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Beste raadsleden en burgerleden,

Inleiding
Bij de behandeling van de begroting op 13 november heeft wethouder Harijgens de toezegging gedaan u vroegtijdig te
betrekken bij het opstellen van het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. De gemeenteraad wordt daarom
uitgenodigd om per fractie één afgevaardigde deel uit te laten maken van de Klankbordgroep Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP). ln deze klankbordgroep zullen de afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke watertaken
gemaakt worden. Met de Klankbordgroep vGRP wordt de gemeenteraad aan de voorkant van het proces meegenomen
zodat er een open dialoog ontstaat. Dit komt ten goede bij de besluitvorming en vaststelling van het vGRP.
Het huidige vGRP 2013-2017 is met twee jaar verlengd tot er met 2019 (Collegebesluit: BPR17.0625). Onze gemeente
dient op 1 januari 2020 een nieuw vastgesteld vGRP te hebben. Dit plan geeft invulling aan de wettelijke zorgplichten
betreffende stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Om deze kosten te financieren heft de gemeente
riool heffing.
Kaders proces vGRP
Door het verlengen van het vGRP heeft de gemeente Bergen op Zoom een gelijke looptijd met de andere gemeenten in
de Waterkring West. ln de Waterkring West zijn de gemeente Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge,
Moerdijk en onze gemeente aangesloten. Vanuit de Waterkring West is er een gezamenlijk project Actualisatie zes
vGRP's gestart. Gemeente Bergen op Zoom is trekker van dit gezamenlijke project. ln het project wordt gebruik gemaakt
van elkaars ervaring met de gezamenlijke beleidsbasis, waarbij ruimte mogelijk is voor lokale invulling. Het uiteindelijke
doel is om bij elke gemeente op 1 januari 2020 over een nieuw vastgesteld vGRP te kunnen beschikken. Om dit in de tijd
mogelijk te maken zullen de zes vGRP's op 15 mei 2019 de formele vaststellingsprocedure in gaan.
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Stappen actualisatie vGRP
Op dit moment zijn voor de klankbordgroep vGRP de volgende bijeenkomsten voorzien:
1.

2.
3.

Kennismaken vGRP (middagsessie gemeente Bergen op Zoom)
• De focus van deze bijeenkomst zal liggen op kennismaken met elkaar. Er wordt een toelichting
gegeven op de bouwstenen van het vGRP. Tevens zullen de ambities van de gemeente Bergen op
Zoom worden geïnventariseerd.
Sessie beleidskeuzes (middagsessie gemeente Bergen op Zoom)
• De ambities van de gemeente worden vertaald richting beleidskeuzes
Sessie financiën (middag sessie gemeente Bergen op Zoom)
• De financiën en ambities van de gemeente worden op elkaar afgestemd.

Mocht er voortijdig of tijdens één van de bovenstaande stappen blijken dat deze niet afdoende is, dan kan hier nog in
bijgeschakeld worden.
Aanmelden klankbordgroep vGRP
Aanmelden voor de klankbordgroep vGRP kan per e-mail gericht aan de heer Verbruggen,
j.c.verbruggen@bergenopzoom.nl. ln verband met de planning graag zo spoedig mogelijk aanmelden. De eerste sessie
is voorzien in de maand december, aanmelden kan tot uiterlijk 4 december.

Met vriendelijke groet,

Dhr. A. Harijgens.
Wethouder

