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Aan de Raad 

Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over de start van het project "Gezamenlijk VGRP en 
afvalwaterplan". 

1. Aanleiding 
In het Bestuursakkoord Water hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken 
om intensiever met elkaar te gaan samenwerken in (afval)waterbeheer. Deze samenwerking moet niet 
enkel leiden tot een kostenbesparing, maar ook een kwaliteitsverbetering en vermindering van de 
kwetsbaarheid: een doelmatiger aanpak in het (afval)waterbeheer. 

In de regio West Brabant is Waterkring West, bestaande uit de gemeenten Bergen op Zoom, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta één 
van de vier clusters voor samenwerking aan doelmatig (afval)waterbeheer binnen de SWWB 
(Samenwerking Water in West Brabant). 

Momenteel is Waterkring West een gezamenlijk proces gestart voor het opstellen van een VGRP 
(verbreed Gemeentelijk Riolering Plan) voor elke individuele gemeente. Waterkring West ziet dit als een 
van de stappen op weg naar verdergaande, structurele samenwerking binnen de regio. 

In het huidige VGRP 2010-2014 van gemeente Steenbergen is f30.000,- (voorziening riolering) 
gereserveerd voor het maken van een nieuw VGRP in 2014. In het kader van de Samenwerking Water 
West Brabant (SWWB) wordt geadviseerd in 2013 te starten met de voorbereiding van een nieuw VGRP. 
Dit betekent dat het bedrag van 30.000,- (voorziening riolering) in 2013 benodigd is en niet in 2014. Door 
het gezamenlijk oppakken van het VGRP in 2013 kan een flinke besparing gerealiseerd worden. Omdat 
de samenwerking zich nog in de ontwikkelfase kan het project extra kosten met zich meebrengen. Het is 
mogelijk om het nieuwe VGRP binnen het budget van maximaal van C20.000, op te stellen. 

2. Doelstelling(en) 
Doelstellinq(en) als samenwerkende gemeenten en waterschap 
Het project is gericht op het gezamenlijke proces om te komen tot 6 nieuwe VGRP's en 1 overkoepelend 
afvalwaterplan voor de Waterkring West. Het gezamenlijke proces wordt gezien als een belangrijke factor 
op weg naar intensievere samenwerking in het realiseren van doelmatigheidswinst. Binnen het project 
wordt daarom ingezet op gezamenlijke overleggen, workshops en presentaties, zodat optimale deelname 
en betrokkenheid wordt gecreëerd. Niet alleen bij (beleids)ambtenaren, maar ook bij het management, de 
bestuurders en raadsleden. 



Deze aanpak moet ertoe leiden dat er binnen de Waterkring West voor het (afval)waterbeheer zoveel 
mogelijk gelijke beleidsuitgangspunten en ambities worden gehanteerd en dat uitgegaan wordt van 
dezelfde kengetallen, dat gezocht wordt naar de "best practices" en dat zo doelmatigheidswinsten 
zichtbaar worden gemaakt. Door als gemeenten en waterschap in een vroeg stadium samen te werken 
op beleidsniveau, ontstaat er een betere afstemming in het (afval)waterbeheer: doelmatigheidswinst. 

Doelstellinq(en) als individuele gemeente 
Echter, elke gemeente stelt zelfstandig het eigen VGRP (en bijbehorende financiering) vast. Hiermee 
waarborgt Waterkring West voldoende eigen identiteit in elk VGRP: aanpakken lokale wensen en 
knelpunten. 

3. Reikwijdte 
In het nieuwe VGRP behandelen we (het beleid voor) alle gemeentelijke watertaken (zorgplichten voor 
afval-, hemel- en grondwater), interactie met oppervlaktewater, relatie met zuivering van afvalwater en de 
relatie met aanpalende beleidsvelden zoals openbare ruimte I herinrichting en milieudoelstellingen. 
Hierbij wordt tevens ingegaan op de verwachte klimaatontwikkelingen en de bijbehorende kosten 
(rioolheffing). 

4. Resultaten 
Insteek voor de gezamenlijke aanpak is om voor de VGRP's van de 6 gemeenten een gezamenlijke basis 
te gaan vormen qua opzet en inhoud. Aan de hand van het gezamenlijke proces worden de huidige 
(V)GRP's bijgesteld, herzien en/of geactualiseerd. Dit kan inhouden dat, waar wenselijk, ambities en 
beleidskeuzen worden aangepast en met de daaruit voortvloeiende consequenties rekening wordt 
gehouden. Verder houdt de bijstelling in dat het financiële hoofdstuk volledig wordt herzien op basis van 
de verkregen informatie uit het samenwerkingsproces. Dit moet in de toekomst leiden tot minder 
meerkosten binnen de waterketen. 

Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat de gezamenlijke aanpak van dit proces niet betekent dat er 
geen ruimte is voor verschillen in inzicht en ambities en lokale invulling. De gemeenten hebben nog 
steeds de mogelijkheid om van het gezamenlijk geformuleerde beleid af te wijken. Dat wordt gemotiveerd 
toegelicht, zodat bestuurders inzicht krijgen in de verschillende en achterliggende uitgangspunten. Ook 
zullen de nieuwe VGRP's nog steeds door de eigen gemeenteraden moeten worden vastgesteld. 
Hierdoor kunnen de VGRP's uiteindelijk inhoudelijk nog steeds van elkaar verschillen. 

Het overkoepelende afvalwaterplan is wat de samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap 
moet gaan verbinden. In het overkoepelende afvalwaterplan wordt de relatie en de doorvertaling gemaakt 
tussen de uitkomsten uit de VGRP's en de zuiveringsplannen en investerings- en onderhoudsplanning 
van de (zuivering technische) werken van het waterschap, evenals een optimale afstemming tussen 
waterketen en watersysteem. Door afweging en afstemming van alle geplande investeringen kunnen er 
naar verwachting op korte termijn operationele winsten worden behaald en op langere termijn wellicht 
winsten bij investeringen in het gehele (afval)water(keten)beheer. 

Resultaatbeschrijvinq 
Het project moet ertoe leiden dat er binnen Waterkring West een samenwerking plaatsvindt binnen de 
kaders van het VGRP en de totstandkoming van een overkoepelend afvalwaterplan. Het resultaat I 
product hiervan is: 
- Zes afzonderlijke VGRP's met identieke hoofdstukindeling en opmaak. Bestaande uit een 
gezamenlijke basis (beleid, doelen, functionele eisen, maatstaven en uitgangspunten), waarbij ruimte 
mogelijk is voor lokale invulling; 
- Één werkeenheid zuiveringsplan met een identieke hoofdstukindeling als de zes VGRP's (parallel 
project waterschap Brabantse Delta); 
- Één overkoepelend Afvalwaterplan met daarin opgenomen: 

2 



- Een bundeling van de uitvoeringsprogramma's van alle instanties waarin onderscheid is gemaakt voor 
de kosten van jaarlijkse exploitatie en de investeringen voor de komende planperiode; 
- Een actieprogramma met taken I activiteiten waarbinnen kostenreducties mogelijk zijn bij te 
onderscheiden scenario's en waarin is aangegeven hoe en wanneer de kostenreducties worden bereikt; 
- Een samenvatting met op hoofdlijn de samenhang, wijze van samenwerking in kansen voor 
doelmatigheidswinst. 

5. Planning 
Het is de bedoeling de 6 VGRP's inclusief bijbehorende rioolheffing dit jaar vast te stellen. Hiertoe zullen 
de VGRP's inclusief het financiële hoofdstuk eind september / begin oktober opgeleverd worden. 

Het overkoepelende afvalwaterplan wordt in februari 2014 opgeleverd. 

6. Welke acties worden verwacht ? 
Op 4 juni presenteert het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV op een centrale locatie,het 
gezamenlijke voorstel voor de beleidsuitwerking in Waterkring West de beleidsmatige referentielijn. 
Hierbij zijn aanwezig aan (een afvaardiging van) de raad I commissie van gemeente Steenbergen, 
Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta. 
Een goede gelegenheid om een gezamenlijke discussie te voeren over de verschillende relevante 
thema's. Het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV kan op deze manier een goed beeld krijgen van de 
(lokaal afwijkende) bestuurlijke I politieke wensen, kansen en eventuele knelpunten. 

In de maand juni wordt een presentatie gehouden aan de raad I commissie van Gemeente Steenbergen 
over de beleidsmatige consequenties om aan deze, gezamenlijk opgestelde, beleidsmatige referentielijn 
te voldoen (bepalen ambities). Hierbij maakt het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV op hoofdlijnen 
de bijbehorende financiële consequenties inzichtelijk. Er wordt een discussie gevoerd met de raad I 
commissie van gemeente Steenbergen om de lokaal gewenste variant op de voorgestelde beleidsmatige 
referentielijn helder te krijgen, zodat het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV het VGRP en het 
bijbehorende financiële hoofdstuk nader uit kan werken. 
Eind september I begin oktober presenteert het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV aan de raad I 
commissie van gemeente Steenbergen het nieuwe VGRP (inclusief financieel hoofdstuk), 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

J.M.W f J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Botten 
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