van het samenwerkingsproces dragen gemeenten 

gezamenlijk 70% van de kosten en het hoogheemraadschap 30%. PWN draagt financieel 

bij daar waar het een project betreft waar zij direct bij betrokken zijn.  

2. Gebaseerd op de globale inwoneraantallen is de onderlinge verhouding van de 

gemeenten: 35% (Den Helder), 30% (Hollands Kroon), 25% (Schagen) en 10% (Texel).  

3. De kostenverdeling wordt gebruikt bij die activiteiten en projecten waaraan alle partijen 

deelnemen of die voor alle partijen relevant zijn. De kostenverdeling geldt niet voor die 

activiteiten waarbij goederen of diensten worden aangeschaft specifiek voor één der 

partijen. Voor activiteit gerelateerde kosten die variëren per deelnemer (onder meer 

meetapparatuur, opdrachten voor relinen, etc.) worden aparte kostenverdelingen 

opgesteld.  

4. Voor de ambtelijke deelname aan de werkgroep, projecten en het uitvoeren van de 

inhoudelijke onderwerpen worden de benodigde middelen (uren, faciliteiten, etc.) 

zonder vergoeding ter beschikking gesteld.  

5. Eventuele subsidies, stimuleringsregelingen en dergelijke worden, in overeenstemming 

met ieders procentuele bijdrage, aan de partijen teruggegeven.  

  

Artikel 5: Communicatie  

1. Partijen blijven goede voorbeelden van samenwerking en verbetering uitdragen naar de 

omgeving en andere samenwerkingsverbanden.  

2. Partijen dragen zorg voor brede aandacht (binnen en buiten de regio) van deze 

overeenkomst.  

3. Partijen zorgen gezamenlijk voor verslaglegging van het samenwerkingsproces richting 

landelijke gremia zoals voor de landelijk rapportage Water in Beeld, voor de monitor 

BAW, benchmark rioleringen etc.  

  

Artikel 6: Duur, wijziging en opzegging overeenkomst  

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt 

t/m 2025. Na deze looptijd wordt de overeenkomst tussen partijen stilzwijgend verlengd 

voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging door één van de partijen overeenkomstig 

het bepaalde in het derde lid.  

2. De inhoud van de overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door schriftelijke 

instemming van de partijen.  

3. Deelname aan de overeenkomst eindigt door opzegging door één of meer gemeenten, 

door het hoogheemraadschap of door het drinkwaterbedrijf. Opzegging dient schriftelijk 

te gebeuren aan de overige partijen. Opzegging kan alleen per 1 januari van een 

kalenderjaar. Er dient een opzegtermijn van 6 maanden in acht genomen te worden.  

4. De opzeggende partij(en) dient/dienen voor opzegging en na afloop van de opzegtermijn 

aan alle financiële verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de 

samenwerkende partijen te hebben voldaan.  
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 BIJLAGE 1 Regionale Afspraken Samenwerken Waterketen Noorderkwartier  

  

  

  
  

Regionale afspraken samenwerking waterketen 
en haar bijdrage aan ruimtelijke adaptatie  en 
andere nieuwe ontwikkelingen  

    

7 december 2018  

Gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf in het Hollands Noorderkwartier  

         Ontwikkelingen  

  

Wij -gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf binnen het Hollands Noorderkwartier- 

hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt bij het invullen van de waterketentaken: 

het verwerken van overtollig regenwater, het aanpakken van grondwaterproblemen, het 

inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Wij 

hebben mede daardoor de verwachte kostenstijging fors terug kunnen dringen, de kwaliteit 

van het beheer verhoogd en de personele kwetsbaarheid verlaagd. Die verbeteringen willen 

we vasthouden en versterken.  
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Tegelijk zijn er belangrijke ontwikkelingen die ons werk in de waterketen beïnvloeden:  

• Ruimtelijke adaptatie  

In september 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 verschenen waarin de 

ambitie is vastgelegd om uiterlijk in 2050 een klimaat robuuste inrichting van Nederland 

te realiseren. In het Deltaplan 2019 wordt expliciet ook aandacht gevraagd voor de 

problematiek rond  bodemdaling. Thema’s als wateroverlast bij extreme neerslag, 

droogte, bodemdaling en de kwetsbaarheid van de waterketeninfrastructuur bij 

overstromingen hebben een directe relatie met de waterketentaken.  

• De energietransitie  

De overstap op andere energiebronnen zal leiden tot ingrepen in de openbare ruimte. 

We zullen moeten bezien hoe we werkzaamheden slim kunnen combineren. Ook de 

invloed van warmtenetten op de temperatuur in het drinkwaternet verdient volop 

aandacht.  

• Omgevingswet  

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. We zullen er voor moeten zorgen dat de 

maatschappelijke doelen van het stedelijk waterbeheer en de bescherming van 

drinkwaterbronnen een plek krijgen in de Omgevingsvisies en waterbeleidsplannen. Door 

de decentralisatie van lozingsregels voor huishoudens en veel typen bedrijven, zullen we 

lokaal afwegingen moeten maken welke regels worden toegepast   

• Circulaire economie  

De waterketen biedt volop kansen om bij te dragen aan de circulaire economie door het 

terugwinnen van grondstoffen en energie en het hergebruik van gezuiverd afvalwater.  

• Waterkwaliteit  

De aandacht voor waterkwaliteit is de laatste jaren sterk toegenomen. Aan twee 

versnellingstafels wordt landelijk gewerkt aan de thema’s landbouwstoffen en 

opkomende stoffen (inclusief medicijnresten). De afvalwaterketen speelt een belangrijke 

rol bij opkomende stoffen. Zo is 95% van de belasting van oppervlaktewater met 

medicijnresten afkomstig uit stedelijk afvalwater.   

• Annvulling op het Bestuursakkoord Water  

Op 31 oktober 2018 is de aanvulling op het Bestuursakkoord Water getekend. Naast 

aandacht voor het voortzetten van de goede samenwerking en het implementeren van 

de Omgevingswet, vraagt het akkoord ook aandacht voor bruikbare en toegankelijke 

data en voor cybersecurity, onderwerpen die de waterketen direct raken.  

  

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de samenwerking binnen Noorderkwartier. In dit 

ambitie document willen we richting geven aan de veranderingen. Het gaat daarbij om 

voortzetting van de bestaande samenwerking en een verbreding gericht op de bijdrage 

vanuit de waterketen aan de geschetste ontwikkelingen. Hoe we dat gaan doen weten we 

nog niet precies. Dat leren we al werkend, juist door ook verbinding te zoeken met partijen 

en actoren die de nieuwe ontwikkelingen trekken.  
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Samenwerking  

  

In het landelijk Bestuursakkoord Water uit 2011 zijn afspraken 

gemaakt over het besparen van kosten, het verhogen van de 

kwaliteit en het verminderen van de personele kwetsbaarheid. We 

zijn met deze doelen in onze regio aan de slag gegaan en hebben in 

2014 plannen vanuit vijf deelregio’s1 en aanvullende plannen van het 

waterschap en drinkwaterbedrijf vastgelegd en gerapporteerd aan 

het rijk.   

  

De kracht van de samenwerking in onze regio, vanuit het werkveld in 

deelregio's georganiseerd, willen we behouden. De samenwerking   

op het niveau van de regio Noorderkwartier willen we versterken en verduidelijken. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partners blijven onveranderd.   

  

Ambities  

  
Rol partners  

• We werken samen om te komen tot een maatschappelijk optimaal resultaat gericht op 

een gezonde en prettige leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de toekomst.  

• Wij zijn als overheden en publieke uitvoeringsorganisatie zuiver in onze 

verantwoordelijkheden en helpen elkaar in het realiseren van de doelen.  

• We vinden het vanzelfsprekend dat beleid tot stand komt door interactie tussen alle 

betrokken partijen.  

• Flexibiliteit is nodig om in het huidige tijdsgewricht (dynamisch, complex) alle 

veranderingen een plek te kunnen geven. Dat vraagt om een adaptief beleid.  

  

Waterketen  

• We herbevestigen de besparingsdoelstellingen uit het BAW 2011 en voor de komende 

periode blijft een gematigde lastenstijging de doelstelling, ondanks de toenemende 

investeringen voor klimaat, waterkwaliteit en energie. Kostenbewust en kosteneffectief 

handelen is het uitgangspunt.   

• We bouwen voort op behaalde samenwerkingsresultaten, zoals het gezamenlijk 

formuleren van rioleringsplannen, het gezamenlijk aanbesteden van werkzaamheden en 

het delen van kennis en informatie.  

• We geven ruimte om te komen tot de maatschappelijk meest gewenste oplossingen; 

organisatiegrenzen staan die oplossingen niet in de weg.  

 

 

 
1 Noordkop, Noord-Kennemerland Noord en Zuid, West-Friesland en Zaanstreek Waterland  
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• We realiseren ons dat de verdieping van de werkzaamheden in de waterketen (verder 

professionaliseren, goede data uitwisseling. kosteneffectief beheer) en de verbreding 

van werkzaamheden naar de eerder geschetste ontwikkelingen alleen mogelijk is met 

voldoende menskracht met de juiste kennis en competenties.   

  

Bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen  

• Wij leggen samen met andere betrokkenen (zoals provincie, veiligheidsregio’s, 

uitvoeringsdiensten, GGD en Metropoolregio) vast welke opgaven er liggen om te 

voldoen aan de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en maken afspraken 

wie welke opgave oppakt en hoe de opgaven worden ingevuld. Daarbij wordt ook 

duidelijk welke activiteiten vanuit de samenwerking binnen de waterketen kunnen 

worden opgepakt.  

• Ook voor de overige geschetste ontwikkelingen zullen we samen met de relevante 

partners, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, routes uitstippelen om 

effectief in te spelen op de vraagstukken die voor liggen.  

  

Wijze van samenwerken  

• De deelregio's blijven de basis voor de samenwerking. Het principe waar we mee werken 

is "Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft".   

• We blijven de kracht van onze samenwerking benutten: van en met elkaar leren, 

experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren. Er zal actief worden ingezet op het delen van 

kennis met en tussen de medewerkers van de partners. We willen ook graag leren van de 

lessen uit andere samenwerkingsregio's in Nederland.  

• We stellen gezamenlijk een uitvoeringsprogramma voor de regio Noorderkwartier op. 

We benoemen tussendoelen, monitoren voortgang en passen jaarlijks het programma 

aan.  

• We willen ruimte geven aan innovaties. In het uitvoeringsprogramma wordt hier 

invulling aan gegeven.   

• We werken integraal. Een noodzakelijke voorwaarde is dat er goede informatie 

beschikbaar is vanuit alle betrokkenen. Dit vereist dat partners en alle sectoren binnen 

die partners, hun plannen voor de komende vijf a tien jaar zo veel mogelijk vastleggen in 

geografische kaarten. Deze informatie kan vervolgens door gangbare GIS applicaties 

worden ingelezen en gecombineerd.  

• Voor het uitvoeren van de hier gedefinieerde doelstellingen is het nodig bij onze 

medewerkers de juiste vaardigheden te ontwikkelen om de gebiedsprocessen te 

begeleiden én om als deskundige een heldere, begrijpelijke inbreng te hebben in die 

processen.  

• Om doelen te realiseren op gebieden als ruimtelijke adaptatie, circulaire economie en 

verbeteren waterkwaliteit is bewustwording bij burgers en bedrijven van groot belang. 

Zij spelen een belangrijke rol in het realiseren van verbeteringen. Gezamenlijk 

formuleren we een aanpak die de partners ondersteunt om de bewustwording te 

versterken en burgers en bedrijven handelingsperspectief te bieden.  
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Organisatie van de samenwerking  

  

• De samenwerking waterketen Noorderkwartier bestaat uit vijf deelregio’s: Noordkop, 

Noord-Kennemerland-Noord, Noord-Kennemerland Zuid, West-Friesland en Zaanstreek-

Waterland. In alle regio’s zijn experts, managers en bestuurders betrokken bij de 

samenwerking.  

• Elke regio kent een projectleider/procesregisseur van de samenwerking. Deze 

projectleiders, aangevuld met een vertegenwoordiger van HHNK en PWN vormen samen 

het kernteam Noorderkwartier. Het kernteam wijst uit haar midden een voorzitter aan. • 

Het kernteam identificeert de onderwerpen waarbij samenwerking op het niveau van 

Noorderkwartier meerwaarde heeft. Het team initieert en faciliteert de samenwerking 

op Noorderkwartier niveau.  

• Het kernteam stelt een  uitvoeringsprogramma Noorderkwartier op waarin de 

gezamenlijke acties ter ondersteuning van de samenwerking staan.  

  

• Elke deelregio wijst een bestuurder aan die de regio vertegenwoordigt in de stuurgroep 

waterketen Noorderkwartier. Ook HHNK en PWN zijn vertegenwoordigd in deze 

stuurgroep. De stuurgroep wijst uit haar midden een voorzitter aan.  

• De stuurgroep adviseert over ambitie, programma en begroting van de samenwerking op 

Noorderkwartier niveau.  

• Besluiten die gevolgen hebben voor individuele gemeenten, waterschap of 

drinkwaterbedrijf kunnen alleen genomen worden na akkoord van de individuele 

partner.  

• De begroting wordt op basis van het uitvoeringsprogramma jaarlijks door het kernteam 

voorgelegd aan de stuurgroep en door haar, na raadpleging van de collega’s in de eigen 

deelregio, vastgesteld. De kosten van dit programma worden verdeeld volgens de 

verdeelsleutel: HHNK 30%, PWN 10% en gemeenten 60%, verdeeld op basis van 

inwoneraantal tussen de individuele gemeenten.  

  

• In aanvulling op de structuur met stuurgroep en kernteam zullen bijeenkomsten worden 

georganiseerd voor alle betrokken dagelijks bestuurders en/of managers van de 

partners. Tijdens deze bijeenkomsten komen actuele ontwikkelingen aan de orde en 

wordt de voortgang van de samenwerking gepresenteerd.  

Partners waterketen Hollands Noorderkwartier  

  

Deze samenwerkingsafspraken zijn een initiatief van de wethouders ‘gemeentelijke 

watertaken’ bij de gemeenten, de portefeuillehouder waterketen bij HHNK en de directie 

van PWN.  

  

Gemeenten in de Noordkop  

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel  

  

Gemeenten in Noord-Kennemerland Noord   

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest     
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Gemeenten in Noord-Kennemerland Zuid  

Beverwijk en Heemskerk  

  

Gemeenten in West-Friesland  

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec    

  

Gemeenten in Zaanstreek Waterland        

Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland,  

Wormerland en Oostzaan. 

   

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier PWN   
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