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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Publieksversie Afvalwaterplan Waterkring West 

Steenbergen; 16 december 2014 

Aan de Raad, 

Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over het eindresultaat van het gezamenlijk project: 
" Het Afvalwaterplan Waterkring West" 
Inleiding 
Voor u ligt de publieksversie van het Afvalwaterplan Waterkring West "Kansen voor een maximale 
samenwerking". Dit plan is het resultaat van gezamenlijke planvorming binnen het 
samenwerkingsverband Waterkring West, waar de afgelopen 2 jaar hard aan is gewerkt. De betrokken 
partners zijn de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, 
Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta. 

Informatie 
In het Bestuursakkoord Water hebben het Rijk, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten en 
waterschappen afgesproken om intensiever met elkaar te gaan samenwerken in het (afval)waterbeheer. 
Deze samenwerking moet leiden tot een doelmatigere aanpak in de keten op basis van de 3 K's: 
Kwaliteitsverbetering, vermindering van de Kwetsbaarheid en minder (meer)Kosten. 

In het samenwerkingsverband Waterkring West wordt binnen onze regio aan meerdere projecten 
samengewerkt in de waterketen. Eén van de projecten is de gezamenlijke planvorming, welke in gaat op 
de interactie binnen de afvalwaterketen en de te behalen synergie tussen de systemen van de gemeente 
(riolering) en het waterschap (transportsysteem en zuiveringen). Het eindproduct van het project is het 
Afvalwaterplan Waterkring West voor de planperiode 2014-2019. Bijzonder is dat bij de totstandkoming 
van dit afvalwaterplan, de gemeenten en het waterschap een gezamenlijk beleidskader voor de 
Waterkring West hebben geformuleerd waar dit kan, en tegelijkertijd rekening is gehouden met de 
specifieke kenmerken en omstandigheden van de eigen organisaties. Ook zijn onderwerpen opgenomen 
waar kansen liggen om kosten te verminderen of kennis te delen 

Als onderdeel van het project hebben we samen met de andere 5 gemeenten en het waterschap een 
verbrede gemeentelijke rioleringsplan (vGRP) met gemeenschappelijke basis opgesteld. De vGRP's zijn 
eind 2013 bij alle gemeenten door de raad vastgesteld. Het waterschap Brabantse Delta heeft als 
evenknie van het vGRP een werkeenheid zuiveringsplan (WEZP) uitgewerkt. Aangezien het WEZP om 
bestaand beleid gaat heeft het waterschap alleen het afvalwaterplan in augustus van dit jaar bestuurlijk 
laten vaststellen. 

De keuzes zoals verwoord in de gemeentelijke rioleringsplannen en het werkeenheid zuiveringsplan 
komen samen in het Afvalwaterplan Waterkring West. Het positief om te constateren dat de 
ambitieniveaus voor de gemeentelijke zorgplichten minimaal gelijk zijn gebleven en voor de regio als 
geheel zelfs omhoog zijn gegaan (toename Kwaliteit). Ook zorgt de onderlinge afstemming door het 



gezamenlijk formuleren van de visie en het beleid voor minder Kwetsbaarheid. Het behalen van 
doelmatigheidswinst (Kosten) zal zich moeten uitdrukken in het beperken van de lastenstijging (minder 
meerkosten) voor de burger op lange termijn. 

Onlangs is er een brochure 'Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer' door de VNG en 
Unie van Waterschappen uitgebracht (zie ledenbriefnummer VNG Lbr. 14/075 "Maatschappelijke doelen 
centraal stedelijk waterbeheer" d.d. 16 oktober 2014). Deze brochure gaat in op een verandering van het 
denken en doen. Het binnen de Waterkring West doorlopen gezamenlijke planvormingsproces sluit aan 
bij deze nieuwe aanpak en werkwijze in het stedelijk waterbeheer. Het Afvalwaterplan Waterkring West 
zien we dan ook als een vervolgstap op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking binnen 
onze regio in lijn met de afspraken uit Bestuursakkoord water. Het biedt voor ons een duurzame basis om 
de komende jaren de regionale samenwerking in de afvalwaterketen te continueren en te intensiveren. En 
zo nog meer winst te behalen op kwaliteit, kwetsbaarheid en minder meerkosten. Kortom: volop kansen 
om het maximale uit de samenwerking te halen! 

Bijlagen: 
Publieksversie Afvalwaterplan Waterkring West 2014-2019 
Ledenbrief VNG en brochure "Maatschappelijke doelen centraal in het stedelijk waterbeheer" d.d. 16 
oktober 2014 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester i 
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