Aan de lokaal actieve politieke partijen in de gemeente Waalre

Water verbindt, water verdiept!
Beste raadsleden en kandidaat-raadsleden,
Maart 2018 kiezen inwoners van uw gemeente een nieuw gemeentebestuur. Een goed
moment om de balans op te maken én om ambities te benoemen. Ambities en plannen die
een plaats krijgen in uw verkiezingsprogramma. Water heeft op veel beleidsvelden invloed. En
dat willen we als Waterschap De Dommel met deze brief onder de aandacht brengen. Dat
doen we aan de hand van drie thema’s die ons allen aangaan.
Water raakt burgers zowel in het ruimtelijk domein (wonen, werken en leven in stedelijk- en
landelijk gebied), als in het sociale domein (gezondheid, leefbaarheid, veiligheid). Uw
gemeente en het waterschap werken al jaren intensief samen aan een mooie, veilige en
duurzame leefomgeving. Die samenwerking hopen wij in de toekomst voort te zetten.
Op 8 april is WaalreWaterdag georganiseerd door uw gemeente samen met het waterschap.
In project Dommeldal de Hogt, waar gemeente Waalre trekker van is, werken partijen, samen
om landschap, natuur en recreatie te verbeteren. Gevolg: een betere fietsroutestructuur én
het beekdal van de Dommel wordt beter zichtbaar en beleefbaar. Gemeente Waalre en
Waterschap De Dommel zijn beide aangesloten bij Coöperatie Boven Dommel. Binnen dit
verband werken we samen aan actuele thema's als klimaatadaptatie en klimaatrobuust
inrichten van de kernen en het platteland.
Klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie
Juni 2016 hadden we op verschillende plaatsen in ons gebied te maken met wateroverlast. Dit
had een enorme impact voor veel inwoners en bedrijven. En dat terwijl een maand later
sprake was van extreme droogte. De klimaatverandering gaat meer extreme perioden
brengen. Dit vraagt van ons als overheden om samen te werken aan een klimaatbestendige
omgeving voor onze inwoners en bedrijven. Gemeenten en waterschap moeten met elkaar
het debat voeren over de inrichting van de bebouwde ruimte en het gebruik van het
buitengebied. Maar ook van inwoners en bedrijven worden keuzes gevraagd. Denk
bijvoorbeeld aan afkoppelen van hemelwater, minder verstening, verminderen van chemische
onkruidbestrijding, andere teelt etc.
Het waterschap heeft samen met de streek een actieplan Leven- de-Dommel opgesteld. Dit
actieplan moet zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan, in extreem natte én
droge situaties. De komende jaren trekt waterschap De Dommel bijna 15 miljoen euro uit om
het watersysteem meer klimaatbestendig te maken. Dit kan alleen samen met alle partners in
het gebied, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
De komende decennia staan we ook aan de lat om stappen te zetten naar veranderingen in
ons energiegebruik. We zien steeds vaker lokale initiatieven van particulieren, in woonwijken
en van energiecoöperaties. Wij kunnen als waterschap ook voor uw gemeente daarin veel
betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnecellen en windmolens op onze
terreinen, het benutten van warmte uit rioolwater en oppervlaktewater maar ook produceren

van biogas door vergisting van slib uit de waterzuivering. Hergebruik van biomassa (sloot- en
bermmaaisel) kan bijdragen aan een circulaire economie. Deze ambities kunnen ook voor de
land- en tuinbouw in uw gemeente reden zijn om aan te haken.
Leefbaarheid, veiligheid, gezondheid
We hebben in Nederland een zeer uitgekiend stelsel van riolering en zuivering van afvalwater
hebben. De manier waarop in Nederland de rioolwaterzuivering is geregeld, voorkomt niet
alleen ziektes en epidemieën, maar biedt ook kansen op hergebruik van grondstoffen en
opwekking van energie. Helaas is dit uitgekiende rioolstelsel alleen onvoldoende om de
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarom blijft onze gezamenlijke inspanning
voor een goede rioleringszorg van belang en moeten we bijvoorbeeld het aantal
riooloverstorten verminderen. Door kansen aan elkaar te koppelen kunnen we de
leefbaarheid vergroten. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven voor water en groen in de
bebouwde omgeving en door duurzaam aanbesteden van infrastructuur en het bevorderen
van bloemrijke bermen en -dijken en biodiversiteit in 'overhoekjes'. Dit helpt bijvoorbeeld ook
aan het tegengaan van hittestress.
Samenwerken, één overheid, Omgevingswet
Naar verwachting wordt de omgevingswet medio 2019 van kracht. Doel: één overheid,
versimpeling van wetgeving, versnellen van procedures en vergemakkelijken van
vergunningaanvragen voor inwoners en ondernemers. Wij willen graag met uw gemeente
samenwerken aan implementatie van de omgevingswet, vooral omdat landelijk en stedelijk
water een belangrijk onderdeel van de klimaatbestendige kwaliteit van onze leefomgeving
uitmaakt.
Tot slot
Wij hopen dat u het belang van water voor inwoners onderschrijft en een paragraaf in uw
verkiezingsprogramma opneemt, waarin u zich hierover uitspreekt. Voor nu en later. Wij
hopen na de verkiezingen de goede samenwerking met colleges en raden te kunnen
voortzetten en intensiveren. We zijn uiteraard te allen tijde bereid hier over met u door te
praten: verbindend en verdiepend!

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neemt u daarvoor contact op
met Hanne Baudoin of Hans Roelofs, telefoonnummer 0411-618618.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

ing. A.H.C. Huijbers
loco-watergraaf

drs. A.G. Dekker MSc
secretaris

BIJLAGE
Wilt u meer weten over genoemde thema’s? Hieronder vindt u beknopte informatie over
afspraken en ontwikkelingen op het terrein van klimaat, leefbaarheid en omgevingswet op
regionaal en nationaal niveau.
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
In voorjaar 2017 hebben de samenwerkende overheden in Brabant en Limburg bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een plan van aanpak (Regionaal bod
Klimaatadaptatie Zuid-Nederland) neergelegd als ‘zuidelijke’ vertaling van het Delta
Programma Ruimtelijk Adaptatie (DPRA). Dit gaat over de vraag hoe we de gevolgen van
klimaatverandering kunnen verminderen en opvangen. De invulling hiervan zal in 2017 en
2018 een vervolg krijgen. Naar verwachting komt hiermee Rijks budget beschikbaar voor
investeringen maar er wordt ook heel veel verwacht van gemeenten en waterschap.
Naar een duurzaam Nederland
Gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (Unie van Waterschappen) werken
samen aan de versnelling van een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Nederland.
De investeringsagenda uit 2017 ‘Naar een duurzaam Nederland’ en het bijbehorend pamflet is
een uitnodiging voor het Rijk, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers om mee
te doen aan een circulaire economie. Het is als signaal gegeven naar het nieuwe te vormen
kabinet.
Bestuursakkoord water
In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van
waterbedrijven in Nederland (Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Sindsdien
hebben gemeenten en waterschappen in Brabant prima samengewerkt en resultaten geboekt.
Met zichtbare verbeteringen in kostenbeheersing, kwaliteit van dienstverlening en
kennisdeling als gevolg.
Routekaart voor de afvalwaterketen 2030
VNG en Unie van Waterschappen hebben de Routekaart voor de Afvalwaterketen 2030
omarmd. Ook de routekaart kan inspiratiebron zijn voor verdieping van de samenwerking.

