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Geachte, 

 

Op 1 januari 2021 start de Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en 

Grondwater Vallei en Veluwe (hierna: de Centrumregeling). Voordat het zover is, moet 

er nog een aantal formele stappen worden gezet. Met deze brief brengen we deze 

stappen onder uw aandacht. 

 

Toestemming gemeenteraad 

Bijgevoegd treft u het raadsvoorstel aan, dat bedoeld is om de noodzakelijke 

toestemming van de gemeenteraad conform artikel 61 lid 2 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) te krijgen.  

 

Vaststelling Centrumregeling 

Met de toestemming van de gemeenteraad kan het college de Centrumregeling gaan 

treffen. Het definitieve concept van de Centrumregeling treft u eveneens aan als bijlage 

bij deze brief. Het is uiteraard de bedoeling dat alle gemeenten dezelfde regeling 

vaststellen. Om dat te kunnen bereiken vragen we u om uw laatste opmerkingen en 

‘puntjes op de i’ vóór 30 oktober 2020 aan Waterschap Vallei en Veluwe kenbaar te 

maken. Na 30 oktober ontvangt u de uiteindelijke versie van de Centrumregeling, die u 

kunt gebruiken bij de bestuurlijke vaststelling en ondertekening daarvan. Het 

waterschap is penvoerder van de centrumregeling en houdt daarom de regie.  

   Aan geadresseerde 

    

Datum 16 september 2020 Contactpersoon M.N. Jaarsma 
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Ons kenmerk  Telefoonnummer 06-50636713 
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Beëindiging samenwerkingsovereenkomsten 

De Centrumregeling zal de in 2015 aangegane samenwerkingsovereenkomst Meten en 

Monitoren in de Zuiveringskring WHEP (Waterschap, Harderwijk, Ermelo, Putten) en de 

in 2016 aangegane samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren Afvalwaterketen 

en Grondwater Bestuurlijk Platform Water Vallei en Eem (16 gemeenten) vervangen. De 

Centrumregeling zal op 1 januari 2021 ingaan, waarmee voornoemde 

samenwerkingsovereenkomsten komen te vervallen.  

 

Ondertekening Centrumregeling 

Gelet op de huidige omstandigheden omtrent de COVID-19-pandemie, verdient het 

voorkeur om de definitieve versie van de Centrumregeling digitaal te ondertekenen. 

Mocht het voor u echter niet mogelijk zijn om het document digitaal te ondertekenen of 

mocht u tegen problemen aanlopen, dan horen wij dat graag van u, zodat er naar een 

alternatief kan worden gekeken. 

 

Inwerkingtreding 

De Centrumregeling treedt op 1 januari 2021 in werking. We willen dit moment graag 

markeren en komen hier later bij u op terug.  

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben omtrent de Centrumregeling en het doorgeven van 

eventuele wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Marijke Jaarsma, 

mjaarsma@vallei-veluwe.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

M.N. Jaarsma, 

Senior beleidsadviseur Plannen en Projecten 

 

 


