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Kennisnemen van
de stand van zaken van Verbindend Water en de route die wij volgen om een impuls te geven aan het
Roosendaalse waterbeleid.

lnleiding
Via deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering van de motie
Verbindend Blauw. Hiermee voegen wij in op uw aanstaande besluitvorming over de Kadernota, waarin
voor de uitvoering van Verbindend Water een bedrag van 50.000 euro is opgenomen.

lnformatie/kern boodsch ap
Ter uitvoering van de motie 'Verbindend Blauw' zijn een tweetal interactieve sessies georganiseerd.
Aanwezigen waren zowel inwoners als stakeholders zoals Waterschap Brabantse Delta,
Milieuadviesraad, MEC, ZLTO, bewonersplatforms, lVN, GGD, GGZ, Rogep, parkmanagement, enkele
raadsleden etc. Tijdens deze interactieve sessies zijn onder meer de diverse ideeën die bij het thema
Groen & Water van de duurzaamheidsagenda naar voren kwamen, verder verkend. Verder is in de
sessies uitvoeriger gesproken over innovaties in rioolbeheer. Ons hele systeem van riolen en
watergangen is immers gebouwd op het "vroegere" weerpatroon.

Bij de interactieve sessies werd de breedte van de motie Verbindend Blauw plenair besproken.
Vervolgens konden wij in thematische parallel sessies tot een totaal maatregelenplan komen voor:

Verbeteren van de waterkwaliteit
Benutten van schoon regenwater
Droge voeten houden
Benutten van de verbindende kwaliteit van water

ln totaal hebben de sessies geleid tot een flink aantal maatregelen, die op verschillende manieren
aangepakt kunnen worden. De maatregelen variëren van kleine dingen die we vandaag kunnen doen
tot grote projecten die we pas in de verdere toekomst zullen kunnen uitvoeren. Wij zien de volgende
drie sporen.

1. Mindset / verbeteren waterbewustziin
Rode draad (ruim 30% van de geÏnventariseerde maatregelen) is wel dat we eerst moeten werken aan
een andere mindset van alle partijen. Het waterbewustzijn moet worden verbeterd. Communiceren is
hierbij het sleutelwoord. Daar willen we dan ook mee beginnen. Om die reden hebben we vooralsnog
een bescheiden bedrag (50.000 euro) opgenomen in de kadernota, waarmee we een eerste stap
kunnen zetten voor het optuigen van een communicatiecampagne gericht op waterbewustwording,
waterbewust handelen, klimaatadaptatie van zowel inwoners als bedrijven.
De mogelijkheden van watertappunten, water-fietsroutes en watergerichte recreatie zullen eveneens
ingezet worden om het waterbewustzijn te vergroten. Deels wordt dit meteen opgepakt, maar
bijvoorbeeld de aanleg van een fietsroute langs de Bakkersberg-omloop vraagt echt meer tijd, om een
gedegen onderzoek uit te voeren en de financiering te organiseren.

2. Het qoede voorbeeld in requlier werk
Een andere groep maatregelen betreft zaken die we als gemeente in onze reguliere werkwijze zelf
kunnen aanpakken. Gedacht kan worden aan zaken zoals:



- lnventarisatie van locaties waar meer bomen geplaatst kunnen worden.
- Vergroten van het inzicht in de kwetsbare locaties voor wateroverlast in het stedelijk gebied

- lnventarisatieontsteningsmogelijkheden (groen voorgrijs)'
- Heroriëntatie profielopbouw wegen bij reconstructies (verlaagde grasvelden, verkeerskuilen i.p.v.

verkeersdrempels, hoogte stoep enzovoort).
De inventarisatie naar meer mogelijkheden wat anders en beter kan, zal gestart worden'

3. Proiecten voor de laneere termiin
Oe OenOe groep maatregéten heeft betrekking op zaken als innovaties in het rioolstelsel, ofwel anders

omgaan mãt schoon regenwater en afvalwater. De maatregelen in deze categorie vragen meer tijd en

aanlienlijk meer geld. Óaarom volgen wij de experimenten die elders lopen, om op termijn de juiste

projecten te selceteren voor Roosendaal. Een voorbeeld hiervan is het niet afkoppelen van regenwater,

maâr juist het afkoppelen van het afvalwater. De huidige rioleringen zijn dan bestemd voor de

hemelwaterafvoer en de zuivering van afvalwater gebeurt dichter bij de woningen. De energie die

daarbij vrijkomt kan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld de centrale verwarming te laten draaien en

het gezuiverde afvalwater kan gebruikt worden voor het doortrekken van de toilet en het sproeien van

de tü¡n. Er lopen al experimenten met proefopstellingen (zoals in Sneek) om in beeld te krijgen wat de

concrete mogelijkheden op grote schaal kunnen zijn. Dergelijk maatregelen werden ook besproken

tijdens de bijéenkomsten, maat ze vragen veel uitwerkingstijd en zullen waar mogelijk een plek gaan

krijgen in nieuwe edities van de Beheerkalender en het vGRP'

Gonsequenties
De financiële consequenties van de eerste maatregelen uit Verbindend Water hebben wij opgenomen

in de kadernota. Het betreffende bedrag van 50.000 euro gaan wij inzetten voor het opstellen en

uitvoeren van een communicatiecampagne om het waterbewustzijn te vergroten. Bij alle stakeholders

krijgt dit nu de meeste aandacht, omdat het nodig is om draagvlak te verkrijgen voor toekomstige

waterprojecten.
Het derdê spoor betreft fysieke maatregelen die wij gaan uitwerken in projecten voor de nieuwe edities

van de Beheerkalender en het vGRP. Dit vraagt meer tijd en aanzienlijk meer geld.

Communicatie
De ideeën en maatregelen voor Verbindend Water hebben wij uitgewerkt tijdens een tweetal

interactieve sessies. Dgeerste was een bijeenkomst op 30 maart, waaraan circa 50 mensen hebben

deelgenomen. Tijdens de tweede bijeenkomst werden de ideeën verder uitgewerkt met een kleinere

delegatie. Zoals gezegd is communicatie een sleutelwoord tijdens de vervolgaanpak en naar buiten toe

zal daarop voorlopig het eerste accent liggen.

Vervolg(procedure)
Wij zulien u uiteraard informeren over de nadere uitwerking van de communicatiecampagne van

Verbindend Water.

Bijlagen
Aanpak Verbindend Water

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
en wethouders Roosendaal,

rgemeester,

bI



Aanpak Verbindend Water

Bijlage bij raadsmededeling 2 Verbindend Water, 11 juli 2017 
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1. Inleiding

Het voor u liggende document Aanpak Verbindend Water beschrijft onze uitwerking van de motie Verbindend 
Blauw, die aangenomen werd in de raadsvergadering van 14 juli 2016. Via deze motie sprak de gemeenteraad 
de behoefte uit om het Roosendaalse waterbeleid een impuls te geven door aan te sluiten bij de vraagstukken 
van vandaag. 

Aandachtspunten uit de motie zijn: 

- meer aandacht besteden aan de kwaliteit van het oppervlaktewater
- oplossingen bieden voor wateroverlast
- afkoppelen van hemelwater van de riolering
- waterbewustzijn bij bewoners en bedrijven vergroten
- terugdringen van bestrijdingsmiddelen en medicijnresiduen
- de verbindende kwaliteit van water benutten, door middel van watertappunten, recreatie en ecologische 

verbindingszones
- een uitwerkingsplan voor de actuele opgaven op het gebied van water (in samenhang met groen).

Deze aandachtspunten werden verwerkt in een gespreksnotitie met vier thema’s. Deze thema’s werden in twee  
bijeenkomsten besproken. De eerste bijeenkomst was op 30 maart 2017. Tijdens deze bijeenkomst met 50 
deelnemers  werden ruim 100  ideeën  verzameld  als  aanzet  voor  de uitvoeringsagenda  bij  deze  nota.   De 
tweede bijeenkomst was op 17 mei 2017. Tijdens die bijeenkomst werden de ideeën geclusterd en opgewerkt  
tot een uitvoeringsagenda. 

De motie Verbindend Blauw is toegevoegd als bijlage 1.
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2. Bijeenkomst Verbindend Water

Voor  de  eerste  bijeenkomst  Verbindend  Water  waren  mensen  uitgenodigd  van  bewonersplatforms,  
bewonersgroepen  die  gericht  zijn  op  buurtpreventie  of  schone  woonomgeving,   GGZ,  ondernemers, 
parkmanagementorganisaties,  Milieu  Adviesraad  Roosendaal,  Waterschap  Brabantse  Delta,  ZLTO  afdeling 
Roosendaal,  Provincie  Noord-Brabant,  Waterkring West  en  de gemeenteraad.  Doel  was  om met  elkaar  in 
gesprek te gaan over een viertal waterthema’s, om een basis te leggen onder de bijstellingen op waterbeleid. 
We hebben met elkaar maatregelen in beeld kunnen brengen die we met wenselijk en zinvol  vinden. We  
hebben ook mensen met elkaar in contact gebracht, die samen de ideeën waar kunnen gaan maken. 

Per  thema werden  de  wenselijk  maatregelen  in  een  discussiegroep  besproken.  De  groepen  kwamen  met 
maatregelen voor het betreffende thema, maar er werden ook ideeën ingebracht over de andere thema’s.  
Tijdens de plenaire afsluiting werd voorgesteld om vooral de integraliteit tussen de thema’s te benadrukken.  
Een en ander heeft geleid tot  een maatregelenplan dat  aansluit  bij  de Roosendaalse behoeften.  De koers  
hiervoor is verderop beschreven.  Het maatregelenplan behoeft verdere uitwerking in de komende jaren. De 
uitdaging ligt er in om de spanning tussen de huidige en de gewenste situatie op te pakken in een programma 
dat aansluit bij de wensen van deze tijd. 
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3. Inleiding op de thematiek

De bijeenkomst Verbindend Water werd ingeleid door een vraaggesprek met de bestuurlijk verantwoordelijke  
wethouder en inhoudelijk deskundige deelnemers. De gespreksgroepen werden geleid door medewerkers van  
de  gemeente  en  van  het  waterschap.  De  deelnemers  waren  voorbereid  door  middel  van  een  beknopte 
gespreksnotitie. Hieronder volgt een korte weergave van de besproken thematiek.

Ontwikkelingen
Sinds  een  aantal  decennia  is  er  een  klimaatverandering  gaande  en  de  gevolgen  daarvan  beginnen  zich  
behoorlijk af te tekenen. Ons hele systeem van riolen en watergangen is immers gebouwd op het “vroegere”  
weerpatroon. De laatste jaren melden de weerkundigen geregeld extremen in het klimaat, de warmste, de  
droogste, de natste sinds het begin van de weermeting. Die trend zet zich naar verwachting nog wel een tijd  
door.  We moeten daarom gaan anticiperen op hetere  zomers,  fellere  regenbuien,  meer  storm en langere 
perioden  van  droogte.  Het  Rijk  heeft  hier  het  Deltaprogramma  voor  opgesteld,  waarin  maatregelen  zijn  
opgenomen, om wateroverlast te voorkomen en ook watertekorten tegen te gaan. De projecten van Ruimte 
voor  de  Rivier  (bij  ons  bijvoorbeeld  de  waterberging  Volkerak-Zoommeer)  gingen  hier  al  aan  vooraf.  De 
provincie heeft nieuwe normen opgesteld waaraan de “regionale keringen” moeten voldoen. Dijken zoals langs 
de Mark, Dintel en Vliet (bij ons de Holderbergsedijk en de Gastelsedijk Zuid) moeten nu worden verbeterd. En 
het  waterschap  werkt  plannen  uit  om  te  voorkomen  dat  er  overstromingen  vanuit  sloten  en  beken 
plaatsvinden. Want in de stad mag dat niet vaker dan eenmaal per honderd jaar kunnen gebeuren; een akker  
mag niet vaker dan eenmaal per 25 jaar overstromen. 

Ook als gemeente willen wij voorkomen dat we overlast ondervinden van het veranderende klimaat. En we 
spannen  ons  in  om  de  verandering  van  het  klimaat  te  vertragen,  door  het  faciliteren  van  duurzame  
maatregelen aan uw woning bijvoorbeeld, maar ook door mee te werken aan duurzame energie opwekking.  
Dit wordt onder de Roosendaalse duurzaamheidsagenda opgepakt. Ook voor ons waterbeleid willen we een 
duurzame toekomst voorzien. Tijdens de R-100 bijeenkomsten van de duurzaamheidsagenda werden al diverse 
ideeën naar voren gebracht voor het thema groen&water. Bijvoorbeeld anders omgaan met schoon regenwater 
en  het  voorkomen  van  vervuiling  van  het  oppervlaktewater.  Die  ideeën  willen  we  graag  verder  met  u 
verkennen. Maar we willen ook uitzien naar een andere manier om met ons afvalwater om te gaan. Door nu  
met elkaar een doorkijkje te maken naar de toekomst, krijgen we wellicht andere ideeën voor ons rioolbeheer  
op tafel.  Waarom we dat willen? Omschakelingen in het  rioolbeheer vragen veel  tijd, omdat een eenmaal 
gekozen systeem tussen de 50 en 100 jaar mee moet gaan. Dan is het des te belangrijker dat we het met elkaar  
eens zijn over het punt op de horizon! 

Verantwoordelijkheden
Hierboven werd al  even aangestipt dat  er  meerdere overheden voor waterbeleid aan zet  zijn.  Soms is  de 
verdeling  van  de  verantwoordelijkheden  scherp  geregeld.  Soms  zijn  die  overheden  ook  in  goed  overleg 
gezamenlijk aan zet. De gemeente kan en hoeft het dus niet allemaal alleen te regelen. Tijdens de bijeenkomst  
werd vooral  met elkaar gesproken over wat wij  met elkaar zouden kunnen bedenken en bereiken. Hier in  
Roosendaal. Tot in ieders huis! Als u meer wilt weten over de verdeling van de water verantwoordelijkheden  
kunt u daar bijlage 2 op naslaan. 

Thema’s 
Tijdens de bijeenkomst werden de volgende vier thema’s besproken:

- verbeteren van de waterkwaliteit,
- benutten van schoon regenwater,
- droge voeten houden, 
- benutten van de verbindende kwaliteit van water.
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Hieronder is beschreven we wat we op dit moment doen aan deze onderwerpen. We hebben de deelnemers 
gevraagd wat ze u daarnaast nog zou wensen op deze thema’s, wat ze zelf zouden kunnen doen en wat ze 
zouden willen voorkomen.

Verbeteren van de waterkwaliteit

Het oppervlaktewater in West-Brabant is nog lang niet zo schoon als het zou moeten zijn, afgemeten aan de 
normen van de Europese Kaderrichtlijn water. De gemeenteraad van Roosendaal heeft hier haar zorgen over 
uitgesproken. De verantwoordelijkheid voor waterkwaliteit ligt weliswaar bij het waterschap, maar we hebben 
daar als gemeente ook behoorlijke invloed op. Dat doen we door middel van onze rioolzorg, het treffen van  
ecologische maatregelen en het beheer van het openbaar gebied. 

Onze  nieuwbouwwijken  en  jongere  bedrijventerreinen  zijn  voorzien  van  gescheiden  riolering.  Vuil  water 
voeren we af naar de afvalwaterzuivering en schoon regenwater naar het oppervlaktewater. In oudere stedelijk  
gebieden hebben we gemengde riolen. In dit systeem zijn plaatsen waar het gemengde (vuil en schoon) water  
soms overstort op het oppervlaktewater. Op de meest kwetsbare plaatsen zijn bergbezinkbassins gebouwd om  
die lozingen op het oppervlaktewater te beperken. We blijven daarmee binnen de geldende normen, maar dit  
is  wel  een aandachtspunt voor de toekomst.  Uit  kostenoverwegingen kan het systeem echter niet zomaar  
ineens worden omgevormd. We hebben besproken welke kansen men nog meer ziet.

We maken ecologische verbindingszones langs onze beken en we stimuleren de toepassing van bloemrijke  
akkerranden. Dit draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, omdat het gebieden zijn die gevrijwaard  
blijven van mest en bestrijdingsmiddelen. Vraag was of dat meer moet worden of andere wijze moet worden 
opgepakt.  Het  openbaar  gebied  beheren  we  nagenoeg  gifvrij.  Storende  kruiden  in  plantsoenen  en  op 
verhardingen  worden  met  mechanische  en  thermische  technieken  bestreden.  Soms  vormen  we  de 
plantsoenen om en halen we verharding weg op plaatsen waar die niet wordt gebruikt, zodat dit gifvrij beheer 
gemakkelijk verloopt. We hebben gevraagd waar zouden we nog verder zouden kunnen gaan.

De gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor de ambities van het document Afvalwaterketen 2030, waaruit  
een voorbeeld is toegevoegd als bijlage 2. In Afvalwaterketen 2030 wordt geredeneerd vanuit het principe afval  
is grondstof en met betrekking tot afvalwater zijn er zonder meer kansen. In Sneek loopt een proef met locale  
vergisting van huishoudelijk afvalwater. Daar wordt gas voor de verwarming van de huizen mee geproduceerd.  
We hebben gevraagd of mensen in dergelijke experimenten willen stappen, of dat we beter afwachten tot die 
proefprojecten tot resultaten leiden.

Er bestaan al grote installaties voor mestvergisting (Biomoer) en vergisting van tuinbouw producten (veiling  
Breda).  De agrarische sector laat hiermee zien dat de principes van Afvalwaterketen 2030 zeker toegepast  
kunnen worden. Maar de discussie rondom de biomineralenfabriek laat ook zien dat niet iedereen staat te 
juichen voor dergelijke grote installaties. We hebben de deelnemers gevraagd wat zij kansrijk achten.

Ook  hebben  we  de  mogelijkheden  besproken  voor  het  verder  terugdringen  van  bestrijdingsmiddelen  en  
medicijnresiduen in het oppervlaktewater.

Benutten van schoon regenwater

Schoon maken wat vuil is en schoon houden wat schoon is. Met regenwater lukt dat ons nog niet helemaal.  
Veel  regenwater  gaat  in  het  gemengde  riool  mee  naar  de  afvalwaterzuivering  en  welbeschouwd  is  dat  
verstorend op het zuiveringsproces. Het over afkoppelen van regenwater is een oplossing die we toepassen als 
gemengde riolen worden vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Maar het systeem is in de loop van vele  
decennia zo opgebouwd en het kan alleen ook maar in vele decennia worden omgevormd.

In de jongere wijken houden we het regenwater apart en we voeren het via retentiegebieden af naar het  
oppervlaktewater. Dat doen we om te grote pieken in het oppervlaktewater te voorkomen. We houden het 
water  dat  schoon dan weliswaar schoon, maar we benutten dan nog altijd niets.  We sproeien de tuin en 
spoelen de WC door met kwalitatief hoogwaardig drinkwater. Toch zonde nu het veranderende klimaat ook  
meer droogte met zich meebrengt.  Daarom hebben we de kansen besproken om dit  regenwater beter te 
benutten.
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Ook hebben we de vraag gesteld of we andersom zouden kunnen gaan denken. Niet het regenwater maar juist  
het afvalwater afkoppelen en lokaal zuiveren, met hergebruik van warmte, gas en slib. De riolen kunnen dan 
blijven liggen voor de afvoer van het overtollige schone regenwater, nadat we het regenwater zo veel mogelijk  
opvangen in tonnen en putten om de planten te gieten en de wc te spoelen. Als het afvalwater lokaal word  
verwerkt  en  het  water  van  daken wordt  hergebruikt,  zullen  de riolen  het  regenwater  van normale  buien 
gemakkelijk kunnen verwerken. Bij extreme buien komt er alleen schoon water op straat te staan, dat over de  
straten moet kunnen afstromen naar lagere plekken in het openbaar gebied (waterpleinen, beken, historische 
waterlopen, parken, wadi’s). Er is gevraagd waar men aan mee zou willen werken.

Droge voeten houden

Wateroverlast heeft een aantal verschijningsvormen:
- de bodem is te nat doordat regenwater er niet snel genoeg in wegtrekt, 
- de bodem is te nat of omdat het grondwater te hoog staat,
- het oppervlaktewater treedt buiten de oevers,
- er staat water op straat omdat er meer regen valt dan dat het riool kan verwerken (Bijlage 4).

Als de bodem te nat is, kan dat te maken hebben met de doorlatendheid voor regenwater, waardoor het wat 
maar heel traag naar het grondwater doorsijpelt. Vooral klei vertoont dit verschijnsel, terwijl zandgrond een  
veel hogere infiltratiesnelheid kent. 

Als het regenwater zich bij het grondwater voegt komt de grondwaterspiegel in een bolle vorm omhoog. Als die 
opbolling hoger is  dan het land zelf  ontstaan er plassen of  vennen. Als dergelijke waterpartijen overlopen 
ontstaan er watergangen en als  die het water het niet meer kunnen verwerken dan treden ze buiten hun 
oevers. 

Bij riolen werkt het ongeveer hetzelfde, want net zoals de bodem een bepaalde weerstand biedt aan het water, 
bieden  rioolbuizen  ook  een  zekere  weerstand.  Bij  een  normale  belasting  kunnen  onze  riolen  het  water 
gemakkelijk  verwerken.  Maar  als  er  meer  afgevoerd  moet  worden  dan  de  maximale  capaciteit  van  het  
rioolstelsel, dan blijft het water op straat staan of het loopt zelfs tuinen en huizen binnen.

De oorzaak van wateroverlast kan dus per situatie anders zijn. Zo ook de oplossingen. Roosendaal is een gebied  
met van nature verschillende grondsoorten zoals zand, veen en klei. We hebben grotendeels vrij afwaterende 
gebieden. In enkele gevallen moeten we het water van laag naar hoog brengen met pompen en gemalen. In de  
voorbije eeuwen hebben we het natuurlijke systeem naar onze hand gezet en er is een technisch complex en  
kostbaar systeem ontstaan om wateroverlast te voorkomen en vuil afvalwater af te voeren uit de bewoonde  
gebieden. Het veranderende klimaat met fellere buien werkt daar nu voelbaar op door. We hebben gesproken 
over de mogelijkheden om wateroverlast te voorkomen.

Benutten van de verbindende kwaliteit van water

Water is altijd in verbinding. Het verdampt, vormt wolken, valt als neerslag terug op de aarde, gaat door de  
bodem naar sloten, beken, rivieren en de zee. Om daar weer te verdampen. De raad stelt dat water deze  
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verbindende kwaliteit  ook tussen mensen kan hebben. Via onder meer om watertappunten, waar mensen  
elkaar ontmoeten. Kinderen die samen spelen op waterpleinen. Of door watergerichte recreatievormen en 
beleefbare ecologische verbindingszones. De mogelijkheden zijn vertaald in het maatregelen programma.

Samenwerken  aan  watervraagstukken  is  ook  een  verbindende  kwaliteit  van  water.  Wij  denken  aan  
samenwerking  om  vroegere  waterpartijen  te  herstellen  en  zo  de  tuinen  droog  te  houden.  Ook  een 
gezamenlijke aanpak van overtollige verharding in tuinen, om te zorgen dat de regen niet het overvolle riool in 
moet,  maar  opgevangen  en hergebruikt  kan  worden.  De  gemeente  kan  hele  concrete  maatregelen  in  de  
openbare  ruimte  treffen,  om  mensen  te  laten  zien  wat  zij  zelf  kunnen  doen  om  het  leven  met  water  
aangenaam te houden.  Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de kansen die men ziet en waar de voorkeur  
ligt om samen aan te gaan werken.
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4. Resultaat

De brede bijeenkomst leverde totaal ruim honderd ideeën op om te komen tot een maatregelenplan. Deze 
ideeën  werden  in  een  kleiner  comité  gerubriceerd  tot  een  werkbare  aanpak.  De  oproep  om  meer  te 
communiceren over wat we al doen op watergebied en over wat mensen zelf kunnen doen was overduidelijk.  
Door de mindset op het gebied van water te veranderen ontstaat immers draagvlak voor de verdere uitrol van  
de soms best ingrijpende maatregelen.

De vier thema’s moeten integraal worden aangepakt. Wat goed is voor het ene is vaak ook goed voor het 
andere thema. Bijvoorbeeld vergroenen van schoolpleinen of buurthuizen is goed voor het vasthouden van 
regenwater, waardoor het minder snel tot overlast leidt, maar ook goed voor het temperen van de hitte op  
warme zomerdagen. En goed voor het maken van een fijne woonomgeving.

Tijdens de bijeenkomsten werd gediscussieerd over het aansturen op verandering door regelgeving versus het  
verleiden tot verandering door voorbeeldgedrag van de overheid, communiceren over het hoe en waarom van 
de wenselijke veranderingen en stimuleren van mensen die in een vroeg stadium mee willen denken en hun 
nek willen uitsteken. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar de verleiding. Dat werkt door in de verdere aanpak.

In totaal hebben de sessies geleid tot een flink aantal maatregelen, die op verschillende manieren aangepakt  
kunnen worden. De maatregelen variëren van kleine dingen die we vandaag kunnen doen tot grote projecten 
die we pas in de verdere toekomst zullen kunnen uitvoeren. Wij zien de volgende driedeling:

1. Mindset / verbeteren waterbewustzijn
Rode draad is wel dat we eerst moeten werken aan een andere mindset van alle partijen. Het waterbewustzijn  
moet worden verbeterd. Communiceren is hierbij het sleutelwoord. Daar willen we dan ook mee beginnen. 
Om die  reden hebben we  vooralsnog een bescheiden bedrag  (50.000 euro)  opgenomen in  de kadernota,  
waarmee we een eerste stap kunnen zetten voor het optuigen van een communicatiecampagne gericht op 
waterbewustwording, waterbewust handelen, klimaatadaptatie van zowel inwoners als bedrijven. 
De mogelijkheden van watertappunten, water-fietsroutes en watergerichte recreatie zullen eveneens ingezet 
worden om het waterbewustzijn te vergroten. Deels wordt dit meteen opgepakt, maar bijvoorbeeld de aanleg 
van een fietsroute langs de Bakkersberg-omloop vraagt  echt  meer tijd,  om een gedegen onderzoek uit  te  
voeren en de financiering te organiseren.

2. Het goede voorbeeld in regulier werk
Een andere groep maatregelen betreft zaken die we als gemeente in onze reguliere werkwijze zelf  kunnen  
aanpakken. Gedacht kan worden aan zaken zoals:
- Inventarisatie van locaties waar meer bomen geplaatst kunnen worden.
- Vergroten van het inzicht in de kwetsbare locaties voor wateroverlast in het stedelijk gebied 
- Inventarisatie ontsteningsmogelijkheden (groen voor grijs).
- Heroriëntatie  profielopbouw  wegen  bij  reconstructies  (verlaagde  grasvelden,  verkeerskuilen  i.p.v. 

verkeersdrempels, hoogte stoep enzovoort).
De inventarisatie naar meer mogelijkheden wat anders en beter kan, zal gestart worden.

3. Innovaties
De derde groep maatregelen heeft betrekking op innovaties in het rioolstelsel over hoe we bijvoorbeeld anders  
om kunnen  gaan  met  schoon  regenwater  en  het  afvalwater.  Een  voorbeeld  betreft  bijvoorbeeld  het  niet 
afkoppelen van regenwater, maar juist het afkoppelen van het afvalwater. De rioleringen zijn dan bestemd voor 
de hemelwaterafvoer en de waterzuivering van afvalwater gebeurt dichter bij de woningen. De energie die dan 
vrijkomt kan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld de centrale verwarming te laten draaien en het gezuiverde  
afvalwater  kan  gebruikt  worden  voor  het  doortrekken  van  de  toilet  en  het  sproeien  van  de  tuin.  De  
maatregelen  in  deze  categorie  vragen  echter  meer  tijd  en  aanzienlijk  meer  geld.  Op  vele  plekken  lopen 
experimenten met   proefopstellingen (zoals in Sneek) om in beeld te krijgen wat de concrete mogelijkheden op 
grote  schaal  kunnen  zijn.  Dergelijke  fysieke  aanpassingen  die  in  de  aangedragen  maatregelen  naar  voren 
kwamen, vragen veel uitwerkingstijd en zullen waar mogelijk een plek gaan krijgen in nieuwe edities van de 
Beheerkalender en het vGRP. 
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5. Voorgestelde maatregelen

Onder de eerder genoemde driedeling rangschikken wij de volgende maatregelen. Bijlage 5 toont het volledige  
overzicht van de ideeën uit de participatieve bijeenkomsten.

Mindset / verbeteren waterbewustzijn

Wij stellen voor te beginnen met de volgende maatregelen.

- We ontwikkelen een  communicatiecampagne gericht  op waterbewustwording,  waterbewust  handelen, 
klimaatadaptatie van zowel inwoners als bedrijven. 

- We  zorgen  voor  watertappunten,  water-fietsroutes  en  watergerichte  recreatiemogelijkheden  om  het 
waterbewustzijn te vergroten. 

- We inventariseren welke historische waterpartijen zich lenen voor reconstructie.
- We brengen in kaart in welke gebieden het zinvol is om oppervlaktewater vast te houden in de haarvaten 

om de afvoer van de beken te vertragen.
- We volgens de landelijke ontwikkelingen in het terugdringen van medicijnresten in het water (STOWA).

Het goede voorbeeld in regulier werk

Als onderdeel van het reguliere werk willen we de volgende maatregelen oppakken. Het accent ligt op het 
anders doen van dingen die we toch al zouden doen.

- We zetten meer in op ecologisch beheer en begrazing met schapen.
- We zorgen voor een goed inzamelsysteem voor frituurvet en andere rioolvervuilende stoffen.
- We controleren en handhaven op zorgvuldig gebruik van riolen en oppervlaktewateren, samen met het  

waterschap en de omgevingsdienst; zo nodig voeren we gerichte acties uit.
- We inventariseren waar en hoe we wateroverlast knelpunten kunnen oplossen door de openbare ruimte 

anders in te richten.
- We brengen een fontein aan in de vijvers van het Burgemeester Godwaldtpark.

Projecten voor de langere termijn

Sommige maatregelen reserveren we voor de langere termijn, hetzij om de uitkomsten van elders lopende  
experimenten af te wachten, hetzij omdat ze veel geld kosten en aparte besluitvorming over de financiering 
nodig hebben. 

 
- We zetten een cluster woningen in het buitengebied over op een vernieuwende afvalwaterbehandeling.
- We ontwikkelen een stelsel van watertarieven waar meer stimulans van uitgaat om zorgvuldig met water  

om te gaan.
- We gaan een schoolplein vergroenen als voorbeeldproject voor andere scholen en ook voor particuliere 

tuinen
- We gaan een afkoppelproject combineren met watervoorziening voor de landbouw.
- We gaan de belevingswaarde en bereikbaarheid van het water vergroten door de aanleg van fietspaden,  

vlonders en trappartijen.
- We realiseren enkele voorbeeldprojecten om te laten zien hoe regenwater kan worden hergebruikt. 
- We ontwikkelen een stimuleringsregeling om bewoners en bedrijven te bewegen tot het opvangen en 

hergebruiken van regenwater. 
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Bijlagen

Bijlage 1: Motie Verbindend Blauw

Bijlage 2: Verantwoordelijkheden in het waterbeheer

Bijlage 3: Voorbeeld Routekaart Afvalwaterketen 2030

Bijlage 4: Wateroverlast bij extreme buien

Bijlage 5: Voorstellen Verbindend Water
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bijlage 1: Motie Verbindend Blauw 

Motie 3 is unaniem aangenomen. 

De  raad  van  de  gemeente  Roosendaal  in  vergadering  bijeen  op  14  juli  2016  beraadslagend  over  het  
raadsvoorstel Verbindend Groen 

Overwegende dat: 
- Op 25 september 2013 de gemeenteraad van Roosendaal de kaderstellende nota Verbinden Beheren heeft 

vastgesteld; 

- Volgens dit kader maatwerk, vernieuwing en investeringen in de openbare ruimte in overleg met inwoners 
worden gerealiseerd; 

- De aanpak Verbindend Groen volgens het raadsvoorstel samenhang biedt in het beheer van de openbare 
ruimte; 

- Er  een  bestuursakkoord  is  tussen  VNG  en  waterschappen  genaamd  Verbindend  Water  waarin  de 
uitdagingen met betrekking tot water worden benoemd en in een routekaart worden uitgezet met als  
eindjaar 2030; 

Van mening zijnde dat: 
- De kwaliteit van het oppervlaktewater tijdens de behandeling van GWELL II (maart 2016) aan de orde is  

geweest  en  naar  aanleiding  daarvan  een  raadsmededeling  ‘toezegging  waterkwaliteit’  is  verschenen, 
waarin al een aantal uitgangspunten voor beleid worden genoemd; 

- Er actuele opgaven zijn met betrekking tot water die de aandacht van de gemeente vragen, te weten:  
wateroverlast, afkoppelen hemelwater van riolering, waterbewustzijn bij particulieren en bedrijven, het 
terugdringen van bestrijdingsmiddelen en medicijnresidu in drinkwater, enz.; 

- Water  een  hoge  verbindende  kwaliteit  heeft,  te  weten:  gezondheid  (b.v.  door  watertappunten), 
ecologische verbindingszones, recreatie, enz.; 

- Naast de pijler Verbindend Groen, de actuele opgaven m.b.t. water een uitwerking zouden kunnen krijgen 
in een samenhangend raadsvoorstel Verbindend Water; 

- Ook in de aanpak Verbindend Water maatwerk, vernieuwing en investeringen in overleg met inwoners 
zouden moeten worden gerealiseerd; 

Verzoekt het college: 
- Aan de gemeenteraad van Roosendaal een raadsvoorstel Verbindend Water aan te bieden; 

- In deze beleidsnotitie te benoemen de gevolgen voor de begroting 2017 en verder. 

Namens de fracties, 
GroenLinks Klaar Koenraad 
Nieuwe Democraten Pieter Beesems 
PvdA Michael Yap 
VLP Jos Heeren 
SP Marion Heessels 
VVD Marlon Frijters 
D66 Alex Raggers 

11



Bijlage 2: Verantwoordelijkheden in het waterbeheer

In deze bijlage kunt u lezen welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende overheden hebben in het  
waterbeheer.  Het  Rijk,  Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant werken samen met de 
gemeente Roosendaal aan schoon en veilig water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van  
de rijkswateren. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Waterberging Volkerak-Zoommeer
De voorbije jaren werd de gemeente Roosendaal rechtstreeks geconfronteerd met een project uit de (Rijks)  
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier: de Waterberging Volkerak-Zoommeer. Deze waterberging  
wordt ingezet onder heel extreme omstandigheden, als bij storm en springtij op zee de Halterkering en de  
Maeslantkering gesloten worden. Onder die omstandigheden kunnen de grote rivieren hun water niet kwijt en 
kan het nodig zijn om water af te voeren naar het Volkerak-Zoommeer. Dan worden de sluizen bij Benedensas  
en  Dintelsas  ook  dicht  gezet,  waardoor  de  kleinere  rivieren  hun  water  ook  niet  meer  kwijt  kunnen.  Het 
inzetprotocol  is  in  januari  2016  ondertekend,  waarbij  de  gemeente  Roosendaal  stevig  heeft  ingezet  op 
maatregelen die voorkomen dat Roosendaal met wateroverlast te maken krijgt als de waterberging ingezet 
moet worden. Eveneens is afgesproken met Rijkwaterstaat en Waterschap dat er een onderzoek uitgevoerd zou  
worden door Rijkswaterstaat en Waterschap om het gevolg van de inzet van de waterberging voor de regionale 
en  stedelijke  wateropgave  waarmee  de  gemeente  Roosendaal  in  de  toekomst  belast  wordt,  in  beeld  te  
brengen. Dit onderzoek loopt momenteel.

Bestuursakkoord Water
In mei 2011 hebben het Rijk, de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en 
de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Doel van dit  
akkoord is om enerzijds te blijven zorgen voor veiligheid tegen overstromingen, een goede kwaliteit van het 
water en voldoende zoet water. Anderzijds is er een doel weggelegd om deze ambities met minder middelen 
uit te voeren. Dit vraagt om een doelmatiger waterbeheer. De ambitie is weggelegd om vanaf 2020 jaarlijks 
structureel 750 miljoen euro te besparen op stijgende kosten voor veiligheid en waterbeheer. Waterschappen 
en gemeenten moeten in 2020 voor 380 miljoen euro besparing zorgen. Door samenwerking in de Waterkring 
West  hebben  de  gemeenten  Bergen  op  Zoom,  Steenbergen,  Moerdijk,  Halderberge,  Woensdrecht  en 
Roosendaal  samen met het  Waterschap Brabantse Delta  de besparingsambities geformuleerd en wordt  er 
vanuit deze opgave gezamenlijk gewerkt om de besparingsambities te behalen. Inmiddels zijn Brabant Water 
en Evides aangesloten bij dit samenwerkingsverband Waterkring West. De voortgang van de uitvoering van de  
ambities wordt door het Rijk gemonitord.

Visiedocument Afvalwaterketen tot 2030
Het Rijk heeft in het visiedocument Afvalwaterketen een vernieuwend afvalwaterbeleid voorgesteld tot 2030.  
Hierin wordt geredeneerd vanuit het principe dat afval grondstof is. Met betrekking tot afvalwater liggen hier  
zonder  meer  kansen.  Zo  is  afvalwater  relatief  warm  en  daardoor  kan  het  een  rol  spelen  in  de 
energievoorziening. Ook zit er veel organisch materiaal in (de GF van GFT zou er ook bij  kunnen) en door  
vergisting kan er gas worden geproduceerd. Het uitgegiste slib kan ook als bodemverbeteraar worden ingezet. 
Hier en daar wordt al geëxperimenteerd met proefopstellingen om op een andere manier met huishoudelijk 
afvalwater om te gaan. Sommige experimenten zijn behoorlijk kansrijk en we zullen daar kennis gaan ophalen  
om te bezien welke kansrijke oplossingen doorgevoerd zouden kunnen worden in onze investeringsopgave 
t.a.v. rioolvervanging.
Deltaplan Klimaatadaptatie

Provincie

De provincie is verantwoordelijk voor de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten 
werken en voor de kwaliteit van het grondwater. 
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Verordening water
In de Verordening water van de provincie Noord-Brabant zijn regels opgenomen voor het waterbeheer. Dit  
wordt uitgevoerd door de waterschappen. Zo zijn er normen gesteld voor de regionale waterkeringen en voor 
wateroverlast.  De  waterschappen  moeten  ervoor  zorgen  dat  de  keringen  en  de  capaciteit  van  het  
watersysteem  hieraan  voldoen.  Ook  zijn  in  de  verordening  voorschriften  opgenomen  voor  de 
grondwateronttrekkingen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. 
Op de kaarten bij de verordening worden de beschermde gebieden waterhuishouding aangegeven en de natte 
natuurparels met de attentiegebieden daaromheen. De verordening is de formele basis voor de begrenzing van 
deze gebieden op perceel niveau. 

Verordening Ruimte en PMV 
Voor  het  waterbeleid  zijn  ook  de  milieuregels  ter  bescherming  van  het  grondwater  uit  de  Provinciale 
Milieuverordening en de Verordening ruimte van belang. In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen voor 
waterthema’s en ruimte voor behoud en herstel van watersystemen. In grondwaterbeschermingsgebieden is 
grondwater beschermd omdat het bestemd is om drinkwater van te maken. De regels voor bouwactiviteiten in 
deze gebieden zijn opgenomen in de Provinciale Milieuverordening (PMV). 

Waterschap Brabantse Delta

Het  waterschap zorgt  voor  een goede kwaliteit  van het  oppervlaktewater  en  voor  het  onderhoud van de  
meeste  wateren.  Het  waterschap  is  de  beheerder  van  het  hele  watersysteem  in  het  gebied,  inclusief  
oppervlaktewater (sloten en kanalen) en grondwater. Daarnaast is het waterschap, samen met de provincies  
verantwoordelijk voor het reguleren van grondwateronttrekkingen. De werkzaamheden die het  waterschap 
uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting.

Afvalwaterplan (gerealiseerd in juli 2014)
Met  het  Afvalwaterplan komen de vGRP’s  van de 6 gemeenten in de Waterkring West  (Bergen op Zoom,  
Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal) en het werkeenheidszuiveringsplan (WEZP) 
van het waterschap Brabantse Delta bij  elkaar. Het is een tactisch beleidsplan waarin het beleid van zowel  
waterschap als gemeenten samen wordt gebracht. In dit plan staan concrete projecten benoemd waarbinnen 
in de Waterkring West intensief wordt samengewerkt. 

Uitvoeringsprogramma Water
De  gemeentelijke  verantwoordelijkheden  ten  aanzien  van  afvalwater,  regenwater  en  grondwater  zijn  
uitgewerkt in het vGRP. De kwaliteit van het oppervlaktewater is vooral een thema van het waterschap. Toch 
kan  de  gemeente  ook  behoorlijk  invloed  hebben,  bijvoorbeeld  door  de  rioolzorg  en  door  ecologische  
maatregelen. Daarom is er sprake van een intensieve samenwerking om met het Waterschap Brabantse Delta  
de watertaken uit te voeren. De programma’s van de gemeente en waterschap worden jaarlijks samengebracht  
in het Uitvoeringsprogramma Water.

Gemeente

De gemeente is, zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer, verantwoordelijk voor de inzameling en het transport  
van afvalwater  dat  afkomstig is  van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn  zelf  verantwoordelijk  voor  de  
aansluiting op het riool. Op dit punt (vanaf de perceelgrens) neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over.  
De  gemeente  is  ook  verantwoordelijk  voor  de  zorg  voor  het  overtollige  regenwater  (regenwater) en  het 
voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. De werkzaamheden die de gemeente 
uitvoert, worden betaald uit de rioolheffing.

Er is al veel werk verzet op het gebied van water. Zo zijn er beleidsplannen gemaakt die richting geven aan 
water  gerelateerde  investeringen,  waterlopen  zijn  opnieuw  ingericht  om  het  ecologisch  functioneren  te 
verbeteren, nieuwbouwwijken zijn voorzien van gescheiden riolering voor vuil water en schoon regenwater, er 
zijn  jaarlijks  watereducatieprojecten  in  samenwerking  met  het  MEC  en  kinderboerderij  en  er  zijn  
bergbezinkbassins gebouwd om het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater te beperken.
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Waterplan Roosendaal
De hoofdlijnen van de Roosendaalse waterambities zijn opgenomen in het Waterplan Roosendaal (2005) dat 
met ‘waterpartners’ is opgesteld en waarin de nadruk gelegd wordt op integrale aanpak van waterproblemen.  
De beleidsvoornemens in dit plan worden onder meer versterkt in het Landschapsontwikkelingsplan De Zoom 
van West-Brabant, dat gezamenlijk met Bergen op Zoom werd vastgesteld. Andere ambities in het Waterplan 
worden  weer  versterkt  in  de  buitenruimtenota  Verbindend  Beheren  en  in  het  GWEL  I  en  II.  Zo  zijn  de 
ecologische verbindingszones van belang voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

vGRP 2013-2019
In de Wet Milieubeheer staat de planverplichting opgenomen voor de gemeentelijke rioleringszorg. In 2013  
moest er een nieuw plan opgesteld worden en is er voor het eerst voor gekozen om in de Waterkring West  
samen  op  te  trekken  en  te  komen  tot  een  gezamenlijk  Verbreed  Gemeentelijk  Rioleringsplan  (vGRP).  De 
beleidsuitgangspunten, ambities en zorgplichten van de 6 gemeenten voor afval-, hemel- en grondwater zijn zo 
veel mogelijk op elkaar afgestemd en vastgelegd.
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Bijlage 3: Routekaart Afvalwaterketen 2030
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Bijlage 4: Wateroverlast bij extreme buien
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Bijlage 5: Voorstellen Verbindend Water

Wat werd er besproken op 30 maart voorstel opmerkingen 17 mei

tijd nemen om gedrag aan te passen

hier geen specifieke 
actie voor plannen

 

bewuster omgaan >> communiceren en mogelijkheid bieden om 
het anders te doen

communicatie !!!

de vier thema's zijn onderling verbonden (oplossing voor het ene 
draagt bij aan het andere)

integraal benaderen

we kunnen mensen niet verplichten om anders om te gaan met 
water in de tuin

integraler kijken naar mogelijkheden (kwaliteit voor kwantiteit)

meer ecologisch beheer, meer schapen, heeft tijd nodig
extra budget 
reserveren

groenbeheer

kolken zelf schoonhouden, zodat ze goed blijven werken niet onder dit project
rioolbeheer, veiligheid 
en aansprakelijkheid

ophaalsystemen voor frituurvet en dergelijke (met KCA? Kan 
gratis gebracht worden bij milieustraat)

wordt aan gewerkt
is al geregeld, zie 
website

gaten vaker vegen en van onkruid ontdoen
dit is al zo geregeld 
onder vGRP -> DOEN

wegbeheer en 
reiniging, info 
verspreiden beter 
buitenapp

door kuilen in wegdek liggen kolken soms te hoog >> herstellen

goed onderhoud en beheer (riolen schoonmaken)

belonen voor goed gedrag (sterker doorwerken van 
drinkwatergebruik in zuiveringsrecht)

adviesopdracht 
uitschrijven om een 
nieuw tarievenstelsel 
op te zetten

verder in de tijd 
plaatsen. Eerst 
bedenken wat we 
willen, dan 
inventariseren, dan een 
bestuurlijke keuze. 
Voorkeur voor 
motiveren en belonen, 
boven handhaven en 
straffen.

duur drinkwater in Aruba doet bewegen (afvalwater hergebruik 
om de tuin te gieten)

beprijzen schoon water

financiele stimulansen (juridisch advies vragen op de 
mogelijkheden)

meer vuilstort (ook in riolen) door mensen te laten betalen 
(gratis maken van milieustraat)

alles hoeft niet perfect (communicatie) ontwikkelen van een 
communicatiecampagn
e gericht op 
waterbewustwording, 
waterbewust 
handelen, water 
acceptatie en 
dergelijke

Wijkgericht en 
wijkpilots. Quickwins te 
halen op diverse 
onderdelen. Analyse 
Buitenbeter App en 
hoe deze in te zetten, 
combineren met 
zaaksysteem. 
Analyseren van deze 
gegevens.

info over de week van ons water meesturen, 13 mei Nieuwe 
Markt

onbekend maakt onbemind (communiceren, 100-100 project 
Saver)

informatie in de Bode over verschillen per wijk (wedstrijd er van 
maken, ontwikkelkosten en prijzengeld)

Nieuwe culturen >> anders mee omgaan, andere beleving

Sociale media inzetten

meer scholing en bewustwording

houd water zichtbaar + educatie

combinaties met bedrijven >> leuke acties voor inwoners

bedrijven kunnen voorbeelden tonen

regenwater in zicht houden helpt voor begrijpen dat je de auto 
niet op straat gaat wassen

voorbeeldenboek bedrijfspanden NL Greenlabel

opletten wat wel/niet in het riool (communicatie via 
Belastingsamenwerking West-Brabant)
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korter douchen (onderdeel communicatie)

medicijnen in huidhoudelijk afvalwater tegengaan

Nieuwe culturen >> anders mee omgaan, andere beleving

stickers >> wat wel/niet

water in inburgeringscursus

Sociale media inzetten

meer scholing en bewustwording

informatie in de Bode over verschillen per wijk (wedstrijd er van 
maken, ontwikkelkosten en prijzengeld)

klimaat als trigger >> mensen moeten wel aanpassen

meer scholing en bewustwording

tijdelijke overlast accepteren

water op straat bergen met uitzondering van aanrijroutes

op een andere wijze kijken naar wateroverlast

diverse groepen zeggen: weer leren leven met water, accepteren

angst voor vocht in de woning speelt een rol

toen de tunnel vol water liep stonden we er wel bij stil

als we niets doen om klimaatgevolgen op te vangen is de schade 
voor Nederland 71 miljard

wat kunnen mensen zelf doen?

laat kinderen weer met modder spelen

soms teeltkeuze afstemmen op GW peil (grenzen maakbaarheid 
landbouwkundig gebruik)

Toezien op correct gebruik van riolen en 
hemelwatervoorzieningen

voortzetten van de 
handhaving door RD, 
WBD, OMWB

Handhaving door 
gemeente, waterschap 
OMWB. Waar nodig 
intensiveren

graag BOA's inzetten op afvaldumping in buitengebied en riool 
(an 1 naar 3 BOA's)

waterschap zet ook handhavers in (lozingen drugsafval kunnen 
RWZI uitschakelen)

krattensystemen (water vertragen in straten)

locatie selecteren Voorstel voor locatiehemelwatervoorraad onder straat (alert zijn met aansluiten)

nieuw plan >> infiltratiekisten onder de straten en parkeervakken

schoolpleinen vergroenen (spelen niet alleen op verharding)

schoolplein selecteren

Nieuwe school en een 
bestaande school. 
Koppelen aan 
onderwijs en 
buurtwaterfonds.

schoolpleinen hebben vaak veel te veel verharding

meer groen op bedrijventerreinen
bedrijf selecteren Duurzaamheidsbeleid

wat doe je bij grote logistieke bedrijven (vegetatiedaken)?

riool scheiden bij vervangen in straten (is dat een keuze voor niet 
meer relinen?) afkoppelproject 

combineren met een 
waterbuffer voor de 
landbouw

Zoekopgave, bijv. 
oostkant Wouw

hemelwaterafvoer ook in bestaande situaties >> risico vervuiling

teveel aan stedelijk water opvangen voor de landbouw realiseren

hemelwater van woningen aan park Landeweel, Bulkstraat en 
Molensingel naar water in de buurt

helofytenfilters, moerassen die voorzuiveren (pilot op kleine 
schaal) 

ergens in het 
buitengebied een 
cluster van drukriool 
afhalen en sanitatie op 

Gebied selecteren

gebiedsgericht met mensen bezig zijn (boomkwekers Zundert) bij 
vervanging drukriool
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alternatieve wijze 

water en energieneutraal (gemeente moet projecten opstarten)

effluent van zuivering hergebruiken

stadsrand, verblijf aan het water (trapgewijze taluds of vlonders)

de belevingswaarde en 
bereikbaarheid van het 
water vergroten

Faciliteren initiatieven 
derden

meer vlonders of trappartijen langs de waterkant

we hebben te weinig oppervlaktewater en je kunt er niet bij 
komen

Bakkersbergomloop recreatief ontsluiten om te laten zien dat je 
afwatering nodig hebt

bomen planten naast het water

voorbeeld nemen aan Staats-Spaanse Linie, route met info (LvA 
De Linie)

molen

waterfietsroute ontwikkelen

Historische watergangen weer zichtbaar maken

onderzoeken welke 
historische 
waterpartijen zich 
lenen voor 
reconstructie

Wat is realistisch? Is de 
turfwerkgroep van de 
Heemkundekring 
hiervoor te 
interesseren? 

historie van de oude waterlopen benutten, water in het zicht 
houden

vijvers en sloten in wijken

Visvijver Stok

Van Beethovenlaan en Brugstraat open

meer bij de Bameerweg is droog (waterberging)

vennen terug in Visdonk en omgeving (historie)

wat als er geen stoepen zijn zoals in Tolberg

maatregelen voor 
wateroverlast

Omvang van het 
probleem 
inventariseren

Downgrading A-58 >> water van De Stok tot aan omloopleiding 
Bakkersberg

bruggen in plaats van duikers om opstuwing te voorkomen

speelvelden een meter verlagen

randen van marktpleinen inrichten a la Enschede

de overloop in park Landeweel (Wouw) zit erg laag of is 
overbodig

een goede waterberging kan alleen wanneer het waterpeil al bij 
voorbaat niet te hoog is

fonteinen in parken (vijver Godwaldtpark) fonteinen aanbrengen
In vitale wijken 
opnemen.

water vasthouden

maatregelen om water 
in de haarvaten vast te 
houden en afvoer te 
vertragen

Zit in analyse 
waterproblematiek

samenwerken met landbouw voor water vasthouden

afvloeien van stedelijk water vertragen

meer meanderen Molenbeek (gebruik Everlanden)

meer natuur, minder techniek, benut de historie (Nispen)

sponseffect van gebieden verbeteren

wateropvang in de kleinere haarvaten (uitbreiding LOP stuwen)

capaciteit in de haarvaten benutten door laag zomerpeil en 
stuwen bij piekbuien

medicijnen opvangen in ziekenhuizen niet onder dit project Volgen STOWA-studie

gecombineerd gebruik van commerciële faciliteiten onbekend Wat kan je toestaan?

regentonnen actie (subsidiëren of geven) we ontwikkelen een 
stimuleringsregeling 
voor diverse 
mogelijkheden om 
hemelwater vast te 

Duurzaamheidsleninge
n, pilotprojecten

waterneutraal bouwen (financiële prikkels)

regenton voor wc-spoeling

in nieuwe wijken meer doen om hemelwater te benutten 
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(stimulans op HWA benutting)

houden en te benutten

belasting heffen op verharding in de voortuin (open bestrating)

opvang van regenwater bij woning (groendak, infiltratiesysteem)

bij plan Bulkstraat waterneutraal en energieneutraal bouwen 
(voorwaarden of subsidie)

te veel verharding in tuinen

daken vergroenen
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