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Amendement: Activeer burgers bij de verwerking van hemelwater
De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen. Gelezen het voorstel van de burgemeesters
en wethouders d.d 21 november 2017 nr.2017-78
Ovenaregende dat:
- De gemeenteraad al in 2014 unaniem een motie voor vergroting van het waterbewustzijn
heeft aangenomen in het kader van duurzaamheid.
- Het GRP ook de wijze van omgaan met hemelwater vastlegt.
- De presentatie van ZW14 in de Commissievergadering laat zien dat er meer inzet nodig is
voor aanvulling van het grondwater en lokale verwerking van het hemelwater.
- Het gewenst is dat particulieren weten welke mogelijkheden zijzelf hebben om
hemelwater op eigen terrein te verwerken.
- De formulering op blz. 16 van het GRP waarbij de VERWACHTING uitgesproken wordt
dat de burger zich maximaal zal inzetten bij het afkoppelen van zoveel mogelijk oppervlak
onvoldoende de prioriteit van dit onderwerp uitdrukt
- De gemeente het uitgangspunt dient te verlaten om bij alle percelen als gemeente het
hemelwater zelf te blijven inzamelen.
- De verwerking van het hemelwater zoveel mogeliik door inwoners op
eigen terrein dient te geschieden.

Besluit om:
Het voorliggende raadsbesluit als volgt aan te vullen en te wijzigen
Op pagina 16 de alinea
"De gemeente blijft in bestaande gebied het (overtollige) hemelwater inzamelen en
afvoeren"... .......Um... ......"|n hfdst. Swordt hiervooraanvullend beleid opgesteld.

"

te verwijderen en te vervangen door
"Vergroting van het waterbewustzijn van de burger heeft prioriteit en dit dient nadrukkelijk tot uiting te
komen in de uitvoering van dit GRP.
De gemeente informeert actief de inwoners over de noodzaak van het op eigen terrein afkoppelen van
regenwater. Voor burgers maakt de gemeente een plattegrond actief openbaar waarop voor de burger
duidelijk na te gaan is wat lokaal de meest optimale manier is om hemelwater zelf op eigen terrein te
verwerken, waarbij men uit dient te gaan van de volgorde:
- directe infiltratie op eigen terrein,
- opslag of vertraagd infiltreren op eigen terrein indien de ondergrond dit noodzakelijk maakt."
lndien dit niet mogelijk is blijft de gemeente het hemelwater inzamelen"
En gaat over tot de

Ondertekend door

van de dag
volgende fracties
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