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Onderwerp: Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Waterkring West 2018-2022

Steenbergen; 20 februari 2018

Aan de Raad,

Waterbedrijven, gemeenten en waterschappen staan voor serieuze opgaven ter verbetering van het 
beheer van de waterketen, gevormd door waterwinning- en zuivering, riolering en afvalwaterzuivering. 
Door slim samen te werken zijn er door waterbedrijven, gemeenten en waterschappen structureel en 
substantieel voordelen te behalen in het beheer en onderhoud van de waterketen. De samenwerking gaat 
uit van het bundelen van kennis en capaciteit, het verder professionaliseren en - waar doelmatig - het 
gezamenlijk uitvoeren van de beheertaken.

De partners willen doelmatige samenwerking in het waterbeheer bevorderen met als oogmerk zowel het 
verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, alsook vermindering van de 
kwetsbaarheid bij de partners. Dit tegen de maatschappelijk laagste kosten, waarmee de samenwerking 
tevens een besparingsopgave kent (minder meerkosten).
Onze gemeente is destijds gestart in de werkeenheid Waterkring West, die gevormd wordt door de 
gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en 
waterschap Brabantse Delta. Later zijn daar op ambtelijk niveau de drinkwaterbedrijven Brabant Water en 
Evides bij aangesloten om zo de waterketen compleet te maken.

De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt af in maart 2018. Een aantal spraakmakende resultaten 
van de samenwerking in de afgelopen periode zijn de totstandkoming van een gezamenlijk opgesteld 
vGRP en Afvalwaterplan, een gezamenlijk waterloket en de vormgeving van de digitale 
informatieverwerking binnen de waterketen, welke uiteindelijk op landelijk niveau als de nieuwe standaard 
is opgenomen.
In het bestuurlijk overleg van 27 maart 2017 is door de genoemde partners de wens uitgesproken de 
samenwerking voort te zetten. Bovendien hebben beide drinkwaterbedrijven, Brabant Water en Evides, 
zich uitgesproken te willen aansluiten bij het samenwerkingsverband Waterkring West. Formeel zal deze 
samenwerking vastgelegd worden in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die op 1 maart 2018 in 
werking treedt en zal eindigen op 1 januari 2022.

De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan de opzet van een niet vrijblijvende 
netwerkorganisatie van partners en vormt de basis voor de aanpak van de doelmatigheidsopgave in deze 
regio. Binnen de netwerkorganisatie geldt een programmatische aanpak, inclusief bijbehorende structuur, 
organisatie en coördinatie.



De samenwerkingsovereenkomst Waterkring West heeft geen invloed op de huidige structuur en 
organisatie van de afzonderlijke partners. Er is geen sprake van overdracht van wettelijke taken of 
verantwoordelijkheden.
De samenwerkingsovereenkomst is ter goedkeuring aan de afzonderlijke colleges en alle partners ter 
instemming voorgelegd. Op 22 februari 2018 is door wethouder Cors Zijlmans namens het college de 
Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West 2018-2022 ondertekend.
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