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Aan de Raad, 

Op basis van de verordening rioolheffing van de gemeente Steenbergen wordt de belasting voor de 
rioleringszorg geheven naar een vast bedrag per perceel. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt 
tussen huishoudens en bedrijven, of naar de werkelijke geloosde hoeveelheden afvalwater en 
hemelwater op de gemeentelijke voorzieningen. Als gevolg van deze heffingsgrondslag behoorde 
Steenbergen in 2011 tot de top 5 van goedkoopste rioolheffingen voor bedrijven. 
De gemeenteraad heeft verzocht in 2014 te onderzoeken of de huidige heffingssystematiek redelijk is, of 
dat er een betere (eerlijke) invulling mogelijk is. Dit verzoek is nog steeds actueel. 

In het binnen de Samenwerking aan Water West Brabant (Waterkering West) opgestelde Afvalwaterplan 
zijn de gezamenlijke Verbrede Gemeentelijke RioleringsPlannen (VGRP) van de gemeenten en het 
WerkEenheidZuiveringsPlan (WEZP)van het waterschap samengevoegd tot een samenvattend plan voor 
de gehele waterkring, het Afvalwaterplan. Bij het opstellen van de plannen was er onvoldoende tijd om 
een aantal onderwerpen verder uit te diepen en zijn een aantal onderzoeksprojecten vastgesteld die in 
2014 en 2015 verder uitgewerkt worden. Één van de projecten is het "Uniformeren van de opzet en 
uitgangspunten financiën rioleringszorg", een onderzoek dat inzicht dient te geven in de behoefte aan 
meer duidelijkheid in de financiële keuzes die gemeenten kunnen maken. Omdat de opzet van de 
gemeentebegroting per gemeente sterk kan verschillen is bij het opstellen van de projectdefinitie besloten 
om de scope van het project voorlopig te beperkten tot het verkrijgen van "inzicht" in de kosten die de 
gemeenten maken om de zorgplichten voor het afval-, hemel- en grondwater te bekostigen. 

Vergelijking van de kentallen uit de Benchmark Rioleringszorg West-Brabant uitgevoerd in 2013 geeft 
onvoldoende inzicht in de verschillen van exploitatiekosten, investeringskosten en rioolheffing tussen de 
gemeenten. Er is behoefte aan inzicht in de financiële keuzes die gemeenten maken om de zorgplichten 
te bekostigen. Met het verkrijgen van dit inzicht in eikaars begroting kunnen verschillen beter worden 
verklaard en bepaald worden of werkwijzen efficiënter kunnen. Ook wordt kennis gedeeld en kan 
zodoende het besparingspotentieel van het onderhoud worden bepaald. 
In het afvalwaterplan en de Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen (VGRP) van de gemeenten is een 
onderzoeksinspanning opgenomen om de financiële verschillen tussen de diverse gemeenten in beeld te 
brengen. Uit de eerste inventarisatie van de kosten voor het project "Inzicht financiën" blijkt dat de 
exploitatiekosten voor de diverse onderdelen van de riolering niet te vergelijken zijn. Bepalen van een 
besparingspotentieel is hierdoor niet mogelijk gebleken. Oorzaken zijn dat gemeenten de kosten van 
diverse onderdelen samenvoegen in de begroting, budgetten baseren op kosten uit het verleden en 
vanuit de techniek er onvoldoende inzicht is in de opbouw van de financiële onderbouwing. 



Naar aanleiding van deze constatering is het project tijdelijk gestopt en zijn de tussentijdse resultaten 
besproken met de financieel en technisch medewerkers van het kernteam (Bergen op Zoom, 
Halderberge, Moerdijk en Roosendaal). 
Door de wijziging van de projectaanpak zal de doorlooptijd van het project wijzigen. Omdat de huidige 
generatie VGRP's (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplannen) lopen tot en met 2019 zal een uniforme 
kostenopzet uiterlijk 1 januari 2018 gereed moeten zijn. In 2018 zal gestart worden met het opstellen van 
de volgende generatie VGRP's. Als wordt besloten om voor alle gemeenten de opzet van de begroting op 
dezelfde wijze op te zetten zal dit in de eerste helft van 2017 moeten worden doorgezet voor de begroting 
van 2018. Dit betekent dat het project "Inzicht Financiën" uiterlijk 1 januari 2017 gereed moet zijn. Pas 
dan zal het verzoek van de gemeenteraad nadere invulling kunnen krijgen. 
Het projectplan Inzicht Financiën binnen het Samenwerking aan Water West Brabant (Waterkering West) 
en de notitie Inzicht financiën opgesteld door de projectleider van Gemeente Roosendaal, is voor u ter 
informatie als bijlage toegevoegd. 

Wij vertrouwen erop dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
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