Water in uw verkiezingsprogramma
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022; een inspiratiedocument
Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel en niet te weinig én ook
nog eens van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een
belangrijke randvoorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: gezond voedsel, een groene
omgeving, aantrekkelijke wijken, recreatie, landbouw, bedrijven en gevarieerde natuur. Water van
goede kwaliteit speelt ook een belangrijke rol in een gezonde openbare ruimte.
Onze leefomgeving staat onder druk: klimaatverandering, stikstof en andere vervuiling, het
volbouwen van groene ruimte hebben een belangrijke invloed op onze leefomgeving. Water gaat
een steeds belangrijker rol spelen bij het gezond houden van onze leefomgeving, zowel in steden
en dorpen als in het buitengebied. Water draagt bij aan een groene en gezonde leefomgeving.
Maar dan zal het watersysteem meer sturend moeten worden bij keuzes voor bijvoorbeeld
woningbouw, leefbare wijken en het tegengaan van wateroverlast, verdroging en hittestress. Alle
reden om in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen ook aandacht aan water te
besteden.
Dit document dient ter inspiratie voor uw verkiezingsprogramma. Daarom is het niet volledig. Dat
kan ook niet omdat veel waterkwesties een sterk lokale dimensie hebben. Als u meer wilt weten,
bijvoorbeeld over gemeente-specifieke programmapunten, kan de fractie van Water Natuurlijk van
de Dommel u mogelijk verder helpen. Neem dan contact op via het contactformulier op onze
website: www.waternatuurlijk.nl/de-dommel/
Tenslotte, mocht de verkiezingsuitslag er aanleiding toe geven dat u aanschuift aan de
onderhandelingstafel voor de coalitiebesprekingen -hetgeen natuurlijk te hopen is- zorg er dan ook
voor dat het thema water een volwaardige plaats krijgt in het collegeprogramma en niet alsnog in
een voetnootje terecht komt. Mogelijk blijkt u opeens op dit punt, op basis van dit breed
verspreidde bericht, meer bijval te krijgen dan bij andere onderwerpen. Water is van iedereen!

Maak van water een inspirerend en winnend verkiezingsthema:
Water Natuurlijk werkt van harte met u mee!
Veel succes met de verkiezingen!
De fractie van Water Natuurlijk – Waterschap De Dommel
Water Natuurlijk is een waterschapspartij. U komt ons dus niet tegen in uw gemeenteraad. Wij
hebben bij de laatstgehouden waterschapsverkiezingen 8 van de 23 vrij verkiesbare zetels
gekregen. Natuurlijk water leeft dus ook onder uw kiezers!

Water en Hoge Zandgronden
Grote kans dat uw gemeente te maken heeft met hoge zandgronden zoals die voornamelijk
voorkomen in Zuid-Oost Brabant en Oost Nederland. Meestal op eigen grondgebied soms er
vlakbij. Als eigenschap geldt dat ze slecht water vasthouden en snel leeglekken naar lagere
gebieden. In tijden van droogte er is snel sprake van een tekort. De laatste jaren hebben we al
nadrukkelijk te maken gekregen met kurkdroge tijden. In ZO-Brabant zijn deze gronden volledig
afhankelijk van regenwater. De boeren gaan dan pompen, sommige particulieren ook. Dat gaat
dan niet om extra water, dat gaat om regenwater dat in de bodem is gezakt. Geen regenwater
uit de wolken en wegpompen van regenwater in de grond: Dat kan niet duurzaam goed gaan! En
dat blijkt. De natuur trekt in eerste instantie aan het kortste eind, maar ook de putten moeten
dieper en dieper. De discussies laaien op. De kern van de oplossing is: zoveel mogelijk water
vasthouden in natte tijden (winter; herfst; stortbuien) en gebruiken wanneer het nodig is. De
balans is duurzaam positief: er valt meer water in natte tijden dan we in droge tijden nodig
hebben. Wat we nu helaas doen is zo snel mogelijk ons kostbare regenwater afvoeren naar onze
beken en van daar naar de Maas en dus de zee.
Wat kunnen gemeenten doen?
• Creëer meer (tijdelijke) waterberging in plassen en
sloten of op bijvoorbeeld waterpleinen, zogenaamde
Zo sparen we water voor in droge tijden. Dit biedt
tegelijkertijd kansen voor recreatie zoals varen,
vissen, zwemmen en schaatsen.
• Gebruik waterdoorlatende bestrating bij de aanleg
van bijvoorbeeld parkeerterreinen. Laat regenwater
van de straat afstromen naar de berm of een sloot
langs de weg zodat het water in de bodem kan zakken
en zo grondwater wordt.
• Stimuleer burgers om meer groen en minder verharding in hun eigen tuin aan te leggen. Zo’n
stenen tuin is in de zomer bloedheet en leidt bij heftige neerslag snel tot wateroverlast en van
dat regenwater maken we dan weer grondwater
• Stimuleer afkoppeling van schoon hemelwater: zorg ervoor dat schoon regenwater niet in het
riool terecht komt maar bijvoorbeeld via een wadi kan infiltreren in de bodem. Bij nieuwbouw
is dit makkelijk te regelen, maar ook bij bestaande bouw zijn mogelijkheden. Particulieren
kunnen regenwater opvangen in een regenton, vijver of infiltratiekrat. De gemeenten kan zelf
het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen af te koppelen en door bijvoorbeeld
woningcorporaties te stimuleren water als issue mee te nemen bij renovatie.
• Bij de VNG is een standaardverordening beschikbaar om huiseigenaren te verplichten hun huis
af te koppelen. Duitsland en België hebben hier goede ervaringen mee. Verschillende
Nederlandse gemeenten hebben ook zo’n verordening. Als u die nog niet hebt: ???
• Stimuleer de aanleg van groene daken en gevels. Dat is effectief als isolatie (energiebesparing),
vergroot het waterbergend vermogen, werkt als buffer in tijden van droogte, zorgt voor
verkoeling op hete dagen, ontlast het riool, draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en
aan de ecologie in de stad en legt fijn stof vast.
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Water en klimaatverandering
Door klimaatverandering wordt het gemiddeld
warmer. Dit kan in de bebouwde omgeving
leiden tot hittestress In steden is het tijdens
een warme periode vaak tot wel 8 graden
warmer dan op het omliggende platteland. Ook
wordt het zowel natter én droger. De neerslag
zal steeds vaker in piekbuien vallen, dat wil
zeggen grote hoeveelheden neerslag in korte
tijd. Dat kan leiden tot overlast zoals water op
straat en overbelasting van het riool, waardoor
water ongezuiverd in het oppervlaktewater
terecht komt. Dit brengt weer extra
gezondheidsrisico’s, vissterfte, blauwalgen,
vuil- en stankoverlast met zich mee.
Wat kunnen gemeenten doen?
• Zorg voor meer groen en minder verharding
in woonwijken en in de openbare ruimte. Dit
zorgt voor minder wateroverlast en helpt
Bron: KNMI 4-scenario’s
ook tegen hittestress. Wees om dezelfde reden zuinig op bestaande
groenstructuren, braakliggende gronden en dergelijke.
• Zorg dat bij locatiekeuze van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen rekening gehouden
wordt met het waterbeheer. Dus liever niet bouwen op plaatsen waar de kans op
wateroverlast groot is, zoals laaggelegen locaties.
• Als er toch op die locaties gebouwd gaat worden, zorg dan voor aangepast voorwaarden aan
gebouwen (zoals kruipruimte-loos, amfibisch of drijvend) en leg wadi’s (infiltratiegreppels) aan.
•

Maak samen met het waterschap een update van de klimaat stresstest voor de gemeente
(waar zitten de zwakke plekken ten aanzien van wateroverlast EN verdroging) en maak op basis
daarvan een plan van aanpak om de gemeente klimaatbestendig te maken.

•

Water is een thema in de omgevingswet, -visies en andere ruimtelijke plannen en grote
projecten. Neem water op in de Programma’s van Eisen en betrek het waterschap vanaf het
begin. Niet alles kan overal.
Maak werk van de verbetering van de waterkwaliteit. Zet ook samen acties op om exoten,
kroos en blauwalgen tegen te gaan en de vervuilingsbronnen aan te pakken.
Stuur aan op het vermijden van het gebruik van uitlogende metalen (koper, lood en zink) in de
bouw. Het zijn kleine maar permanente bronnen van verontreiniging van het oppervlaktewater
met zware metalen.
Maak water een issue in de renovatieplannen van sociale woningbouw door daar vroegtijdig
met de woningbouwvereniging over te spreken.
Voorkom gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het openbaar groen en
wegen. Door afspoeling komen restanten in het oppervlaktewater (en het daaruit bereide
drinkwater) terecht. Er zijn inmiddels voldoende volwaardige alternatieven aanwezig.

•
•

•
•
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Water als levensader
Water speelt een cruciale rol in de leefbaarheid en
gezondheid in een gemeente. De behoefte van water van
goede kwaliteit waar mensen in kunnen zwemmen, varen,
langs kunnen wandelen of fietsen speelt een belangrijke
rol in een gezonde inrichting van de openbare ruimte. Ook
het klimaat in de stad verbetert. Water is beeldbepalend
en voegt veel ecologische, recreatieve en economische
waarden toe. Huizen aan het water zijn aanmerkelijk
duurder dan vergelijkbare huizen die niet aan het water liggen. Maak daar gebruik van,
bijvoorbeeld door de functies wonen en waterberging te combineren. Het watersysteem, dat van
oudsher is ingericht op het afvoeren van water, moet worden omgebouwd naar een systeem dat ook
water kan vasthouden. Dit heeft te maken met het vaker en langduriger voorkomen van droge
perioden. Die ombouw vraagt veel ruimte, ruimte die schaars is.
Wat kunnen gemeenten doen?
• Zorg dat water en oevers een samenhangend groenblauw netwerk vormen met de
natuurkernen, parken en groenstroken tussen de wijken en ook met het buitengebied.
•

Toets projecten op hun bijdrage aan de waterkwaliteit, ecologie, netwerk- en gebruiksfuncties.

•

Anticipeer in uw planologisch beleid op de toenemende vraag naar ruimte voor water
(“Ruimtelijke ordening op waterbasis”).

Water en circulaire economie
Water speelt ook een rol in de opwekking van duurzame energie en
het terugwinnen van warmte en grondstoffen.
Rioolwaterzuiveringen worden in toenemende mate omgevormd tot
energie- en grondstoffenfabrieken. Ook thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) bieden perspectieven
voor een energie neutrale gemeente. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de inzameling van afvalwater en riolering;
waterschappen voor de zuivering van het afvalwater en de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Samenwerking is dus belangrijk. Het leidt tot
financiële voordelen, is goed voor het milieu en draagt bij aan meerdere doelen.

waterkringloop

Wat kunnen gemeenten doen?
• Inventariseer samen met waterschap de meekoppelkansen: vraag en aanbod, kosten en baten,
financieringsopties, aanvullende doelen, belanghebbende partijen.
•

Neem maatregelen die ongezuiverde riool overstorten beperken, bijvoorbeeld door de aanleg
van zogenoemde Bergbezinkbassins
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Wat kunnen gemeenten nog meer doen?
•

•

•

Zet een bewustwordingscampagne op en zet voorbeelden in
het zonnetje, zoals over wat wel en niet door het toilet
doorspoelen, liever geen eendjes voeren, maar waar dan het
oude brood te laten? Hoe meer eendjes gevoerd worden,
hoe meer blauwalg een kans krijgt in warme zomers.
Mensen en honden kunnen daardoor niet meer genieten
van een verfrissende duik in het water. Benadruk de
Foto: Norbert Stap
positieve kant van water.
Open samen met waterschap, drinkwaterbedrijf en andere
waterorganisaties een waterloket waar bewoners en ondernemers terecht kunnen met vragen,
meldingen, wensen en ideeën over alle waterzaken. Diverse gemeenten hebben er al een; zorg
dat het loket bekend is en uitnodigt om er gebruik van te maken.
Maak afspraken met belanghebbenden over samenwerkingsprojecten, zoals met
verzorgingstehuizen en ziekenhuizen over het terugdringen van medicijnresten in
oppervlaktewater. Dat is een groeiend probleem is in onze vergrijzende samenleving. Of
bemiddel bij ondernemers en omwonenden over benutting van energie en grondstoffen
afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Handig om te weten: Subsidieregelingen
Water Natuurlijk heeft zich binnen het Waterschap De Dommel stevig ingespannen voor
belangrijke regelingen:
•
•
•

Schoolpleinen van de toekomst
Afkoppel-verdubbelaar
Klimaatbuffers

Daarnaast zijn er diverse andere landelijke en regionale subsidiemogelijkheden.
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