
gemeente Steenbergen

750 jaar Steenbergen
RD2200051 Samen maken we 

geschiedenis
ř . 25 jaar één gemeente

www.steenbergen20Iwww.steenbergen2022.nl

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Water- en Klimaatkring West 2022-2026

Steenbergen; 08 maart 2022

Aan de raad,

Water- en Klimaatkring West is een werkregio in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA). In de werkregio werken gemeenten, waterschap en waterbedrijven al sinds 
2014 samen in en aan de waterketen. Gemeenten, waterschap en waterbedrijven staan voor 
serieuze opgaven ter verbetering van het beheer van de waterketen, inclusief het grondwater.

Door de afgelopen járen slim samen te werken, is structureel en substantieel optimalisatie in het 
beheer en onderhoud van de waterketen mogelijk gemaakt. Dit staat ook de komende periode 
centraal in de samenwerking. Het doel hierbij is om de beheertaken in de waterketen verder te 
professionaliseren en de (personele) kwetsbaarheid te verminderen.

Zeer actueel in de waterketen is klimaat en klimaatadaptatie, het inzichtelijk maken van 
kwetsbaarheden voor weersextremen, worden hiervoor ambities en beleid vastgesteld en 
worden de benodigde maatregelen genomen. Dit met als doel om de regio klimaatbestendig en 
waterrobuust te maken, zodat we in 2050 goed om kunnen gaan met het steeds vaker 
voorkomend extreem weer en voorbereid zijn op watertekorten, wateroverlast, 
overstromingsrisico's en een warmer klimaat.

De nieuwe overeenkomst geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 1 januari 2026. Nu de 
waterkring ook een klimaatkring geworden is, spreken we over de Samenwerkingsovereenkomst 
Water- en Klimaatkring West-Brabant.

De verdeling van de jaarlijkse kosten van de gezamenlijk te voeren activiteiten en gezamenlijke 
investeringen, worden vastgelegd in het jaarlijks op te stellen en door de deelnemers in een 
bestuurlijk overleg goed te keuren jaarplan. Kosten voortvloeiden uit de jaarplannen worden 
gefinancierd vanuit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2023 en komen 
hiermee volledig ten lasten van het budget rioleringszorg.
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Eventuele (extra) financiële consequenties gekoppeld aan specifieke of eenmalige projecten 
waarin we als gemeente Steenbergen participeren, vragen een aparte besluitvorming over de 
financiering. Afhankelijk van de aard en omvang wordt hier een apart college- of raadsvoorstel 
voor opgesteld.
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