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Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Bergen op Zoom

Geachte heer Verbeem,

Bij boven aangehaalde e-mail uit u uw zorgen over het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente
Bergen op Zoom. De portefeuillehouder Waterketen heeft u toegezegd uw e-mail te bespreken in het DB
van 26 november 2019. Uw e-mail is onderdeel geweest van de beraadslaging en wij hebben besloten u
als volgt te antwoorden.

Een gemeente in Nederland heeft een aantal watertaken:
. zij zorgt voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater,
. zij zorgt voor de verwerking van afvloeiend hemelwater
. zij zorgt voor het beperken van de nadelige gevolgen vin ¿e grondwaterstand.

Hoe de gemeente haar taken uitvoert of denkt uit te voeren staat in het gemeentelijk rioleringsplan
(GRP). Het GRP maakt de gemeente niet alleen. Zij doet dit met de andere partners in de waterketen
zoals het waterschap en het drinkwaterbedrijf. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het principe van
integraal waterbeheer. Het is vervolgens de gemeenteraad die het GRP vaststelt..

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het GRP zich richt op hoofdlijnen en uitgangspunten. De
uitvoering op detailniveau volgt pas bij (lokale) uitwerking van (afkoppel)projecten. Het waterschap kan
dan de benodigde borging (i.r.t. waterkwaliteit en - kwantiteit) zorgen in het watertoetsadvies en/of de
Watervergunning.
De inwoners en andere stakeholders worden betrokken bij de planvorming middels de klimaatdialoog
(2020, volgt na de klimaatstress testen) en bij de uitwerking van de diverse (inrichtings)projecten.

Ambtelijk heeft het waterschap aangegeven dat men instemt met het GRP, daar waar het met name gaat
over de beleidsmatige koers die de komende 4 laar wordt ingezet, en waar men zorgt voor partners
integraal waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit). De financiële aspecten, de varianten en de uiteindelijke
rioleringsheffing is niet aan het waterschap om hier een voorkeur over uit te spreken. Dit is een zaak voor
de gemeenteraad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dij raaf De secretaris-di
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