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Technische vragen ChristenUnie-SGP Leiderdorp

Voor onze fractie is onduidelijk of de AVOI ook betrekking heeft op drinkwaterbedrijf Oasen.  
De vragen hebben als achtergrond dat Leiderdorp aandeelhouder is van Oasen en met hen 
samenwerkt in waterketen. Kosten (maatschappelijk geld) gemaakt door Oasen vinden indirect 
hun weg weer terug naar de gemeente en haar inwoners in de vorm van lager dividend of 
hogere drinkwaterprijs.  

- Is Oasen als drinkwaterbedrijf ook netbeheerder zoals genoemd in de AVOI?

Ja, Oasen is ook één van de netbeheerders.

- Op welke manier is Oasen betrokken geweest bij het proces van totstandkoming  van de 

AVOI in Leiderdorp?

Oasen is net als de andere netbeheerders betrokken geweest bij het proces. Er zijn 

gesprekken geweest en ze hebben de conceptstukken ontvangen.

- Was is de mening van Oasen over de AVOI van Leiderdorp? 

Oasen had een aantal opmerkingen. Naar aanleiding daarvan is één punt aangepast en 

zijn andere punten uitgelegd.

- Als Oasen onder deze AVOI  valt, is er in het voorgaande proces ook nagedacht over meer 

wederkerige vorm van samenwerking  tussen Leiderdorp en Oasen op dit vlak?  Zie als 

voorbeeld van wederkerige samenwerking met betrekking tot AVOI onderstaand artikel  

(pag. 23) https://www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/Waterspiegel%20nr

%2003_2016.pdf

Nee, er is niet een samenwerking zoals hierboven beschreven. Wel is er tweejaarlijks een groot 

kabels- en leidingenoverleg waar Oasen ook vertegenwoordigd is en weten de projectleiders van 

de gemeente Leiderdorp en de netbeheerders elkaar steeds beter te vinden.

https://www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/Waterspiegel%20nr%2003_2016.pdf
https://www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/Waterspiegel%20nr%2003_2016.pdf


Aanvullend: er is nog een lopend privaatrechtelijk contract met Oasen (tot 1 januari 2021), welke 

uiteraard wel is opgezegd. De (publiekrechtelijke) verordening kan wel nu al ingevoerd worden. 

Het privaatrechtelijk contract is nog van toepassing tot het moment dat deze niet meer geldig is 

(door opzegging). Zie artikel 2 lid 2 AVOI.


