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Geachte heer Van der Kallen,
In uw brief van 23 februari 2015 stelt u ons vragen over resultaten van Waterkring West. Aan de hand van een aantal
citaten van de Visitatiecommissie Waterketen en uw bevindingen daarbij stelt u in betreffende brief de volgende drie
vragen :
Welke acties gaat het college ondernemen om te komen tot grotere besparingsambities in het kader van
Waterkring West?
Welke acties gaat het college ondernemen om meer te kunnen leren van andere waterkringen in het
Waterschap Brabantse Delta en andere goede voorbeelden ten lande?
Welke acties gaat het college ondernemen om de omissie in het uitvoeringsprogramma te herstellen?
Weliswaar is uw brief aan ons gericht, maar omwille van de samenwerking in Waterkring West is er echter voor
gekozen deze in de breedte van de samenwerking te beantwoorden. Het antwoord is daarom ook met het bestuurlijk
duo van de Waterkring West afgestemd.
De onvolledige weergave van de bevindingen en de daaraan door u gerelateerde kritische toonzetting over de gang
van zaken bij de Waterkring West in uw brief worden niet als zodanig herkend.
Bij de Waterkring West is aan de hand van samenwerkingsprojecten op pragmatische wijze gestart om invulling te
geven aan de ambitie van het Bestuursakkoord Water. Dit heeft geleid tot de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst op 18 maart 2014. Doel van de overeenkomst betreft bevordering van het doelmatig
samenwerken in het (afval)waterbeheer tussen de betrokken partners met als oogmerk zowel het verhogen van de
kwaliteit als verminderen van de kwetsbaarheid bij de partners en dit alles tegen de maatschappelijk laagste kosten.
Een van de belangrijkste samenwerkingsprojecten betreft de gezamenlijke invulling van een voor de samenwerkende
gemeenten verbreed gemeentelijk rioleringsplan en een daarbij voor het waterschap behorende
watereenheidszuiveringplan. Deze plannen samen hebben geleid tot een overkoepelend afvalwaterplan voor de
Waterkring West. In dit plan zijn met name de gezamenlijke beleidsuitgangspunten met elkaar geformuleerd, waarop
een betere afstemming mogelijk is in de waterketen. Dit plan vormt het kader aan de hand waarvan de
doelmatigheidswinst vanaf nu invulling zal gaan krijgen . De Waterkring West is een van de eerste werkeenheden in het
land met een dergelijke opzet van een afvalwaterplan.
Met de uitvoering van het maatregelenprogramma uit het afvalwaterplan zal de Waterkring West in staat zijn om op
passende wijze te gaan voldoen aan deze ambitie. Dit is als zodanig ook aangeleverd aan de visitatiecommissie.

Op dit moment lijken ander regionale samenwerkingseenheden het voorbeeld van de Waterkring West te volgen door
ook te starten met de opstelling van een afvalwaterplan. Ondanks de door u gemaakte opmerkingen bij het
afvalwaterplan van de Waterkring West, wordt daar elders in het land dus anders over geoordeeld .
Zoals de visitatiecommissie heeft geconstateerd dat de borging van een aantal aspecten nog beter kan, was dit kort
daarvoor ook bestuurlijk binnen de Waterkring zelf al geconcludeerd. Daarom wordt hier binnen de Waterkring West
ook al zelf nadere invulling aan gegeven, door onder meer een nadere inzet aan monitoring voor een stringentere
sturing op de planning van de uitvoering van gestelde maatregelen. Dus behalen van de aan de visitatiecommissie
aangegeven besparingsambitie van 10,1%, en daarmee conform doelstelling van het Bestuursakkoord Water.
Daarnaast wordt in het brede verband in West-Brabant met de overige regionale samenwerkingseenheden bezien
waar in samenwerking nog verbeteringen en daarmee een verdergaande ambitie kan worden bereikt.
Anderzijds zijn onderdelen van het samenwerkingsproject Digitale Informatievoorziening, zoals dat is ontwikkeld bij de
Waterkring West, inmiddels gebruikt bij de opzet van het landelijke gegevenswoordenboek stedelijk water door Rioned.
Tenslotte is West-Brabant breed inmiddels door alle gemeenten en het waterschap invulling gegeven aan de Week van
Ons Water in april. Hieruit blijkt dat de Waterkring West zeker wel in kennis wil delen en de samenwerking ook opzoekt
om het doelmatig waterbeheer met elkaar op optimale wijze invulling te geven.
Naar onze mening wordt bij Waterkring West op adequate wijze invulling gegeven aan datgene wat is gesteld in het
Bestuursakkoord Water. Vanuit het regionale perspectief wordt bij deze samenwerking invulling gegeven aan de
betrokken thematiek van het beperken van de kosten en de kwetsbaarheid, het delen van kennis en het garanderen
van de kwaliteit voor het (afval)waterbeheer. Verder wordt onderkend dat er altijd ruimte is voor verbetering en dat een
strakke sturing op de uitvoering van de maatregelen en het boeken van resultaten nodig is.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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