VOORLOPIGE AGENDA

OPENBARE RAADSINFORMATIEAVOND 10 MAART 2020
AANVANG 19.30 UUR

I.

Opening door voorzitter de heer J.A.J. Claessen.

II.

Afkoppelen hemelwater.
1. De historie van het beleidspunt
De afkoppelsubsidie voor het projectgebied Molenstraat e.o. is in juni 2019
vastgesteld.
Momenteel worden bij de herinrichting van de Molenstraat e.o. huizen
aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool.
2. Het doel van deze beeldvormende bijeenkomst
Inzicht geven in de mogelijke maatregelen m.b.t. afkoppelen binnen de
gemeente Waalre. Hoe kunnen we middels informatieverstrekking het waterbewustzijn van de inwoners vergroten.
3. De opzet van deze beeldvormende bijeenkomst
• Alexander van Holstein, wethouder gemeente Waalre:
Korte inleiding van de avond met een toelichting op hetgeen er
momenteel al door de gemeente is gerealiseerd.
• Eric Hendrikx, Senior adviseur stedelijk water Waterschap De Dommel:
Informatievoorziening over hoe overheden het water-bewustzijn kunnen
vergroten bij inwoners.
• Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED:
Een korte bestuurlijke/maatschappelijke presentatie over het zeker
wel/niet afkoppelen en de afwegingsruimte daartussen.
• Lars van Erp, projectleider riolering gemeente Waalre:
Een presentatie over de kenmerken binnen de gemeente die
maatgevend zijn voor de mogelijkheden tot infiltratie.

III.

Startnotitie Transitievisie Warmte Waalre.
1. De historie van het beleidspunt
De Klimaatwet stelt klimaatdoelstellingen voor de regering vast. Hoofddoel van
de wet is het bereiken van 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten
opzichte van 1990 en als tussendoel 49% broeikasgasreductie in 2030. In het
landelijke Klimaatakkoord is invulling gegeven aan de voorgenoemde nationale
doelen en afspraken.
In het Klimaatakkoord wordt de visie voor de gebouwde omgeving in 2050
gegeven, namelijk:
“We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de
gebouwde omgeving, een aanpassing van onze ruim 7 miljoen huizen en 1
miljoen gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door
aardgas, tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame
warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf
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opwekken. Dat gaan we tot 2050 stapsgewijs en samen met bewoners en
eigenaren van deze gebouwen doen.”
2. Het doel van deze beeldvormende bijeenkomst
Het doel van de raadsinformatiebijeenkomst is de raad te informeren ter
voorbereiding van de raadsbehandeling van de startnotitie Transitievisie
Warmte Waalre. De warmtetransitie is een grote opgave die iedereen in de
gemeente Waalre raakt. We willen de raad tijdens de informatieavond van
achtergrondinformatie voorzien (wat houdt de warmtetransitie in, wat komt op
ons af, wat zijn de consequenties).
3. De opzet van deze beeldvormende bijeenkomst
De heer L. Boelen (integraal duurzaamheidsadviseur) neemt de raad mee in de
aanleiding van de warmtetransitie, gekeken vanuit de landelijke opgave en de
positie van de Transitievisie Warmte in het geheel. Vervolgens krijgt de raad
uitleg over de belangrijke elementen van de warmtetransitie, zoals de
alternatieven van aardgas met bijbehorende consequenties. Hierbij gaan we in
op wat er speelt rondom de woningen, rondom het netwerk en nemen we u
mee in de voor- en nadelen van de verschillende duurzame warmtebronnen.
Met die informatie willen we een gevoel geven van wat de warmtetransitie
daadwerkelijk voor Waalre betekent. Vervolgens sluit wethouder Uijlenhoet af
met een korte toelichting op het vast te stellen proces dat we, met alle
belanghebbenden, gaan doorlopen om de warmtetransitie in de gemeente
Waalre vorm te geven.
4. Bijlagen
Klimaatakkoord:
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/07/1
0/hoofdlijnen-compleet

IV.

Verrijken Gebiedsvisie Brainport City.
1. De historie van het beleidspunt
In 2014 is onder aansturing van de gemeente Eindhoven met de “gebiedsvisie
Brainport City” een toekomstperspectief geschetst voor de Brainportregio om te
kunnen blijven concurreren met andere Europese kennis - en innovatieregio’s.
De overige gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) waren slechts
zijdelings betrokken bij de totstandkoming van de visie.
Vanwege het belang van deze visie voor de gehele regio, de wens te komen tot
meer integrale afwegingen op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling in de
regio en omdat er nieuwe thema’s (zoals gezonde verstedelijking en
klimaatadaptatie) zijn die steeds belangrijker worden is in de
Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven
besloten dat het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte de gebiedsvisie Brainport
City zou ‘verrijken’.
In 2019 is door het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte gewerkt aan de
verrijking van de bestaande gebiedsvisie Brainport City en het bijbehorend
ruimtelijk programma. De stukken bevatten geen nieuw beleid maar vormen
een nieuw, door alle regiogemeenten gedragen en ondersteund, vertrekpunt
voor de samenwerking binnen het thema ruimte van het Stedelijk Gebied
Eindhoven. Daarmee biedt het een stevig fundament biedt voor de verdere
ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Inmiddels is dit proces afgerond en is de
verrijking van de gebiedsvisie Brainport City gereed. Het verrijkingsdocument is
inmiddels bekrachtigd door het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte.
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2. Het doel van deze beeldvormende bijeenkomst
De gemeenteraad te informeren over de verrijkte gebiedsvisie Brainport City en
het bijbehorend ruimtelijk programma.
3. De opzet van deze beeldvormende bijeenkomst
Wethouder Uijlenhoet zal aan de hand van een presentatie de raad informeren
over inhoud en achtergrond van de verrijkte gebiedsvisie en het ruimtelijk
programma. Vervolgens is er kort gelegenheid voor het stellen van vragen
en/of maken van opmerkingen n.a.v. de presentatie.
4. Bijlagen
-Verrijkte gebiedsvisie Brainport City (incl. ruimtelijk programma).
-Kaartbeeld behorend bij verrijkt ruimtelijk programma.

V.

Sluiting.

De stukken behorende bij deze vergadering vindt u na 27 februari 2020 op de website
van de gemeente Waalre in de vergaderkalender via www.waalre.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/vergaderingen.

