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Onderwerp 
Het tekenen van de samenwerkingsafspraken SWWB, Meten S Monitoren, gezamenlijk meet-databeheer 
binnen de (afval)waterketen. 

Steenbergen; 3 oktober 2016 

Aan de Raad, 

In lijn met het Bestuursakkoord Water (april 2011) willen vijftien gemeenten met waterschap Brabantse 
Delta onder de paraplu van de SWWB in de waterketen samenwerken op het gebied van Meten en 
Monitoren. De samenwerkende partijen zijn namelijk van mening dat: 
Het realiseren van een samenwerking op het gebied van Meten en Monitoren in de waterketen een 
belangrijke stap is in de professionalisering van de samenwerking. 
Door afstemming en/of integratie van (bestaande) meetsystemen op een betere en betrouwbaardere 
wijze invulling wordt gegeven aan de beschikbaarheid van kwalitatief goede meetgegevens. 
Door afstemming en/of integratie van (bestaande) meetsystemen het mogelijk wordt om de gehele 
(afval)water keten te kunnen monitoren en beoordelen, waar nu de focus ligt op objectniveau. 
Door afstemming en/of integratie van (bestaande) meetsystemen op een betere en betrouwbaardere 
wijze invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke informatiebehoefte. 
Het vergroten van inzicht op het (dagelijks) functioneren van de waterketen ertoe leidt dat: 
besparingen kunnen worden gerealiseerd in de jaarlijkse exploitatie van de riolering en zuivering; 
besparingen kunnen worden gerealiseerd op investeringsvlak; de kwaliteit van het beheer van riolering en 
zuivering verbetert. 
De samenwerking omvat het beheren van een centrale database, het oprichten van een portaal voor 
meetgegevens, het organiseren van centrale validatie en het organiseren van centrale analyse en 
rapportage op objectniveau en/of ketenniveau door het Waterschap Brabantse Delta. De meetdata 
afkomstig van riolering en stedelijk water worden verzameld in WISKI, een applicatie in beheer bij het 
Waterschap Brabantse Delta. Ontsluiting van de meetdata vindt plaats via een webportaal van HydroNET 
waartoe alle samenwerkingspartners al toegang hebben. 
Dagelijkse aansturing wordt door het waterschap verzorgd. Het waterschap krijgt de taak om hiertoe 
personeel aan te trekken. Op hoofdlijnen wordt de samenwerking door een ambtelijke stuurgroep 
aangestuurd. Organische groei is daarbij mogelijk bij toename van de totale werkomvang (aantal 
aangesloten meetpunten en aantal te leveren analyses). Het dagelijks beheer van de meetpunten blijft 
door partijen zelf verzorgd worden. 

Voor de gemeente Steenbergen is het voornemen om circa 22 meetpunten te gaan ontsluiten via de 
centrale database. Het daadwerkelijk operationaliseren zal door middel van een individuele opdracht aan 
het Waterschap nader worden ingevuld na ondertekening van de samenwerkingsafspraken. De officiële 
start van de samenwerking staat op de rol voor de bestuurlijke Op 13 oktober 2016 bij de drie-lage 
bijeenkomst van de SWWB zijn de bestuurders van alle betrokken partijen (Gemeenten en Waterschap 
Brabantse Delta) uitgenodigd voor het ondertekenen van de Samenwerkingsafspraken, Meten en 
Monitoren, gezamenlijk meetdatabeheer. Bij deze bijeenkomst zal de wethouder van gemeente 
Steenbergen de heer Cors Zijlmans aanwezig zijn om namens gemeente Steenbergen de 
Samenwerkingsafspraken te ondertekenen. 



Nationale Bestuursakkoord Water 
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben in 2011 afspraken gemaakt 
over het komen tot een doelmatig waterbeheer. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord 
Water. In het akkoord wordt gesteld dat verdergaande samenwerking in de (afval)waterketen noodzakelijk 
is om kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid mogelijk te maken (de 3 
K's). Dit moet leiden tot een minder sterke stijging van kosten in de afvalwaterketen als gevolg van 
verschillende autonome ontwikkelingen zoals de opgaven volgend uit de Kaderrichtlijn Water en 
wijzigende weerpatronen als gevolg van verwachte klimaatveranderingen. Het eindbeeld is dat de 
verwachte stijging van de heffingen voor riolering en zuivering in 2020 door onderlinge toenadering 
afgezwakt kan worden. 

Samenwerkingsovereenkomst Waterkrinq West 
In lijn met het Bestuursakkoord Waterwerken de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen, 
Woensdrecht, Roosendaal en Halderberge en waterschap Brabantse Delta - verenigt in de werkeenheid 
"Waterkring West" - samen aan een doelmatiger waterbeheer. 
De samenwerking van de betreffende gemeenten en waterschap is door iedere partner gelegitimeerd in 
een college- c.q. DB-besluit. Op 18 maart 2014 hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders de 
samenwerkingsovereenkomst Waterkring West gezamenlijk getekend. 

Verbreed Gemeentelijk Riolerinqsplan 2014 -2019 
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) Steenbergen 2014-2019 zijn de (beleids
uitgangspunten en ambities opgenomen ten aanzien van de zorgplichten voor afval-, hemel- en 
grondwater. Het plan geeft tevens invulling aan de regionale samenwerking. Gedurende de planperiode 
van dit vGRP is de samenwerking gericht op activiteiten in de afvalwaterketen waar voordelen zijn te 
verwachten ten aan zien van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Het regio breed oppakken van 
onderzoek (o.a. meten en monitoren) is een van de benoemde activiteiten in het vGRP. 

Maatschappelijk draaqvalk 
In 2015 is er een pilot op dit onderwerp uitgevoerd: Een samenwerking van het Waterschap met de 
gemeenten Breda en Rucphen. Dit verkennende pilot was een succes. Het blijkt dat een dergelijke 
samenwerking operationeel ondergebracht bij het Waterschap toegevoegde waarde heeft. Tevens is 
inzicht verkregen op de hiermee samenhangende kosten en de benodigde (personele) inspanning. 
Opvolgend is in 2016 een werkgroep aan de slag gegaan om de behoefte van gemeenten aan 
samenwerking op dit onderwerp te verkennen. Hiervoor blijkt een groot animo te bestaan binnen het 
werkgebied van het SWWB; in totaal 15 van de 21 gemeenten willen participeren. Een inventarisatie heeft 
circa 652 meetlocaties opgeleverd die partijen nu zouden willen aansluiten. 

Personele consequenties 
Er zijn geen consequenties ten aanzien van personeelscapaciteit voor de gemeente Steenbergen. De 
taken ten aanzien van databeheer van meetnetten riolering en stedelijk water werden in eigen beheer 
beperkt uitgevoerd. Het betreft hier voornamelijk nieuwe taken om tot een kwaliteitsverbetering te komen 
van het databeheer. Deze zullen worden uitgevoerd door een samenwerkingsteam, welke wordt 
ondergebracht bij het waterschap Brabantse Delta. 

Financiële consequenties (kosten, dekking) 
Eenmalige kosten voor de gemeente Steenbergen zijn geschat op ca. C 7.781 in 2017 en jaarlijks ca. C 
6.445 in de opvolgende jaren 2018 en 2019. De kosten zijn op basis van in totaal 22 meetpunten welke 
we als gemeente voorlopig willen gaan ontsluiten via de centrale database. 

Deze kosten worden binnen het vGRP 2014-2019 o.a. opgevangen uit het beschikbare 
onderzoeksuitgaven, meten en monitoren riolering. Hiervoor is jaarlijks een budget gereserveerd va 6 
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25.000,-. De uiteindelijke werkelijke kosten van het project worden bij de actualisatie van het vGRP in de 
begroting I tarieven verwerkt. 

Juridische consequenties 
De beoogde samenwerking, in de vorm zoals beschreven in dit plan van aanpak inclusief het voornemen 
tot operationalisering in de vorm van een individuele opdracht per partij aan het Waterschap, is extern 
getoetst door het bureau AKD BVBA. 

Samenvattend is de voorgestelde samenwerking in deze uitwerking juridisch mogelijk. 

Communicatie 
De officiële start van de samenwerking staat op de rol voor de bestuurlijke SWWB bijeenkomst, op 13 
oktober 2016. Bedoeling is dat de bestuurders de samenwerking dan bekrachtigen met het publiekelijk 
ondertekenen van de Samenwerkingsafspraken. 
Realisatie. Risico's. Planning en evaluatie 
Na akkoord van het college wordt er op 13 oktober, bij de drie-lagen bijeenkomst van de SWWB, door de 
betrokken bestuurders een handtekening gezet onder deze samenwerking. Met dit startmoment kan de 
operationele voorbereiding worden opgepakt, zoals het werven van personeel voor het 
Samenwerkingsteam Meten en Monitoren Afvalwaterketen, zodat er vanaf januari 2017 daadwerkelijk kan 
worden gedraaid. 
Het daadwerkelijk operationaliseren van de samenwerking voor de gemeente Steenbergen zal door 
middel van een individuele opdracht aan het Waterschap ingevuld worden. Dit betreft een nadere 
uitwerking van het daadwerkelijk aan te sluiten meetlocaties en de te maken analyses van de data en 
opstellen van rapportages. 
Een jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden wordt door het samenwerkingsteam met alle partners 
uitgevoerd en gerapporteerd aan de gezamenlijke begeleidingsgroep. Onderdeel van de evaluatie is ook 
de gerealiseerde kwaliteit en kennisontwikkeling. 

f 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
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