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SAMEN
NVATTING
Met de bllik vooruitt…
Voor u ligt h
het Gemeenttelijk WaterT
Taken Plan (G
GWTP) van de gemeente Gemert-Baakel voor de planperiode
e
2019 tot en
n met 2023. De zes gem
meenten binn
nen de same
enwerkingsre
egio Brabants
tse Peel (Astten, Deurne,,
Gemert-Bakkel, Helmond
d, Laarbeek,, Someren) e
en het waterschap Aa en
e Maas hebbben voor dit traject een
n
gezamenlijkk proces doo
orlopen. Dit heeft geleid tot gezame
enlijke standp
punten die zzijn verwerktt in de visie,,
ambitie en strategieën en kennisuiitwisseling. I n het proce
es is ruimte gelaten vooor de gemee
enten om op
p
onderdelen het beleid lo
okaal in te kle
euren.
Vooruitkijke
en naar uitda
agingen is essentieel in waterbehee
er. Het GWTP is een gooed en wette
elijk verplichtt
planinstrum
ment om mee
e te kunnen bewegen
b
me
et de trends en ontwikkelingen binne n dit vakgeb
bied. Zo is err
bijvoorbeeld
d sprake van meer extrreme neersla
ag door klim
maatverandering, een veeranderende verhouding
g
tussen overrheid en burg
gers en verandering in w
wetgeving. We
W gebruiken het GWTP oom nu en in de toekomstt
aan de gem
meentelijke zo
orgplichten te
e kunnen vo ldoen en als toetsingskad
der voor nieuuwe ontwikkelingen.

…de volk
ksgezondh
heid vooro
op…
De zorg voor riolering draagt
d
bij aa
an een gezo
onde leefomg
geving en is uitgewerkt in zorgplichtten. Volgenss
deze zorgpllichten draag
gt de gemeen
nte, vanuit h et oogpunt van
v volksgez
zondheid en vveiligheid, zo
org voor een
n
doelmatige inzameling, berging, tran
nsport en/of lokale zuivering van afva
alwater, hem
melwater (reg
genwater) en
n
grondwater. De kans op
p overlast dient hierbij te
e worden bep
perkt tot maa
atschappelijkk aanvaardbare normen..
Deze taakvverantwoorde
elijkheid geldt alleen in
ndien de burger niet ze
elf op eigenn terrein hett hemel- en
n
grondwater doelmatig ka
an verwerken.

…koersen we naar
n
een
n
participerrende watterketen…
…

duurza
ame,

klimaatbeste
endige,

professio
onele

en
n

Met de werreldwijde am
mbities op he
et gebied van
n verduurzaming groeit de noodzaa k van een trransitie naarr
een circulaire economie. Hierin wo
orden nieuw
we verbindingen in prod
ductieprocesssen tussen bijvoorbeeld
d
water, land
dbouw en en
nergie gezocht om krin
nglopen te sluiten
s
en hergebruik vaan rest- en afvalstoffen
n
mogelijk te maken.
Biij de inzame
eling en het transport
t
van
n het stedeliijk afvalwate
er zorgen we
e
errvoor dat o
ons systeem
m zo doelmatig mogelijjk functioneert, dat we
e
du
uurzame tecchnieken inz
zetten en dat de volkssgezondheid niet in hett
ge
eding komt. D
Dat betekentt dat we:
• tenminste
e het huidige servicenivea
au behoudenn;
• het aanbo
od van afva
alwater op de RWZI tenn hoogste ge
elijk houden
n
maar stre
even naar min
nder;
• gebruikt w
water hygiënisch verantw
woord blijven verwerken;
• nieuwe fo
outaansluiting
gen voorkom
men en bestaaande foutaansluitingen
opheffen;
• in beperktte mate rioolvreemd wate
er acceptereen;
• openstaan
n voor terugw
winning/herg
gebruik van eenergie en grrondstoffen;
• openstaan
n voor nieuw
we sanitatieco
oncepten.

derende klim
maat en de verstedelijkin
ng brengen grote uitdagingen met zich mee. Regenbuien
n
Het verand
worden stee
eds extremer en komen vaker voor, met veel ove
erlast en sch
hade tot gevoolg. Ook het vasthouden
n
van het gew
wenste grond
dwaterpeil wordt
w
moeilijkker tijdens ex
xtreem lange
e droge of naatte perioden
n. Omdat hett
aantal warm
me dagen toeneemt word
dt hittestresss ook een prrobleem, voo
oral in een ggebouwde om
mgeving mett
weinig groen en veel ve
erharding.
Het besef g
groeit dat watterover- en onderlast
o
nie
et langer is op te lossen door
d
alleen m
maar het aan
npassen van
n
de riolering
g. Om extreme buien doelmatig
d
te verwerken moeten we
e de gehelee buitenruimtte benutten..
Bijvoorbeeld
d via de aanleg van mee
er groene voo
orzieningen, bergingsbas
ssins en opppervlaktewate
er. Maar ookk
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het vergroe
enen van dakken en tuinen
n, het opwaa
arderen van sloten en he
et aanpassenn van bestaa
ande parken
n
en pleinen zzodat deze (meer) water kunnen berg
gen. Dit noem
men we klimaatadaptatiee.
We houden
n bij de (he
er)inrichting van de op
penbare ruim
mte rekening
g met de vverwerking van
v
extreme
e
neerslaghoe
eveelheden. Hemelwaterr verwerken we zo lokaa
al mogelijk en benutten w
we voor het aantrekkelijk
a
k
maken van de leefomge
eving. Dat be
etekent dat w
we:
• regenwaterr gebruiken daar
d
waar he
et valt;
• de wettelij ke voorkeursvolgorde hanteren
h
vooor het verw
werken van
n
hemelwaterr (vertragen, bergen, afvo
oeren);
• bij alle afkkoppelplanne
en samen met
m het waaterschap op
ptrekken en
n
proberen zo
oveel mogeliijk te ontsten
nen en te verrgroenen
• de inrichtin
ng van de openbare
o
ruiimte benutteen voor de opvang van
n
overtollig he
emelwater;
• streven naa
ar efficiënte en
e robuuste (collectieve) voorzieningen.
• communice
eren naar de inwoners da
at we een geezamenlijke
verantwoorrdelijkheid he
ebben om wa
ateroverlast tte voorkomen, ieder
moet zijn stteentje ‘wegd
dragen’;
• communice
eren naar de inwoners da
at we wat vakker water op straat
moeten acccepteren en dat water op
p straat hygiëënisch veronttreinigd kan
zijn.
antse Peel is
i veel varia
atie in de gro
ondwaterhuishouding. Gemert-Bake
G
l ligt bijvoorbeeld in hett
In de Braba
gebied van de Peelran
ndbreuk, watt van invloed
d is op de lo
okale infiltratiemogelijkheeden en hoo
ogte van de
e
grondwatersstand. Kerrnen nabij de huidig
ge of voo
ormalige beekdalen hhebben relatief hoge
e
grondwatersstanden. Op de hoger ge
elegen delen kan juist verdroging een
n probleem w
worden.
Ee
en gezonde
e grondwatterhuishouding is een gezamenlijke verant-woordelijkheid
d van zow
wel particulieren, gemeeente, wate
erschap en
n
prrovincie. Sa men streven
n we naar het voorkom
men van ve
erdroging en
n
grrondwaterove
erlast. De invloed va
an menseliijke ingrepe
en op hett
grrondwaterreg
gime onderzo
oeken we vo
ooraf, waarbiij we er naarr streven om
m
de
e natuurlijke situatie intac
ct te laten. Dat betekent ddat we:
• de wettelijkke voorkeursv
volgorde han
nteren voor hhet verwerke
en van
grondwaterr;
• bij het treffe
en van maatrregelen reke
ening houdenn met de mog
gelijke
effecten op
p de grondwa
aterhuishouding.
Er ligt voorr circa € 185
5 miljoen aa
an infrastructtuur onder de
d grond om
m droge voeeten en scho
oon water te
e
houden. De
e waarde hie
ervan en de impact bij fa
alen rechtvaa
ardigt een prrofessionele aanpak. Oo
ok hier is hett
de kunst om
m een gezon
nde balans te
t vinden tusssen het zo goed mogelijk uitvoerenn van de wattertaken, hett
realiseren vvan ambities,, het omgaan
n met risico’ss en een beta
aalbare rioolheffing.
Omdat gebied
den niet altijjd gelijk zijn
n aan elkaarr biedt dit ru
uimte om te
e
differentiëren in beheer en onderhoud
d. We doen minder waarr het kan en
n
meer waar he
et moet. Hie
erbij houden we oog vooor de algem
mene doelen
n
waarvoor de rriolering ooit is aangelegd
d: volksgezonndheid en ve
eiligheid. We
e
zo
oeken de sp
peelruimte met
m name op
o het vlak van comforrt, milieu en
n
be
elevingswaarrde. Dat bete
ekent dat we:
• de kwaliteitt van de uittvoering van watertaken behouden of vergroten
n
(ook met he
et oog op de toekomstige
e opgaven);
• geen onaan
nvaardbare risico’s neme
en als het gaaat om volks
sgezondheid
d
en veiligheiid;
• streven naa
ar kosteneffic
ciëntie en do
oelmatigheid;;
• streven naa
ar regionale samenwerking om de ppersonele kw
wetsbaarheid
d
te verminde
eren.
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We kunnen
n de gebouw
wde omgevin
ng niet in éé
én keer klima
aatbestendig
g en waterroobuust make
en. Opgaven
n
worden daa
arom steeds vaker integra
aal opgepakkt en verweve
en met andere ruimtelijkee ontwikkelin
ngen om niett
alleen (pote
entiële) prob
blemen op te
e lossen ma
aar tevens de leefbaarhe
eid van de oomgeving te verbeteren..
Conform he
et Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie h ebben de Nederlandse
N
overheden dde gezamen
nlijke ambitie
e
om klimaatb
bestendig en
n waterrobuu
ust inrichten uiterlijk in 2020
2
onderdeel van beleeid en hande
elen te laten
n
zijn.
Aa
angezien ze
estig tot zev
ventig proce
ent van de ggebouwde omgeving
o
in
n
ha
anden is va
an particulierren/ private partijen ligtt het voor de
d hand om
m
ge
ezamenlijk o
op te trekken. Dit past in de geestt van de Om
mgevingswett
waarin particcipatie word
dt bevorderd door miinder regels
s en meerr
sp
peelruimte. A
Als gemeen
nte Gemert-Bakel willenn we samen
n met onze
e
waterpartners (en dat zijn dus ook de innwoners, be
edrijven en
n
be
elangenorga nisaties) zo
orgen voor een toekom
mstbestendig
g water- en
n
rio
oolsysteem. Dat betekent dat we:
• samen mett de inwoners
s bijdragen aan
a levenslooopbestendige
wijken/buurrten;
• water gebrruiken om de
d wijk (waa
ar mogelijk) een eigen karakter te
e
geven;
• op zoek ga an naar mee
erwaarde voo
or de leefomggeving;
• zorgen voo
or in het oog springende repeterendee projecten (bijvoorbeeld
(
d
vergroenen
n van wijken en schoolple
einen).

…en naarr een klim
maatbesten
ndig, scho
oon, geord
dend en be
eleefbaar watersystteem…
Samen mett Waterschap
p Aa en Maa
as werken we
e aan een klimaatbesten
ndig watersyssteem en communiceren
n
richting inw
woners en bedrijven
b
wa
at ze wel o
of niet van ons mogen verwachteen. We hou
uden bij de
e
(her)inrichtin
ng van de op
penbare ruim
mte, binnen e
en buiten de bebouwde kom
k
rekeningg met de verrwerking van
n
extreme ne
eerslaghoeve
eelheden. We
W zijn ons bewust dat de afvoer kan wordenn bemoeilijktt door hoge
e
rivierstande
en en het onttvangen van Maaswater in de Peelse
e Loop en Sn
nelle Loop (G
Gebiedsregeling aanvoerr
Peelse Loo
op). We houd
den water va
ast waar dit in een beho
oefte kan voorzien en vooorkomen on
nnodig hoge
e
afvoerpieke
en.
De behoefte
e aan schoon en gezond
d water zal e
er altijd zijn en
e blijven. Err is echter eeen sterke afh
hankelijkheid
d
van andere gebiedsparttners om dit te
t kunnen be
ereiken. Wij dragen als gemeenten
g
bbij aan een watersysteem
w
m
van goede kwaliteit. Ditt alles in lijn met de provvinciale doele
en. Daarbij hebben
h
we ooog voor de ecologie, de
e
stoffen in h
het water én
n het vermijden van (niieuwe) gezo
ondheidsrisico’s. Overstoorten vanuit de riolering
g
hebben in vverhouding met
m de landb
bouw een vriij kleine invlo
oed op de waterkwaliteit
w
t, toch probe
eren we doorr
het minder vverharden en
n afkoppelen
n minder freq
quent oversto
orten te hebb
ben.
In het verled
den was watter vaak ondergeschikt a
aan ordenend
de principes als wegen, bbebouwing en
e groen. Ditt
heeft geleid
d tot hoofdza
akelijk onderg
grondse en a
aan het zich
ht onttrokken voorzieninggen. Met de toenemende
t
e
druk op he
et watersystteem is de bovengrond
d steeds meer
m
nodig voor de veerwerking va
an overtollig
g
hemelwaterr. Water wordt hierdoor belangrijkerr als mede ordenend principe. We streven ern
naar om hett
watersystee
em en de openbare ruimtte in samenh
hang duurzaam in te rich
hten. Ook passsen we hett landgebruikk
aan zodat vvoor alle funccties een ges
schikte en zo
o natuurlijk mogelijke
m
watterhuishoudkkundige cond
ditie bestaat..
We zorgen voor veranke
ering in de Omgevingsvis
O
sie.
Aan water kkleven verha
alen, water in
nspireert en w
water geeft rust.
r
Water le
eent zich goeed om je me
ee te kunnen
n
onderscheid
den en je da
aarmee een identiteit te verschaffen.. We koesteren daarom ons water en
e gebruiken
n
het om de leefbaarheid
d te verhoge
en. We onde
erzoeken wa
at gebruikers
s (bewonerss, recreanten
n) aan waterr
waarderen om hier effe
ectief op in te
t kunnen sp
pelen. We maken
m
water bereikbaar en zichtbaar. Al zijn we
e
altijd ook ale
ert om de na
atuur niet ove
eral te storen
n.
De veelheid
d van functie
es die het wa
atersysteem vvraagt, rechttvaardigt een
n professioneele aanpak. Hier is het –
net als in de
e waterketen
n – de kunst om een gezo
onde balans
s te vinden tu
ussen het zo goed mogellijk uitvoeren
n
van de wate
ertaken, het realiseren van
v ambitiess en betaalba
are lasten. We
W acceptereen risico’s, maar
m
zorgen
n
voor behee
ersbaarheid en
e voorspelb
baarheid. Da
at betekent dat
d we vanw
wege verschiil in omstand
digheden en
n
risico’s bew
wust differentiëren in behe
eer en onderrhoud.
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…door voortvarend aan de slag te gaan…
Om kennis te delen, kwaliteitswinst te behalen en kosten te besparen voeren we gezamenlijke activiteiten uit
met de andere gemeenten uit de regio Brabantse Peel. De aankomende planperiode zullen we onder andere
aandacht besteden aan de Klimaatstresstest, het verankeren van Klimaatrobuust handelen in ons beleid, het
optimaliseren van de regionale afvalwaterketen en een gezamenlijk platform ter verhoging van het
waterbewustzijn en waterbewust handelen van onze regio.
Als gemeente voeren wij in de aankomende planperiode een groot aantal gevarieerde taken en activiteiten
uit om invulling te geven aan onze verplichtingen, doelen en ambities. We stellen nieuwe plannen op of
actualiseren ze, voeren onderzoeken uit naar de toestand en het functioneren van ons waterysteem, en
plegen tijdig onderhoud daar waar nodig. Soms zijn ingrijpender maatregelen nodig, zoals het vervangen of
verbeteren van (delen van) onze boven- of ondergrondse voorzieningen.

…tegen aanvaardbare kosten.
Voor het beheer van het stedelijk watersysteem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de
aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 2 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en
bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. Met de huidige formatie kunnen de reguliere beheertaken
worden uitgevoerd. Voor de komende jaren is extra inhuur voorzien als het gaat om handhaving vanuit de
ODZOB en het trekken van specifieke projecten zoals "grip op drukriolering".
Om de kostendekkendheid van de rioolheffing te behouden is gedurende de aankomende 5 jaar een stijging
van het tarief met 2,5% per jaar noodzakelijk (exclusief indexatie), tot een tarief van € 192,89. De inzet van
het saldo in de voorziening voorkomt een sterkere benodigde stijging. Gedurende de volgende 10 jaar is dan
een verdere stijging van 5,2% per jaar (exclusief indexatie) nodig tot een tarief van € 319,65. Om de
kostendekkendheid te behouden dient de rioolheffing jaarlijks te worden geïndexeerd.
€ 450
€ 400
€ 350
€ 300
€ 250
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50

2073

2068

2063

2058

2053

2048

2043

2038

2033

2028

2023

2018

€0

Rioolheffing

Gepland heffingsverloop

Gepland heffingsverloop

Vast Prijspeil (2018)

Nominaal (incl. indexatie)

2018

€174,96

€174,96

2019

€174,96 (+0,0%)

€177,60 (+1,5%)

2020

€179,31 (+2,5%)

€184,73 (+4,0%)

2021

€183,73 (+2,5%)

€192,12 (+4,0%)

2022

€188,25 (+2,5%)

€199,81 (+4,0%)

2023

€192,89 (+2,5%)

€207,80 (+4,0%)

Jaar
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1

INLEIDING

1.1

Waaro
om dit pla
an?

Voor u ligt het Gemeen
ntelijk Waterttakenplan (G
GWTP) van de
d gemeente
e Gemert-Baakel voor de planperiode
e
2019 tot en
n met 2023.. Dit plan be
estaat uit he
et gemeente
elijk rioleringsplan (GRP
P) en het wa
aterplan, datt
Gemert-Bakkel sinds 201
12 al samen heeft gevoe
egd tot een plan.
p
Vooruitkijken naar uuitdagingen is essentieell
in waterbeh
heer. Het pla
an is een goe
ed en wetteliijk verplicht planinstrume
p
ent om mee tte kunnen bewegen mett
de trends e
en ontwikkelingen binnen
n dit vakgebie
ed. Zo is er bijvoorbeeld
d sprake vann meer extreme neerslag
g
en droogte
e door klima
aatveranderiing, een ve
eranderende verhouding
g tussen ovverheid en burgers en
n
verandering
g in wetgevin
ng.
Naast het inspelen op nieuwe onttwikkelingen hebben we
e de taak om onze riooolbeheertake
en te blijven
n
vervullen. D
De aanleg va
an riolering en
e afvalwaterrzuivering he
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1.2
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Figuur 1 - Ka
aart van de huidige bestuurlijke indeling vvan de regio Brabantse Peell.
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1.3

Rol Gemeentelijk Watertakenplan

Dit Gemeentelijk Watertakenplan (GWTP) is een plan dat de invulling van de gemeentelijke watertaken
vastlegt. Als gemeente hebben we de wettelijke taak om zorg te dragen voor afval-, hemel, en grondwater.
Deze zorg is uitgewerkt in drie afzonderlijke zorgplichten (zie Bijlage A). Bij het gezamenlijk opstellen van het
nieuwe GWTP is gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar: 2019-2023. De riolering ligt echter veel
langer dan deze planperiode onder de grond. Om deze reden is dit plan opgesteld met een doorkijk over de
gehele levensduur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze
doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag
mogelijke lasten voor de burger.
We gebruiken het GWTP als planinstrument om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te
kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Het GWTP vervult hiermee vier
hoofdfuncties:
1. Kader gemeentelijke zorgplichten
Het GWTP geeft een overzicht van beleidskeuzes en financiële consequenties ten aanzien van stedelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater.
2. Externe afstemming
Het GWTP vormt de basis voor afstemming met de waterpartners en de relatie met burgers en bedrijven.
3. Interne afstemming
Het GWTP is vertrekpunt voor afstemming met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke
organisatie bij projecten in de openbare ruimte.
4. Continuïteit en voortgangsbewaking
Vanwege de relatief lange levensduur van stedelijk watervoorzieningen is een lange termijn aanpak
essentieel om deze in stand te kunnen houden.
Als gemeente zijn we niet de enige speler in de waterketen en het watersysteem. In regionaal verband
werken we, in het kader van doelmatig waterbeheer, samen met de 5 andere Peelgemeenten, met
waterschap Aa en Maas en met Brabant Water. Daarmee geven we invulling aan het bestuursakkoord
Water. Waterschap Aa en Maas is een belangrijke speler in afvalwaterbeheer en nauw betrokken bij het
opstellen van het plan. Om invulling te geven aan de doelstellingen uit het GWTP is een sterke interactie met
en betrokkenheid van burgers en bedrijven nodig.
Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 zal het Gemeentelijk rioleringsplan naar
verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het
omgevingsprogramma. Er blijven echter genoeg redenen over om als gemeente wel een
rioleringsprogramma vast te stellen: de uitwerking van de gemeentelijke watertaken, onderbouwing van de
rioolheffing en als bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. De zorgplichten en doelen zullen in de
toekomst logischerwijs een plek in de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen, de maatregelen en middelen in
het gemeentelijk omgevingsprogramma en de instrumenten (verordeningen) in het gemeentelijk
omgevingsplan.

1.4

Raakvlakken

Het GWTP is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er
zijn twee dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te denken dan
de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Dit is ten eerste de discussie rondom het
klimaatbestendig en water robuust ingericht hebben van bebouwd gebied in 2050, voortgekomen uit het
deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ten tweede is dit de komst van de Omgevingswet in 2021, die de vorming
van een integrale omgevingsvisie verplicht stelt. Deze twee ontwikkelingen lopen parallel aan elkaar en zij
bepalen mede de focus voor het voorliggend GWTP. Binnen de Peelgemeenten wordt al gewerkt aan een
watervisie die aansluit op het gedachtengoed van de Omgevingswet. In de jaarlijks terugkerende
jaarplannen doelmatig waterbeheer Brabantse Peel worden projecten opgenomen die de Peelgemeenten
overwegend gezamenlijk willen oppakken.

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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1.5

Voortgang doelstellingen Bestuursakkoord Water

In het Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011 is opgenomen, dat de waterketenpartners landelijk 450
miljoen euro gaan besparen op de verwachte kostenstijgingen tussen 2010 en 2020 (het gaat dus om
‘minder meerkosten’ bij gelijkblijvend beleid). De taakstelling voor waterleidingbedrijven is hierin 70 miljoen
euro, de resterende 380 miljoen moet opgebracht worden door gemeenten en waterschappen (de
‘afvalwaterketen’). Voor de Brabantse Peel heeft zich dit vertaald naar een ambitie van 5,5 miljoen euro.
De Brabantse Peel houdt via een jaarlijkse monitor bij in hoeverre die doelstelling wordt gehaald. In de
laatste monitor over 2017 blijkt, dat die doelstelling inmiddels ruimschoots gehaald is en dat de prognose
voor 2020 is dat dat zo blijft. Bij deze constatering hoort wel een aantekening. De afspraken in het BAW
gaan uit van gelijkblijvend beleid. We zien ontwikkelingen, zoals op het gebied van klimaatadaptatie, die
kunnen leiden tot aangepaste beleidsvoornemens en daarmee ook financiële consequenties kunnen hebben
voor de rioleringszorg en stedelijk waterbeheer in het algemeen. Ook wijzigingen in financieel beleid (bijv.
BBV-wijzigingen of nieuwe jurisprudentie over reikwijdte kostentoedeling rioolheffing) kunnen leiden tot een
aangepast kostenplaatje. Het BAW houdt hier geen rekening mee.
Naast een financiële taakstelling, was in het BAW ook opgenomen dat de samenwerking in regionaal
verband een positief effect kan hebben op het verminderen van kwetsbaarheid (in personele zin) en het
verhogen kwaliteit (c.q. kennis). Hiervoor zijn landelijk geen doelen opgenomen, maar in de Peel wordt hier
wel gezamenlijk aan gewerkt.
Ten tijde van het opstellen van dit GWTP is gestart met een evaluatie van de samenwerking binnen het
samenwerkingsverband Brabantse Peel. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in het najaar van
2018 beschikbaar zijn. Bij de evaluatie wordt gereflecteerd op het samenspel en de resultaten van de
netwerksamenwerking: In het najaar van 2018 werd de samenwerking in de Brabantse Peel geëvalueerd,
waarbij werd gereflecteerd op het samenspel en de resultaten van de netwerksamenwerking: wat ging goed,
wat ging niet goed en waar zat de meerwaarde van de samenwerking? Op basis van deze evaluatie willen
we de samenwerking verder ontwikkelen en nagaan waar we ons de komende jaren op moeten focussen,
want de doelen ‘verminderen van kwetsbaarheid’ en ‘verhogen van kwaliteit’ blijven onverminderd van
belang voor alle deelnemende partijen.
Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een aantal nieuwe bestuursakkoorden binnen het waterdomein.
De doelen uit het huidige BAW blijven in stand, waarbij een addendum wordt geschreven met aandacht voor
de volgende toe te voegen onderwerpen:
•
•
•
•

De kansen van de informatiesamenleving: Digitalisering en open data
De risico’s van digitale bedreigingen, o.a. cybersecurity
Implementatie van de Omgevingswet
Het succes van de regionale samenwerking verder uitbouwen.

Voor de onderwerpen klimaatadaptatie en waterkwaliteit maken de BAW-partners aparte afspraken die in
aparte overeenkomsten worden vastgelegd.

1.6

Leeswijzer

De opbouw van dit GWTP verschilt ten opzichte van het voorgaande plan. In dit plan staat de visie van
gemeente Gemert-Bakel op de toekomstige inrichting, die is afgestemd in een regionaal proces met de
andere Peelgemeenten, centraal in Hoofdstuk 2. Deze visie vormt de stip op de horizon voor de planperiode
en vormt de basis voor een lange termijn strategie. Om vanuit de visie de vertaling naar de komende
planperiode te maken wordt het ambitieniveau voor beleid in Hoofdstuk 3 benoemd. De bijbehorende
strategieën zijn ook uitgewerkt in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 4 gaat specifiek in op de ambities en
beleidskaders van de gemeente voor het watersysteem. De gemeenschappelijke regio-activiteiten zijn
samen met de gemeentespecifieke activiteiten opgenomen in Hoofdstuk 5, het uitvoeringsprogramma. Het
GWTP sluit af met de benodigde middelen om de activiteiten uit te kunnen (blijven) voeren. De evaluatie van
de vorige planperiode en de beschrijving van de huidige situatie zijn in Bijlage B opgenomen.

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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2

TOEKOMSTVISIE

2.1

Trends en ontwikkelingen

De afgelopen decennia stonden in het teken van een enorme technologische vooruitgang. In de toekomst
zullen nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, ook rond het verwerken
van afvalwater, regenwater en grondwater. Daarnaast worden we nu al geconfronteerd met de gevolgen van
een veranderend klimaat. De verwachting is dat extreme buien en perioden van hitte en droogte nog
intenser worden.
Om toekomstbestendig beleid te kunnen maken is het goed te weten welke trends en ontwikkelingen invloed
zullen hebben op de drie zorgplichten. Zo krijgen we een beeld van hoe de toekomst in de gemeente
Gemert-Bakel eruit zou kunnen zien en kunnen we ons beleid hierop inrichten.

Technologie en duurzaamheid
Met de wereldwijde ambities op het gebied van verduurzaming groeit de noodzaak van een transitie naar
een circulaire economie. Hierin worden nieuwe verbindingen in productieprocessen tussen bijvoorbeeld
water, landbouw en energie gezocht om kringlopen te sluiten en hergebruik van rest- en afvalstoffen
mogelijk te maken. Productieprocessen worden niet alleen efficiënter, maar hebben ook een minder grote
negatieve impact op mens en natuur. In de waterketen wordt nu al volop geëxperimenteerd met een
circulaire waterketen. Zo wordt al bioplastic gemaakt uit afvalwater waar vervolgens bijvoorbeeld weer
kunststof wegpaaltjes van worden gemaakt.
In de ideale situatie zal er dankzij vergaande vormen van hergebruik in de toekomst geen afvalwater meer
bestaan. Mogelijk wordt afvalwater dan al op lokale schaal -in huis of in de wijk- verwerkt naar waardevolle
grondstoffen. Bestaande en nieuwe energiebesparingstechnieken, zoals bijvoorbeeld energieterugwinning
uit warm douchewater, zullen in de toekomst ook een grotere rol gaan spelen. Verder worden in toenemende
mate bouwstoffen gebruikt die aan het einde van de levensduur herbruikbaar zijn.

Figuur 2 - RWZI Aarle-Rixtel
Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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Ook de digitalisering leidt tot nieuwe kansen. De gebouwde omgeving wordt steeds ‘slimmer’ doordat allerlei
voorzieningen gebruiksdata genereren en in verbinding komen met informatienetwerken.Metingen stellen
beheerders steeds beter in staat om het beste uit bestaande systemen te halen en beter te voorspellen. Met
de toepassing van Real Time Control en de toepassing van kunstmatige intelligentie kunnen we beter sturen
op een stabiele aanvoerstroom ten gunste van het zuiveringsrendement (afname gestuurd in plaats van
aanbod gestuurd). De risico’s van digitale bedreigingen, o.a. cybersecurity moeten hierbij niet worden
onderschat en zijn ook landelijk al als speerpunt genoemd.
De raad van Gemert-Bakel heeft in december 2017 het koersdocument Duurzaamheid vastgesteld. Op dit
moment wordt de koers uitgewerkt in de samenwerkingsagenda Duurzaamheid 2018-2021. Deze agenda
wordt opgesteld samen met de partners Onderwijs, Ondernemingen, Ondernemende burgers en de
Overheid. De focusgebieden zijn: Bewustwording, Mobiliteit, Energie en Circulaire Economie.

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie
Het veranderende klimaat en de verstedelijking brengen grote uitdagingen met zich mee. Regenbuien
worden steeds extremer en komen vaker voor, met veel overlast en schade tot gevolg. Ook het vasthouden
van het gewenste grondwaterpeil wordt moeilijker tijdens extreem lange droge of natte perioden. Zo kan een
te laag grondwaterpeil verdroging van vegetatie veroorzaken. Een te hóge grondwaterstand is ook niet
wenselijk: dit veroorzaakt schade in huis en ongezonde situaties door optrekkend vocht langs de muren of
onbegaanbaar terrein.
Met het veranderende klimaat is ook de verwachting dat de rivieren vaker hoge standen krijgen. Dan vind
afvoer vanuit de rivieren plaats in de kanalen en ook in onze waterlopen. Samen met de te verwachten
zeespiegelstijging verwachten we dat het vaker lastig wordt om regenwater af te voeren. Het vasthouden
van regenwater wordt in de toekomst alleen maar nog belangrijker, ook op de hoge zandgronden.

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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Figuur 3 - Inschatting van de schade over een periode van 50 jaar die maximaal toerekenbaar is aan wateroverlast, hitte
en droogte als gevolg van klimaatverandering in de gebouwde omgeving. (Bron: Deltares, 2012)

Omdat het aantal warme dagen toeneemt wordt hittestress ook een probleem, vooral in een gebouwde
omgeving met weinig groen en veel verharding. Vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen
kan hittestress voor levensbedreigende situaties zorgen. Hittestress valt buiten de scope van het GWTP,
Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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maar water en groen in de openbare ruimte kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan
van hittestress.
Het besef groeit dat waterover- en onderlast niet langer alleen maar is op te lossen door alleen maar het
aanpassen van de riolering. Om extreme buien doelmatig te verwerken moeten we de gehele buitenruimte
benutten. Bijvoorbeeld via de aanleg van meer groene voorzieningen, bergingsbassins en oppervlaktewater.
Maar ook het vergroenen van daken en tuinen en het aanpassen van bestaande parken en pleinen zodat
deze (meer) water kunnen bergen.

Figuur 4 - Ontwikkeling van de neerslagstatistiek van een extreme bui. Waar rond 1950 een bui van 40 mm in één uur
als extreem (T=100) werd gezien, zal dit in de toekomst rond de 90mm per uur of zelfs nog hoger liggen. (Bron: stichting
RIONED)

Participatie en bewustzijn
We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven
worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke ontwikkelingen om niet
alleen (potentiële) problemen op te lossen maar tevens de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.
Conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben de Nederlandse overheden de gezamenlijke ambitie
om klimaatbestendig en water robuust inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel van beleid en handelen te laten
zijn. Aangezien zestig tot zeventig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/
private partijen ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de
Omgevingswet waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte.
Als gemeente doen we al jaren aan participatie met onze inwoners maar daarin is het klimaat nog niet
eerder echt meegenomen. In 2018 is een participatietraject gestart met bewoners voor de herinrichting van
de presidentenbuurt in Gemert waar het klimaatbewust inrichten en klimaatadaptatie speerpunten zijn. Met
de ideeëntram zijn we door de wijk getrokken om bewoners mee te laten denken in dit project. In het najaar
van 2018 zijn de eerste schetsen gereed gekomen en hebben de bewoners van de wijk de kans gekregen
om hierop te reageren. Daarna worden de schetsen verder uitgewerkt tot definitieve ontwerpen.

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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Figuur 5: Participatiemoment Presidentbuurt de gemertse ideeëntram juni 2018

Klimaat adaptatie en duurzaamheid kunnen aan elkaar worden verbonden. Vanuit zowel duurzaamheid als
klimaat worden initiatieven ontwikkelt met inwoners. Door de handen ineen te slaan kan de energie die
hieruit komt nog beter worden ingezet. Vanuit klimaat gaan we dan ook aansluiting zoeken bij de
koploperstafel immers "Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

2.2

Visie water in Gemert-Bakel rond 2030

Om ons een beeld te vormen hoe Gemert-Bakel er in 2030 uit kan komen te zien met betrekking tot
(afval)water kijken we vanuit verschillende invalshoeken: overheid, inwoners en ondernemers. We leren ook
van onze regionale samenwerkingspartners.

Vanuit invalshoek overheid
Het is 2030: de overheden, inwoners en bedrijven van Gemert-Bakel zijn trots op wat ze hebben bereikt. Het
afkoppelen en ontstenen en de regionale aanpak van wateroverlast betaalt zich nu uit in een betere
bescherming tegen wateroverlast tijdens extreme neerslagsituaties. Water en groen dragen bij aan de
leefbaarheid in de gebouwde omgeving.
In alle kernen zijn er fraaie voorbeelden van de wijze waarop groen optimaal wordt benut voor
regenwaterinfiltratie, biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. De ecologisch beheerde wadi’s en
bermen zijn smaakmakers die ervoor zorgen dat de woningen in de buurt in trek zijn. Ook het Natuurnetwerk
Noord-Brabant waarvan de inrichting in 2030 compleet is, met gebieden zoals de Stippelberg en de
Grotelseheide die regionaal bekend zijn, en goed onderhouden recreatievoorzieningen zorgen ervoor dat het
goed toeven is in en om Gemert-Bakel.

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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Figuur 6 - Doonheide - Kruidnagel - wadi met kruidenrijk grasland en inheemse bomen

Het Unesco Geopark Peelhorst, de waterboulevard tussen Laarbeek en Helmond en de RWZI Aarle-Rixtel
annex cellulosefabriek zijn toonaangevende projecten die het succes van de regionale samenwerking
onderstrepen. De uit afvalwater teruggewonnen cellulose maakt prominent onderdeel uit van de circulaire
economie die regionaal inmiddels op volle toeren draait. Bij de watercommunicatie wordt dankbaar gebruik
gemaakt van folders die zijn gedrukt op papier dat is gemaakt van op de RWZI teruggewonnen cellulose. De
kreet ‘van pleepapier naar peelpapier’ doet het goed in de volksmond. De pilots met het verwijderen van
medicijnresten op de zuivering zijn zo succesvol gebleken dat het nu ook op andere locaties wordt
toegepast.

fijnzeef installatie

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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fijnzeefstraat

fijnzeef

Door de integrale programmering en het vroegtijdig betrekken van nutsbedrijven is de frequentie van
ingrepen laag en is er extra ruimte in de ondergrond gecreëerd voor energievoorzieningen. De inwoners van
Gemert-Bakel ondervinden hierdoor weinig hinder van maatregelen in de openbare ruimte of in de
ondergrond. Doordat wensen tijdig kunnen worden ingebracht en we als gemeente meedenken en mee
realiseren heerst een sterk “wij-gevoel”. Hierdoor is er meer acceptatie voor eventuele hinder als gevolg van
werkzaamheden. Door de regionale samenwerking worden achter de schermen taken en opgaven met
gebundelde kracht en over de grenzen van organisaties heen opgepakt. Dit uit zich in een vlotte en
professionele afhandeling van vragen en mooie projecten.

Vanuit invalshoek inwoner
Het is 2030: Er is een sterk besef bij de inwoners dat water en groen naast een gezonde leefomgeving ook
bijdragen aan het beperken van het risico op wateroverlast en dat ze zelf hier ook een bijdrage aan kunnen
leveren. Water heeft in 2030 een duidelijke plek ingenomen naast het groen en voegt waarde toe aan de
leefomgeving. Het is schoon, lokt uit tot recreatief gebruik en verbindt het bebouwde gebied met de dorpen
en het buitengebied. De locatie en inrichting van de blauwgroene voorzieningen is afgestemd op de
bewoners.
Maatwerk: De blauw/groene voorzieningen zijn voor alle inwoners op loopafstand van 300 m bereikbaar. Ze
verfraaien de leefomgeving en vormen sociale ontmoetingsplaatsen.
In het centrum van Gemert heeft het Kasteel met de gracht en het Beatrixplantsoen een aantrekkingskracht
op de inwoners, maar heeft ook in oude volksbuurten verharde ruimte plaats gemaakt voor groen en water
waardoor de leefomgeving aantrekkelijker is. Het Gerardusplein vormt een sociale ontmoetingsplaats.
Bakel en Milheeze zijn aantrekkelijk vanwege de groen blauwe recreatieve ruimte die tussen de kernen is
ontstaan rondom de Bakelse Plassen, landgoed Bakel en de Stippelberg. Natuurliefhebbers maar ook
sportieve en recreatieve mensen komen in dit gebied helemaal tot leven. Ook in de kernen is ruimte
gemaakt voor zichtbaar groen en water en behoort de problematiek rondom de overstorten, mede door het
actief afkoppelen en hergebruiken van regenwater, tot het verleden.
In de Mortel is het Ommetje rond de Mortel aantrekkelijk met bloemrijk grasland gecombineerd met
waterberging op diverse plekken aan de randen van het dorp zodat wateroverlast verleden tijd is Het
natuurgebied de Grotelse Heide vormt ook voor de mensen uit De Mortel een goed te bereiken
toegangspoort om water en natuur te beleven.
In Handel is men zich bewust dat regenwater vasthouden voordelen biedt in het kader van verdroging maar
ook om wateroverlast te voorkomen. Er zijn innovatieve manieren bedacht om regenwater te hergebruiken
en het te zien als lust in plaats van als last.
Elsendorp is een dorp dat zijn nek uit steekt als het gaat om de ontwikkeling van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie. Zij komen zelf met initiatieven voor klimaatverbetering in hun kern en daar buiten en
hebben met agrariers samen waterbergingen aangelegd die worden benut in tijden van droogte.
Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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De Rips grenst aan natuurgebied de Stippelberg waar op een aantal plekken verdroging op de loer ligt. De
inwoners zijn zich bewust dat water tekorten een probleem vormen en dragen hun steentje bij door met
innovatieve ideeen zowel regen- als grondwater te hergebruiken daar waar de tekorten optreden.
Doordat we de basisgegevens goed op orde hebben en betrouwbare rekenmodellen hebben ontwikkeld
kunnen we goed anticiperen op vragen of situaties. Onze inwoners waarderen de open en transparante
wijze waarop we als gemeente informatie verstrekken. Ze zijn hierdoor erg betrokken en welwillend om
gezamenlijk met overheidspartijen op te trekken in vraagstukken/projecten rondom ruimtelijke adaptatie,
circulaire economie en energietransitie.
Door de zorgvuldige communicatie snappen de inwoners dat een risico gestuurde benadering noodzakelijk
is om de kosten in de hand te houden. De inwoners zijn zich bewust van een goed gebruik van de riolering
en duurzaam waterbeheer. Water op straat is een geaccepteerd verschijnsel en de automobilisten passen
hun gedrag hier op aan. Het doorontwikkelde concept van de ‘slimme’ wijk Brandevoort voor een meer
duurzame omgang met afvalwater is dermate goed aangeslagen dat het nu op regionale schaal in andere
nieuwe wijken is toegepast.

Vanuit invalshoek ondernemer
Het is 2030: Het beschermingsniveau tegen wateroverlast ter plaatse van hotspots van bedrijven draagt bij
aan het vestigingsklimaat in Gemert-Bakel. De agrarisch ondernemers zorgen voor hoogwaardige teelten die
passen bij de bodemgesteldheid en de ligging ten opzichte van het grondwater. Waar mogelijk wordt lokaal
water gebruikt, in sommige gevallen water dat al eerder een functie heeft gehad. Waar in 2018 een project
als ‘Boer, bier, water’ nog een vrij unieke pilot was, zijn er anno 2030 meer voorbeelden van hergebruik en
kringlopen. Kringlopen sluiten en (natuurlijke) producten opwaarderen is al eeuwen een tweede natuur van
de Peellanders. In 2030 bieden wij oplossingen voor regionale zelfvoorziening en exporteren we de bewijzen
dat dit kan wereldwijd.
Door het afkoppelen van schone waterstromen en de toepassing van Real Time Control/Kunstmatige
Intelligentie op zowel kwantiteit als kwaliteit is de samenstelling en het aanbod van het afvalwater medio
2030 optimaal afgestemd op de zuiverings- en grondstoffenproduktievraag en is het overstortwater relatief
schoon. We hebben daarbij aandacht voor bescherming van digitale gegevens.
De zich sterk ontwikkelende landbouwsector is gebaat bij de opgebouwde zoetwaterbellen in de ondergrond
om te kunnen beregenen tijdens langdurig droge perioden. Bij de inregeling van de waterketen wordt
dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige knowhow bij aan Brainport Eindhoven gelieerde
onderwijsinstellingen. De ketens scoren zeer hoog op de doelmatigheidsladder afvalwater.
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3

STRATEGIE EN BELEIDSKADER WATERKETEN

3.1

Inleiding

Om een bijdrage te leveren aan het toekomstbeeld zoals beschreven in het vorige hoofdstuk hebben we
voor de komende planperiode op basis van de lange termijn doelen een ambitie gesteld met bijbehorende
strategieën. Ons ambitieniveau geeft aan in welke mate we onze toekomstvisie nastreven in deze
planperiode. De strategieën geven invulling aan de vraag hoe we dat gaan doen. Hierbij hanteren we termen
als doelmatig, redelijkerwijs en duurzaam die in het navolgende zijn gedefinieerd.
DEFINITIE VAN BEGRIPPEN
-

Doelmatig
Dit vullen we als volgt in:
• De goede dingen doen: maatregelen dienen effectief te zijn.
• Met de maatregelen voorkomen of beperken we problemen of lossen deze op.
• De dingen goed doen: maatregelen dienen efficiënt te zijn.
• We nemen geen maatregelen in openbaar gebied als alternatieven op een niet openbare probleemlocatie
goedkoper of effectiever zijn.
• Een goede verhouding tussen kosten en rendement.
• De kosten van de maatregelen staan in verhouding tot de effecten.
Effectiviteit gaat over de mate waarin het resultaat aan het beoogde doel beantwoordt.
Efficiëntie gaat over het proces om tot dit resultaat te komen.
Doelmatigheid gaat over de combinatie van beide.

-

Redelijkerwijs
De betekenis hiervan is situatie afhankelijk en wegen we af op basis van kosten-baten, inpasbaarheid en
maatschappelijke overlast.

-

Duurzaam
Hiermee doelen we op energie- en grondstoffengebruik, energie- en grondstoffen terugwinning en
levensduur.

-

Aantoonbaar
De te nemen acties zijn te herleiden en hiermee te controleren.

Als gemeente hebben wij een inspanningsverplichting voor:
•
•
•

De inzameling van stedelijk afvalwater en het transport van afvalwater.
De inzameling van overtollig hemelwater en de verwerking van hemelwater.
Grondwater (zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert).

In Bijlage I staat beschreven welke maatstaven wij hanteren bij de functionele eisen en op welke wijze we
dat meten. Via de speerpunten in dit hoofdstuk maken we een doorvertaling van de omgevingsgerichte visie
naar te leveren prestaties. Deze hebben we toetsbaar gemaakt via prestatiebeoordelingsgrondslagen. We
zien de komende planperiode als een pilot om te oefenen met deze prestatiegrondslagen. Over 2-3 jaar
evalueren we de prestatiegrondslagen.
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individueel behandelingssysteem voor de behandeling van afvalwater. Hiervoor ontwikkelen we de komende
planperiode in samenwerkingsverband een transparant afwegingskader verwerking van huishoudelijk
afvalwater. We beschouwen daarin o.a. de kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater /
bodem(water), volksgezondheidsaspecten, kosten, beheeraspecten, comfort, kapitaalsvernietiging en
ontwikkelingen in de directe omgeving.
Een deel van de mechanische riolering dient op termijn te worden vervangen. Met name de electromechanische installaties met een technische levensduur van ca. 20 jaar dienen zich op korte termijn aan. De
vervanging van leidingen laat langer op zich wachten. De vervanging van de riolering in het buitengebied, de
eventuele oprichting van energie-/grondstoffabrieken en oprukkende bebouwing vormen een natuurlijk
moment om de systeemkeuze te heroverwegen. Met de toepassing van nieuwe sanitatie kunnen we de
aanleg van energieverbruikende pompjes en kostbare infrastructuur vermijden, maar hier is nog relatief
weinig ervaring mee. Voor een zo (kosten)effectief beheer en onderhoud blijven we kennis delen binnen de
Peelgemeenten en streven (waar mogelijk en efficiënt) naar gezamenlijke onderhoudsbestekken en contracten.

Omgaan met rioolvreemd water
Vanuit doelmatigheidsoverwegingen accepteren we dat er een beperkte hoeveelheid grondwater als gevolg
van lekke voegen de riolering instroomt. Bij rioolvervanging leggen we indien nodig een aparte
drainageleiding bij om te voorkomen dat er grondwaterproblemen kunnen ontstaan. Via de juiste
systeemkeuze voorkomen we dat sterk verontreinigd regenwater afstroomt naar het oppervlaktewater of de
bodem vervuilt. We streven hierbij naar de meest optimale balans tussen afvoer naar een zuiverende
voorziening en afvoer naar oppervlaktewater/bodem.
Ook op het vlak van opsporen van foutaansluitingen delen we binnen de Peelgemeenten onze expertise.
Gevonden foutaansluitingen heffen we op in samenspraak met de lozer op basis van de zorgplicht stedelijk
afvalwater (doelmatigheidsbeginsel). Waterschap Aa en Maas start komende planperiode een pilot verbeterd
gescheiden riolering 2.0. Hierbij wordt de afvoer naar de RWZI gestuurd op basis van tijd/kwaliteit. De
ervaring die we hiermee opdoen gebruiken we om een meer doelmatige afweging te kunnen maken in
afvoerprincipes.
Maatwerk:
In onze gemeente is het bekend dat er veel lozingen van regenwater zijn op de drukriolering. Het afkoppelen
van regenwater van de drukriolering heeft de komende jaren prioriteit omdat dit tot onnodige
onderhoudskosten leidt. De trajecten waar veel storingen zijn bij regenval krijgen daarbij prioriteit. We zijn in
2017 gestart met rookgasonderzoek maar dit leverde onvoldoende resultaat op. Nu wordt gewerkt met
geluidsgolven en de resultaten lijken beter zodat we meer inzicht krijgen in de locaties van de foutieve
lozingen. In dit project gaan we ook aan de slag met grote lozingen van bedrijven. Als zij een probleem
veroorzaken gaan we in gesprek om de situatie voor de ondernemer maar ook voor de omgeving te
verbeteren.

Figuur 8 - Door middel van geluidsgolven brengen we in beeld waar welke regenpijp/schrobputje op is aangesloten
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Verwerken van bedrijfsafvalwater
Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s).
Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het
riool, de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën:
Particulieren:
Bedrijven:
Openbaar gebied:

Besluit lozing afvalwater huishoudens
Besluit lozen inrichtingen
Besluit lozen buiten-inrichtingen

In bijlage A (pargraaf B.4) zijn per categorie de bijbehorende bepalingen opgenomen waaraan moet worden
voldaan.
Om een doelmatige werking te kunnen garanderen hanteren we net als de andere Peelgemeenten de
volgende beleidsregels:
•
•
•
•
•
•

•

We accepteren bestaande bedrijfsafvalwaterlozingen op de vrijvervalriolering;
Bij nieuwe bedrijfsafvalwaterlozingen toetsen we of de voorziene nieuwe situatie de doelmatige werking
van zuivering en transportsysteem belemmert (in hoeveelheid en in samenstelling);
Nieuwe (of bestaande) aansluitingen van bedrijven die de waterketen onevenredig zwaar belasten
kunnen worden geweigerd;
Elk (bestaand én nieuw) bedrijf krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering;
Elk (bestaand én nieuw) bedrijf mag maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de drukriolering lozen;
Bij een aanbod groter dan 0,5 m3 per uur dient het afvalwater op eigen terrein te worden gebufferd.
Wanneer buffering niet mogelijk is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden
vergroot. De voortkomende uitvoeringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting
tot lozingspunt in de vrijvervalriolering.
Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan.

We handhaven deze beleidsregels op basis van de zorgplicht stedelijk afvalwater (doelmatigheidsbeginsel)
en maken daarbij zo nodig gebruik van de beschikbare expertise en capaciteit van de Omgevingsdienst.
Binnen de exploitatielasten is hiervoor inhuur personeel boven formatie opgenomen.

Beperken van de milieubelasting op het oppervlaktewater of de bodem
Om een vinger aan de pols te houden monitoren we de werking van ons stedelijk watersysteem. Indien we
meer inzicht willen verkrijgen voeren we extra metingen uit in het kader van nader onderzoek. In 2018 zijn
we begonnen om het met de Peelgemeenten gezamenlijk opgestelde meetplan tot uitvoer te brengen. We
koppelen de bestaande meetpunten en onderstations aan het centrale informatiesysteem van waterschap
Aa en Maas. Het waterschap verzamelt de meetgegevens, valideert en verifieert de data en ontsluit deze
richting de gemeenten. We onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om deze data ook voor anderen
beschikbaar te maken. Bij afwijkend systeemgedrag gaan we eventueel samen met waterschap en andere
partijen na wat mogelijke oorzaken hiervan zijn en nemen gepaste actie.
Bij rioolvervangingsprojecten kijken we of vanuit milieuoogpunt verbeteringen noodzakelijk of efficiënt zijn en
passen daar de maatregelen zo goed als mogelijk en binnen de beschikbare budgetten op aan.
Maatwerk:
•

•

•

Momenteel worden de installaties van de overstorten gecontroleerd om betrouwbaardere data te
ontvangen van overstortingen. Periodiek zal met het waterschap ook worden gekeken naar de kwaliteit
van het oppervlaktewater na een overstorting om meer inzicht te krijgen in de milieubelasting op
oppervlaktewater.
In 2018 is de studie klimaatbestendig Bakel en Milheeze uitgevoerd. Vanuit dit project zijn een aantal
afkoppelprojecten opgenomen in de planperiode van het GWTP. Indirect zorgt dit voor minder gemengde
lozingen op oppervlaktewater.
Uit de studie blijkt ook dat het rioolwater vanuit Bakel en Milheeze middels een wervelventiel
(overnamepunt richting waterschap) wordt afgevoerd naar Put Bakel. Uit metingen aan het rioolstelsel en
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ervaringen blijkt dat Put Bakel niet goed functioneert tijdens regensituaties. De druk in het transportstelsel
wordt dan te groot, waardoor er maar beperkt afvoer vanuit Bakel plaats kan vinden. Het waterschap is
een studie gestart om deze situatie te verbeteren. Er zijn twee varianten mogelijk, namelijk het
aanpassen van het transportstelsel ter hoogte van de rwzi of het plaatsen van een gemaal ter hoogte van
Put Bakel om de afvoer vanuit Bakel te garanderen. Links of rechtsom heeft dit een positief effect op de
overstortingen op oppervlaktewater.

Figuur 9 - Dakworm met put wervelventiel en put Bakel

Het is bekend dat geneesmiddelresten door menselijk gebruik via het toilet en de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater terecht komt. Het waterschap experimenteert met twee verschillende
methoden om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen.
Als gemeente willen we de inzameling van oude medicijnen en de gevolgen van medicijnresten van
inwoners en bedrijven op het milieu beter onder de aandacht te brengen. Door bewustwording te creëren
over de medicijnresten in het milieu streven we er naar het medicijngebruik te verminderen.
In onze gemeente ontvangen apothekers een vaatje dat zij gratis bij de milieustraat kunnen inleveren. De
apothekers zijn hierover geïnformeerd. Communicatie naar onze inwoners en bedrijven om te voorkomen
dat medicijnresten in het milieu terecht komen blijft een aandachtspunt en wordt opgenomen in de
communicatieplanning.
In bijlage E is een overzicht toevoegd van de aanwezige gemengde- en hemelwateroverstorten om indruk te
krijgen van de locaties van lozingen op het oppervlaktewater.

Terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater
In de waterketen worden, met het afvalwater, grote hoeveelheden chemische en thermische energie
geloosd. In de huidige situatie wordt deze energie nog nauwelijks teruggewonnen. De efficiëntie van
terugwinning van grondstoffen/energie neemt toe naarmate het afvalwater geconcentreerder en minder
wisselend van samenstelling is. Aangezien op een RWZI de afvalwaterstromen van verschillende partijen bij
elkaar komen is het van belang dat alle aanbiedende partijen zich inspannen om een zo maximaal mogelijk
effect te behalen. Bij een voldoende gezamenlijke inspanning kunnen we uitbreiding van de RWZI’s
voorkomen. Hiermee besparen we niet alleen aanzienlijke kosten maar leveren we ook een bijdrage aan de
circulaire economie. Samen met de andere Peelgemeenten hebben we de intentie uitgesproken om het
aanbod van afvalwater niet te laten stijgen.
De terugwinning van energie kan efficiënter als het afvalwater in geconcentreerde vorm wordt aangeboden.
Om op dit punt belangrijke stappen te kunnen zetten - naast afkoppelen - is de aparte inzameling en
verwerking van afvalwater(typen) noodzakelijk (nieuwe sanitatie). Dit vraagt om nieuwe inzameltechnieken,
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We hanteren bij het invulling geven aan de wettelijke zorgplicht en onze ambities onderstaande
gidsprincipes:

Gidsprincipes
•
•
•
•
•
•
•

We gebruiken regenwater daar waar het valt.
We hanteren de wettelijke voorkeursvolgorde voor het verwerken van hemelwater (vertragen, bergen,
afvoeren).
We trekken bij alle afkoppelplannen samen met het waterschap op en proberen zoveel mogelijk te
ontstenen en te vergroenen.
We benutten de inrichting van de openbare ruimte voor de opvang van overtollig hemelwater.
We streven naar efficiënte en robuuste (collectieve) voorzieningen.
We communiceren naar de inwoners (lees: particulieren, bedrijven, instellingen) dat we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben om wateroverlast te voorkomen, ieder moet zijn steentje ‘wegdragen’.
We communiceren naar de inwoners dat we wat vaker water op straat moeten accepteren en dat water
op straat hygiënisch verontreinigd kan zijn.

Strategieën
Gemert-Bakel in 2030 waterproof betekent dat normale buien niet tot ernstige hinder leiden en de vitale
functies bij meer extreme buien niet uitvallen. Normale buien komen gemiddeld eenmaal per één à twee jaar
voor, bij extreme buien denken we aan buien met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 10-100
jaar. Normale buien proberen we zoveel mogelijk ondergronds te bergen en af te voeren. Extreme buien
verwerken we vanuit economisch oogpunt bovengronds op locaties met een laag/gemiddeld risicoprofiel
zoals bijvoorbeeld verlaagde groenvoorzieningen. We doorlopen op lokale en regionale schaal een
klimaattraject, waarbij we ruimtelijke adaptatie koppelen aan duurzaamheid. Daar waar mogelijk voeren we
het hemelwater niet af, maar verwerken het op de plaats waar het valt als aanvulling op het grondwater.

Omgaan met het risico op wateroverlast in de bestaande situatie
Om de inwoners en bezoekers van Gemert-Bakel tegen wateroverlast te beschermen hanteren we een
beleid waarbij we onderscheid maken tussen hinder, overlast en waterschade.
DEFINITIE EN AANPAK VAN HINDER, OVERLAST, WATERSCHADE
-

Hinder
Hinder heeft de volgende kenmerken:
•
•

-

Overlast
(Water)overlast heeft één van de volgende kenmerken:
•
•

-

kortdurende periode van water op straat;
waarbij verkeer nog mogelijk is.

langer durende periodes van water op straat;
verkeer is niet meer overal mogelijk (ondergelopen tunnels, hoge waterstand op straat).

Waterschade
(Water)schade heeft één van de volgende kenmerken:
•
•
•

grote economische schade;
gezondheidsschade (ziekten of letsels die direct te relateren zijn aan water op straat);
water in panden met schade tot gevolg.

In geval van hinder treffen we geen maatregelen. Gelet op de klimaatverandering zal de frequentie van
water op straat toenemen. Met het nemen van klimaatadaptieve maatregelen proberen we de frequentie van
optreden van water op straat te beperken. Omdat het vanuit economisch oogpunt niet haalbaar is om het
ondergrondse systeem te (blijven) verzwaren om het risico op water op straat te beperken wordt een beroep
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gedaan op het acceptatievermogen van burgers die bijvoorbeeld hun rijgedrag moeten aanpassen. Inwoners
zullen moeten accepteren dat er wat vaker en langer water op straat staat.
In het geval van overlastsituaties treffen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen zoals verkeersafzettingen.
Om de kans op overlast in de toekomst te beperken treffen we structurele verbetermaatregelen in
combinatie met reconstructie-werkzaamheden of maatregelen in de openbare ruimte.

Figuur 11 - Eerst stond het water op straat in het Kerkeind, tegenwoordig in een waterberging aan de Bocht in Milheeze

Waterschade willen we uiteraard niet, maar dit is nooit uit te sluiten. In de onverhoopte situatie dat sprake is
van waterschade stellen we een onderzoek in naar mogelijke oorzaken. Afhankelijk van de bevindingen en
als blijkt dat geen sprake was van overmacht maar van een structureel probleem streven we ernaar om
binnen twee jaar (tijdelijke) kostenefficiënte maatregelen te nemen om het risico op waterschade te
beperken. We streven er naar om binnen een periode van tien jaar structurele en lokale
verbetermaatregelen of verbetermaatregelen elders in het systeem te nemen als dit effectiever is.
Wateroverlast die ontstaat als gevolg van extreme neerslag waartegen we ons redelijkerwijs en tegen
betaalbare kosten niet kunnen wapenen beschouwen we als overmacht.
Om een vinger aan de pols te houden en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen houden we de
basisrioleringsplannen actueel. We toetsen de riolering aan buien die gemiddeld eenmaal per 1, 2, 5 of 10
jaar voorkomen. De toetsingsnorm is bui 8 vanuit de Kennisbank Riolering van Stichting RIONED. Dit is een
bui die gemiddeld eenmaal per 2 jaar voorkomt. Indien we niet aan deze bui voldoen verruimen we de
capaciteit van de riolering op het moment dat zich een rioolvervangingsproject aandient of treffen we andere
verbetermaatregelen die de belasting van het rioolstelsel beperken. Ook toetsen we het risico op
waterschade bij panden (buien 9 en 10 +10% van de Kennisbank Riolering) en extreme buien (stresstest).
De gemeente zoekt aansluiting bij de landelijke toetsbuien die hiervoor in ontwikkeling zijn. We beoordelen
de kosteneffectiviteit van een maatje meer en dimensioneren de verbetermaatregelen daarop.
Zeker in de hoofd afvoerstructuur kan een zwaarder gedimensioneerde leiding een behoorlijke uitstraling
hebben op het beschermingsniveau tegen wateroverlast in een groter gebied. Omdat de ondergrondse
afvoercapaciteit nooit voldoende zal zijn om elke willekeurige bui probleemloos af te voeren verwerken we
het overtollige regenwater bovengronds. Dit schept tevens nieuwe kansen voor het verbeteren van onze
leefomgeving.
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Omgaan met regenwater bij kleine reconstructies/rioolvervanging
Door klimaatverandering en het daardoor optreden van meer extreme buien neemt de druk op het stedelijk
watersysteem steeds verder toe. Op het moment dat zich een reconstructie voordoet of de riolering wordt
vervangen ontstaat een kans om hierop te anticiperen door op de riolering afvoerend oppervlak af te
koppelen. Hierdoor ontlasten we het systeem en verminderen we ook de frequentie van riooloverstortingen.
We zorgen voor een beter rendement van de RWZI en stimuleren het benutten van regenwater voor de
planten en bomen. De kwaliteit van de leefomgeving neemt hierdoor toe ten gunste van de inwoners.
We beschouwen klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgave van overheid en particulieren. Dit betekent
dat we in principe het op de riolering afvoerend oppervlak in de openbare ruimte afkoppelen op plaatsen
waar we de gemengde riolering vervangen en dit kosteneffectief is. Daarnaast stimuleren we particulieren,
om op de riolering afvoerend oppervlak af te koppelen wanneer de weg open gaat (zie speerpunt 5). Als
gemeente leggen we uitleggers aan vanaf het openbaar riool tot aan de gevel van de woning en sluiten de
regenpijp aan op het hemelwaterriool. Op plaatsen waar in de openbare ruimte vanuit riolering geen opgave
is maar vanuit andere werkvelden wel, zien we afkoppelen als een kans.
Bij (her)inrichting van de openbare ruimte houden we, binnen de reikwijdte van de watertaken, rekening met
het tegengaan van hittestress, verdroging en waterkwaliteitsproblemen. Als Peelgemeenten gezamenlijk
starten we een communicatieplatform om de burgers te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen en
regenwater af te koppelen. Mooie voorbeeldprojecten en/of fraai verduurzaamde wijken zetten we in als
smaakmakers voor de rest.

Figuur 12 - Aanleg regenwaterleiding Kopperegang

Met betrekking tot de kwaliteit van het regenwater hanteren we de voorkeursvolgorde: schoon houdengescheiden houden-zuiveren. Regenwater dat op daken van woningen/bedrijven en/of wegen met relatief
weinig verkeer valt, beschouwen we als voldoende schoon om te kunnen infiltreren in de bodem. Ten
aanzien van andere verharde oppervlakken die lozen op oppervlaktewater beoordelen we samen met het
waterschap de situatie en streven naar een doelmatige oplossing. Op die manier worden risico’s voor de
waterkwaliteit zoveel mogelijk beperkt.
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Omgaan met regenwater bij nieuwbouw
Bij de keuze van nieuwe bouwlocaties of vitale/belangrijke infrastructuur vermijden we, voor zover mogelijk,
het bouwen op lager gelegen (grond)wateroverlastgevoelige locaties. We waken ervoor dat hoger
gelegen/aangelegde nieuwbouw geen extra risico vormt op (grond)wateroverlast in nabij gelegen lagere
gebieden. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling in lager gelegen gebieden plaatsvindt besteden we extra
aandacht aan een voldoende hoog bouwpeil.
Nieuwbouw kan tot een toename leiden van afvoerend oppervlak en daardoor versnelde afvoer van
regenwater. Het risico op wateroverlast neemt hierdoor toe. Bij nieuwbouw (uitbreiding) is er vaak nog
voldoende ruimte en flexibiliteit om water te bergen en de openbare ruimte waterproof in te richten. We
streven naar robuuste watersystemen, waarbij het regenwater bij voorkeur wordt geïnfiltreerd in de bodem.
Overtollig hemelwater verwerken we zichtbaar en bovengronds. In uitbreidingssituaties verwachten we dat
initiatiefnemers binnen het plangebied de waterberging oplossen. Hier kan geen sprake zijn van afkoop
waarbij elders gezocht wordt naar ruimte voor water.
Op plaatsen waar infiltratie in de bodem mogelijk is, zijn de beleidsregels van de gemeente leidend. Dit geldt
zowel voor particulier terrein als de openbare ruimte. Als er sprake is van afvoeren naar oppervlaktewater
met een belangrijke functie voor de waterhuishouding zijn de beleidsregels van het waterschap van
toepassing. Los van deze beleidsregels toetsen we altijd aan een bui die eenmaal per 100 jaar voorkomt. Bij
een dergelijke bui mag geen schade optreden aan eigendommen en/of mogen geen essentiële
gebruiksfuncties uitvallen.
Als ontwerpnorm hanteren we net als de Brabantse waterschappen 60 mm berging van regenwater in de
boven- en/of ondergrond en, bij voorkeur, binnen het plangebied. Deze eis geldt voor elke toename of
wijziging van afvoerend verhard oppervlak ongeacht de lozingssituatie. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw
geldt dus: Eerst ’t water de rest komt later. Het is aan de ontwikkelende partij om aantoonbaar te maken dat
deze eis niet haalbaar is. Dan is maatwerk nodig (bijvoorbeeld in geval van inbreiding waarbij de
grondwaterstanden hoog staan en/of er technisch geen mogelijkheden zijn om op een doelmatige wijze
regenwater te bergen).
Maatwerk:
•

•

Vanwege de impact op stedelijk gebied hanteert de gemeente bij iedere (vervangende) nieuwbouw een
waterbergingsnorm van 60 mm voor elke m2 aan te leggen verhard oppervlak (ofwel 60 liter waterberging
per m2 verhard oppervlak). Verhard oppervlak dat voorheen aanwezig was wordt niet in mindering
gebracht op deze waterbergingsnorm.
Voor alle uitbreidingslocaties geldt dat de waterberging binnen het plan moet worden gerealiseerd. Dit
wordt afgedwongen met voorwaardelijke gebruiksregels in het bestemmingsplan.

Omgaan met regenwater bij (grote) reconstructies en inbreidingen
In geval van (grote) reconstructies, nieuwbouw als inbreiding van stedelijk gebied en grote verbouwingen is
er minder flexibiliteit dan bij nieuwbouw bij uitbreidingslocaties. In dergelijke situaties streven we naar een
maatschappelijk optimale en doelmatige oplossing waarbij geen negatieve effecten voor de omgeving
optreden, doch kansen willen we zoveel mogelijk benutten.
Maatwerk:
•

•

•

Vanwege de impact op stedelijk gebied hanteert de gemeente bij iedere (vervangende) nieuwbouw een
waterbergingsnorm van 60 mm voor elke m2 aan te leggen verhard oppervlak (ofwel 60 liter waterberging
per m2 verhard oppervlak). Verhard oppervlak dat voorheen aanwezig was wordt niet in mindering
gebracht op deze waterbergingsnorm.
Voor inbreidingslocaties of kleinschalige (vervangende) nieuwbouw geldt in basis dat de waterberging
binnen het plan moet worden gerealiseerd. De gemeente wil wel meewerken aan het elders realiseren
van de benodigde waterberging, mits de initiatiefnemer aantoont dat het technisch niet realiseerbaar is,
vanwege o.a. hoge grondwaterstanden, om in het plangebied voldoende waterberging aan te leggen. Dit
wordt afgedwongen met voorwaardelijke gebruiksregels in het bestemmingsplan (zie bijlage K).
In geval van inbreidingslocaties waar geen waterberging op eigen perceel mogelijk is komt de
initiatiefnemer, in de bestemmingsplan fase, samen met de gemeente tot een concreet plan voor

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

29 van 126

GEMEENTE
ELIJK WATE
ERTAKENPL
LAN 2019-20
023

•

•

waterberrging elderrs en word
dt op bassis daarvan
n tegen de
e werkelijkee totale projectkosten
p
n
(grondve
erwerving, prrojectvoorbereiding, uitvo
oeringskosten etc) de waterberging affgekocht.
Bij afkoo
op worden de kosten voo
or aanleg wa
aterberging buiten het plangebied veerhaald doorr middel van
n
de explo
oitatieoveree
enkomst die met de ini tiatiefnemer wordt geslo
oten of dooor middel va
an financiele
e
voorwaa
arden bij de omgevingsve
o
ergunning (ziie bijlage L).
Bij een ttoename van het verharrd oppervlakk van ten ho
oogste 30 m2 mag de w
waterberging op flexibele
e
wijze wo
orden gerealiseerd, bijvoo
orbeeld doorr het regenwa
ater op het gazon te latenn lopen.

In Bijlage G is een kaart “gebiedsgerichte aanp
pak waterberrging in bebo
ouwde komm
men” toegevoegd. Hierin
n
wordt ook zzichtbaar wa
aar de kanse
en voor infilttratie in onze
e gemeente zijn [tekeninngnummer 11005]
1
en in
n
Bijlage J zijn
n de eisen vo
oor de aanle
eg van waterb
berging opge
enomen.

Bescherm
ming tegen volksgezo
ondheids- e
en veilighe
eidsrisico’s bij speelvooorzieningen /
fonteinen
Extreme bu
uien verwerke
en we bij vo
oorkeur bove
engronds in plaats
p
van ondergronds. In het streven naar een
n
e voorzieninngen voor de
klimaatbestendige en leefbare omg
geving zal h
het aantal bovengronds
b
d (tijdelijke))
opslag van
n regenwate
er dan ook toenemen. Er is een
n tendens waarneemba
w
aar richting waterspeel-voorzieningen met een verkoelen
nde werking
g zoals (speel)fonteinen
n. We zijn risicomijden
nd met hett
introduceren
n van (tijdelijjk) water in de
d leefomgevving. Bij een eventuele in
ntroductie vann water in ee
en omgeving
g
voeren we e
een risico-an
nalyse uit en informeren/sstemmen af met de omwonenden.

3.4

Speerp
punt 3: grondwat
g
terhuish
houding in
i balans
s

Het voorkom
men van grondwaterprob
blemen is een
n
gezamenlijkke verantwoo
ordelijkheid van
v zowel
particulieren
n, gemeente, waterschap
p en provinci e. Door
klimaatverandering, wijzzigingen in ru
uimtegebruikk en
grondwatero
onttrekkingen kunnen (po
otentiële) pro
oblemen
zich vanzelff oplossen off juist verergeren.
In de Braba
antse Peel is veel variatie
e in de
grondwaterh
huishouding. Gemert-Bakel ligt bijvoo
orbeeld
in het gebie
ed van de Pe
eelrandbreuk wat van invlloed is
op de lokale
e infiltratiemo
ogelijkheden en hoogte vvan de
grondwatersstand. Helmo
ond ligt in he
et Aa-dal. Ditt maakt
dat delen va
an de stad na
abij de huidig
ge of voorma
alige
beekdalen rrelatief hoge grondwaters
standen heb ben. Op
de hoger ge
elegen delen van de stad
d kan verdrog
ging een
probleem w
worden. In alle
e gevallen is
s zorgvuldig h
handelen
vereist om e
extreme verd
droging of ve
ernatting te
Figuur
F
13 - Gro
ondwaterhuishhouding in ballans
voorkomen,, vanwege de
e verschillen in de
grondwaterh
huishouding vergt dit loka
aal maatwerrk.

Doel: we zorgen dat
d (voor zover
z
mog
gelijk) hett grondwa
ater de beestemming
g van een
n
gebied niiet structu
ureel belem
mmert
Als gemeen
nte dragen we
w zorg voo
or het in ope
enbaar gebie
ed treffen va
an maatregeelen teneinde
e structureell
nadelige ge
evolgen van de grondwaterstand voo
or de aan de
e grond gege
even bestem
mming zoveel mogelijk te
e
voorkomen of te beperkken mits dit doelmatig
d
is en voor zov
ver er geen verantwoorde
v
elijkheid bes
staat voor de
e
erder of de provincie. De perceeleige
enaar is wette
elijk gezien primair
p
zelf vverantwoorde
elijk voor hett
waterbehee
oplossen va
an zijn eigen grondwaterp
probleem.

Ambitie: we stem
mmen ons ruimtege
ebruik zo veel mogelijk af op het natuurlijke
n
e
grondwatterregime
Een gezonde grondwa
aterhuishouding is een g
gezamenlijke
e verantwoo
ordelijkheid vvan zowel particulieren,
p
,
gemeente, waterschap
p en provin
ncie. Samen
n streven we
w naar he
et voorkomeen van verdroging en
n
grondwatero
overlast. De invloed van
n menselijke ingrepen op
p het grondw
waterregime oonderzoeken
n we vooraf,,
waarbij we e
er naar strevven om de na
atuurlijke situ
uatie intact te
e laten.
Onze referentie: 079999273 C - Datum:
D
25 oktoberr 2018

30 van
n 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

We beoordelen of we de zorgplicht grondwater naar behoren invullen en onze ambities voldoende waarmaken aan de hand
van onderstaande prestatie beoordelingsgrondslagen:
•

Het aantal meldingen of grote problemen met betrekking tot grondwateroverlast of grondwateronderlast neemt niet
significant toe ten opzichte van de voorgaande planperiode.

•

We houden bij ingrepen in de ondergrond aantoonbaar rekening met de mogelijke gevolgen hiervan op het verloop van de
grondwaterstand.

We hanteren bij het invulling geven aan de wettelijke zorgplicht en onze ambities onderstaande
gidsprincipes:

Gidsprincipes
•
•

We hanteren de wettelijke voorkeursvolgorde voor het verwerken van grondwater.
We houden bij het treffen van maatregelen rekening met de mogelijke effecten op de
grondwaterhuishouding.

Strategieën
Bescherming tegen grondwateroverlast
Inwoners en bedrijven zijn volgens de wet in eerste instantie op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het
treffen van maatregelen tegen de nadelige gevolgen van grondwater. We verwachten van perceeleigenaren
dan ook dat hun panden voldoen aan de geldende bouwregelgeving. Dit betekent in hoofdzaak dat de
verblijfsruimten waterdicht zijn. De perceeleigenaar is als eerste aan zet om verbetermaatregelen te treffen
bij grondwateroverlast. Als van perceeleigenaren niet kan worden verlangd dat zij op eigen terrein
maatregelen treffen zijn we als gemeente aan zet. In dat geval beoordelen we de situatie en treffen
maatregelen in het openbaar gebied mits dit praktisch haalbaar en doelmatig is.
Via een grondwatermeetnet en op basis van een, met de Peelgemeenten gezamenlijk opgesteld
grondwatermeetplan, houden we een vinger aan de pols met betrekking tot het ontwateringsniveau. Bij
langdurige droogte kan het grondwater wegzakken, bij langdurig natte perioden kan het grondwaterpeil
stijgen. Er zal altijd sprake zijn van een bepaalde mate van fluctuatie. Met name als gevolg van
klimaatverandering of grote ingrepen in het gebied kan het fluctuatiepatroon veranderen en mogelijk
structurele grondwater onder- of overlast ontstaan. In geval van structureel nadelige overlast komen we mits
dit doelmatig is als gemeente in actie.
DEFINITIE STRUCTUREEL NADELIG
De gemeentelijke taakopvatting ten aanzien van de begrippen structureel en nadelig vullen we als volgt in:
•

Structureel
• regelmatig terugkerende of blijvende gebeurtenissen (geen incident)
• en een grondwaterstand ter plaatse van bebouwing/infrastructuur die minimaal vier
aaneengesloten weken hoger is dan 80 cm onder maaiveld of hoger is dan in een lokaal
waterhuishoudingsplan vastgelegd.

•

Nadelig
•
•
•

significante belemmering van het normale gebruik van de bestemming zoals vastgelegd in het
bestemmingsplan/omgevingsplan;
of chronische gezondheidsklachten;
of schade aan gebouwen of infrastructuur.

Grondwateroverlast voorkomen
Bij ontwikkelingen zorgen we ervoor dat er geen structurele verandering van de grondwaterstand optreedt.
Enerzijds vanwege het behoud van bodemvocht voor natuurontwikkeling en voedselvoorziening en
anderzijds om te voorkomen dat het risico op grondwateroverlast toeneemt. Wanneer een ruimtelijke
ontwikkeling in of nabij deze gebieden plaatsvindt besteden we extra aandacht aan behoud van de
grondwatervoorraad en het risico op verontreinigingen.
Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

31 van 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

Maatwerk:
•

•

•

In Gemert-Bakel hebben we te maken met de peelrandbreuk en wijstgebieden. In wijstgebieden komt het
grondwater omhoog en soms zodanig hoog dat het door de stoeptegels heen zichtbaar wordt. Dit is een
gegeven waar we weinig aan kunnen doen. De gronden met wijstverschijnselen laten zich namelijk heel
moeilijk draineren. In deze gronden hanteren we dan ook geen ontwateringsdiepte. In bestaande situaties
kunnen we alleen samen met de perceeleigenaren grondwateroverlast situaties verminderen. Het alleen
treffen van maatregelen op openbaar terrein zal namelijk niet leiden tot lagere grondwaterstanden
rondom de panden.
In geval van nieuwbouw in wijstgronden kunnen we er alleen samen met de initiatiefnemer voor zorgen
dat de bouwpeilen zo hoog mogelijk komen en dat voorzieningen worden aangebracht om optrekkend
vocht te voorkomen.
Voor nieuwe ontwikkelingen geldt en algemeen uitgangspunt voor de ontwateringsdiepte van 80 cm ten
opzichte van het straatpeil (as van de weg). Afwijkingen bijvoorbeeld in wijstgebieden worden
nadrukkelijk opgenomen in het waterhuishoudings- en of rioleringsplan.

Figuur 14 - Zichtbaarheid grilligheid van wijstgrond in bouwput Hove Vogelsanck (goede en slecht doorlatende gronden
vlak bij elkaar en maar net onder het maaiveld)

Aandacht voor WKO-installaties
Vanwege de energietransitie ontvangt de gemeente steeds meer aanvragen voor de realisatie van WKO
systemen. Bij de realisatie van WKO installaties moet voorkomen worden dat afsluitende bodemlagen
doorboord worden en daardoor tot grondwateroverlast leiden. Dit is specifiek van belang in de wijstgebieden.
Via een vergunningtraject / een Provinciale verordening wordt gereguleerd dat ongewenste effecten
optreden.
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3.5

Speerp
punt 4: verder
v
prrofession
naliseren
n waterta
aken

Er ligt voor een slordige
e € 185 miljoe
en aan infrasstructuur ond
der de grond om
droge voete
en en schoon
n water te ho
ouden. De wa
aarde hiervan en de impa
act
bij falen recchtvaardigt ee
en professionele aanpakk. Ook hier is het de kunst om
een gezond
de balans te vinden
v
tusse
en het zo goe
ed mogelijk uitvoeren
u
van
n de
watertaken,, het realisere
en van ambities, om te g
gaan met risic
co’s en een
betaalbare rrioolheffing.

Doel: we sturen op
p kosten, risico’s
r
en
n waarden
n
Door verderr te professio
onaliseren krrijgen we me
eer grip op he
et systeem
waardoor w
we nog beter in staat zijn om
o tijdig en e
effectief in te
e grijpen. We
e
krijgen hierd
door de hand
den vrij om meer
m
pro-actiief te handele
en en waarden te
optimalisere
en binnen de
e waterketen en de leefom
mgeving.

Ambitie: We benuttten ingrep
pen in de boven- en
n ondergro
ond
om teven
ns de leefo
omgeving te verbete
eren.
Omdat gebiieden niet alttijd gelijk zijn
n aan elkaar biedt dit ruim
mte om te
differentiëre
en in beheer en onderhou
ud. We doen
n minder waa
ar het kan en
meer waar h
het moet. Hie
erbij houden we oog voo
or de algemene doelen
waarvoor de
e riolering oo
oit is aangele
egd: volksgezzondheid en veiligheid. We
W
zoeken de sspeelruimte met
m name op
p het vlak va
an comfort, milieu
m
en
belevingswa
aarde.

Figuuur 15
wateertaken

- Verder
V

professsionaliseren

We beoorde
elen de mate van
n professionalite
eit aan de hand
d van onderstaande prestatie be
eoordelingsgronndslagen:
•

Er vallen
n geen gaten in de weg ter plaa
atse van hoofdo
ontsluitingswege
en of belangrijke
e (afvalwater)traansportroutes alls gevolg van
schadess aan het hoofdrriool

•

Er ontsta
aat geen structu
urele achterstan
nd in de werkvoo
orraad als gevo
olg van personelle wisselingen oof uitval van perrsoneel;

We hanterren bij het invulling ge
even aan d
de wettelijke
e zorgplichtt en onze ambities onderstaande
e
gidsprincipe
es:

Gidsprinc
cipes
•
•
•
•

We behouden of ve
ergroten de kwaliteit va
an de uitvoe
ering van wa
atertaken (oook met het oog op de
e
toekomsstige opgaven
n).
We nem
men geen ona
aanvaardbare
e risico’s als het gaat om
m volksgezondheid en veiiligheid.
We strevven naar kosstenefficiëntie
e en doelmattigheid.
We strevven naar regionale samenwerking om
m de persone
ele kwetsbaa
arheid te verm
minderen.

Strategie
eën
We differe
entiëren he
et onderhoud
Om het ge
emeentelijke riool- en watersysteem
w
m goed te laten functioneren voeeren we ond
derhoud uit..
Traditioneell gebeurt dit volgens een
e
vaste ffrequentie, terwijl
t
de omgevingsfac
o
ctoren en/off faalrisico’ss
verschillen. Door de ma
ate van onderhoud af te sstemmen op de mate van
n gebruik, zeetten we de personele
p
en
n
financiële m
er in. Waar nodig intensiveren we het onderho
middelen van
n de gemeente efficiënte
oud en waarr
mogelijk en efficiënt doe
en we wat minder.

We bespa
aren kosten
n door waa
ar mogelijkk te relinen
n
Als vervang
ging of reno
ovatie van rio
olen noodza
akelijk is ma
aken we een
n afweging w
wat de mee
est optimale
e
maatregel iis. Waar ge
een verbeterringsmaatreg
gel nodig of mogelijk is overwegenn we om rellining toe te
e
passen. Me
et relining he
ebben we inm
middels vold
doende ervarring opgedaa
an om dezee op grotere schaal in te
e
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zetten als n
nagenoeg gelijkwaardig alternatief
a
voo
anging. Het voordeel
v
van relining is dat de weg in
n
or rioolverva
tact blijft. Oo
ok de repara
atietechnieke
en worden stteeds beter en
e geavanceerder. Dit veerruimt de mo
ogelijkheden
n
voor restlevvensduurverle
enging.

We contro
oleren de toestand
t
va
an de riole
ering period
diek
In de huidiige benaderring houden we ter bep
paling van de
d restleven
nsduur een vvinger aan de pols via
a
rioolinspecties. We voerren de inspectiefrequentiie op naarma
ate de riolering meer op lleeftijd komt. We zoeken
n
de optimale
e balans tussen de faalk
kans van he
et object/systeem en de beheer- en onderhouds
skosten. Terr
plaatse van hoofdtransp
portroutes va
an afvalwaterr of ontsluitin
ngswegen ne
emen we minnder risico.

We verde
elen de spe
ecialismen en stroom
mlijnen de in
nformatie
Binnen de Peelgemeenten is veel kennis en ervaring aa
anwezig. Do
oor specialissmen onderling goed te
e
verdelen ko
omen we tegemoet aan
n het risico o
op kwaliteits
svermindering. Een dee l van de sp
pecialistische
e
taken, zoalss databehee
er rondom meten en mon
nitoren gaan
n we onderbrengen bij w
waterschap Aa
A en Maas..
Ook op het gebied van relinen delen
n we kennis die met nam
me in Helmon
nd wordt ontw
twikkeld. De analyse van
n
de data voe
eren we samen met het waterschap
w
u
uit. We streven naar een optimale uitw
twisseling va
an de kennis,,
kunde en e
ervaring binn
nen het sam
menwerkingssverband (en
n daarbuiten). Dit leidt ttot een kostteneffectieve
e
professiona
alisering.

Revisie
Aanpassing
gen in ons rioolstelsel
r
voeren we co
onsequent door
d
in ons beheersysteeem. Dit doe
en we nadatt
revisieteken
ningen en insspecties zijn ontvangen e
en beoordeeld.

3.6

Speerp
punt 5: samen
s
aa
an de sla
ag

De grootste
e opgave op dit
d moment is die van he
et klimaat. On
nze
samenleving is kwetsba
aar voor de gevolgen van
n klimaatvera
andering. Of
het nu gaat om de CO2 in de lucht, de
d kwaliteit vvan de bodem
m of het
omgaan me
et water. De consequenti
c
es zijn groot : voor de we
ereld, voor
Nederland, voor Braban
nt en voor Ge
emert-Bakel. Effectief ins
spelen op
klimaatverandering is be
elangrijk voo
or nu en voorr de wereld van
v onze
kinderen. O
Om het tij te keren
k
moeten
n we over na
aar andere en
n nieuwe
energiebron
nnen, minderr uitstoot en hergebruik vvan grondstoffen.
Tegelijkertijd moeten we
e ons weerba
aar maken te
egen de effec
cten van
klimaatverandering.

Doel: we streven samen
s
mett partners
s een doelm
matige
waterkete
en na
Om een sub
bstantiële ve
erandering in de samenle
eving op gang
g te
brengen en onze klimaa
atdoelstelling
gen te halen zzullen we sa
amen aan
de slag moe
eten op micro
o- en op mac
croniveau.

Ambitie: We kijken
n eerst off we same
en verder komen
en dan pa
as of we het
h alleen doen

Figuur
F
16 - Saamen aan de slag
s

Inspelen op
p klimaatverrandering en
n een doelm
matige omga
ang met afv
val-, hemel- en grondwa
ater kan de
e
overheid niet alleen. De
D betrokke
enheid van inwoners, bedrijven
b
en
n belangenoorganisaties is daarvoorr
essentieel. Om dit te bevorderen werken we
e intensief samen
s
met de andere Peelgemeen
nten en hett
waterschap
p in de waterketen. Als ge
emeente Ge
emert-Bakel willen
w
we samen met onzze waterparttners zorgen
n
voor een toe
ekomstbeste
endig water- en rioolsyste
eem.
We beoorde
elen de mate van
n samenwerken
n aan de hand vvan onderstaand
de prestatie beo
oordelingsgronddslagen:
•
•

Het com
mmunicatieplatfo
orm is bij iederee
en bekend en w
wordt actief gebrruikt;
De inwoners en bedrijve
en van Gemert--Bakel dragen a
aantoonbaar acttief bij aan een betere
b
leefomgeeving;

Onze referentie: 079999273 C - Datum:
D
25 oktoberr 2018

34 van
n 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

We hanteren bij het invulling geven aan de wettelijke zorgplicht en onze ambities onderstaande
gidsprincipes:

Gidsprincipes
•
•
•
•

We dragen samen met de inwoners bij aan levensloopbestendige wijken/buurten.
We gebruiken water om wijken en bedrijventerreinen (waar mogelijk) een eigen karakter te geven.
We gaan op zoek naar meerwaarde voor de leefomgeving.
We zorgen voor in het oog springende repeterende projecten (bijvoorbeeld vergroenen van wijken,
schoolpleinen en bedrijventerreinen).

Strategieën
We betrekken inwoners en bedrijven vroegtijdig bij het oplossen van onze gezamenlijke
problemen
Bij bekende overlastlocaties hebben inwoners en bedrijven vaak een vergroot belang bij de uitvoering van
het hemelwaterbeleid. Als zij de eigen percelen afkoppelen kan dat op lokaal niveau een bijdrage leveren
aan het voorkomen van wateroverlast. Aanvullend op de standaard informatieverstrekking over afkoppelen
geven wij als gemeente bij deze situaties gerichte toelichting over de mogelijkheden voor het afkoppelen in
de betreffende wijk of bedrijventerrein. Waar dit vanuit onze zorgplichten gewenst is, kijken we bij bekende
knelpunten eventueel met de inwoners en bedrijven mee wat voor maatregelen zij zelf kunnen nemen om de
mate van overlast te verminderen

We stimuleren een duurzame omgang met water
We houden inwoners en bedrijven actief op de hoogte van ontwikkelingen op watergebied. Voor veel
voorkomende vragen zorgen wij dat informatie beschikbaar is op de gemeentelijke website. We stimuleren
de aanleg van groene daken en watertuinen met gebruikmaking van o.a. landelijke publicaties van Stichting
Rioned zoals bijvoorbeeld de brochures over hergebruik van regenwater in de tuin en de brochure ‘Water,
wie zijn daar allemaal mee bezig?’.
Met betrekking tot afkoppelen heeft een wijk- of gebiedsgerichte aanpak onze voorkeur. De in te zetten
communicatiemiddelen laten we goed aansluiten bij de lokale inwoners en bedrijven en de lokale
afkoppelmogelijkheden.

We zetten in op een wijkgerichte aanpak
Voor het leggen van verbindingen en uitwisselen van initiatieven en ideeën tussen de gebruikers van de
openbare ruimte maken we gebruik van lopende projecten (zoals afkoppelen en rioolvervanging) en
bestaande initiatieven en podia. We zetten via schoolprojecten en activiteiten in op de jeugd om het
waterbewustzijn te verhogen en we geven het goede voorbeeld met de eigen voorzieningen in de openbare
ruimte. Om de communicatie te stroomlijnen en initiatieven te bundelen richten we samen met onze
waterpartners en andere belangengroepen een communicatieplatform op (zie voorbeeld: “Samen anders
doen met water en groen” van waterschap Aa en Maas). Hierbij heeft een wijk- of gebiedsgerichte aanpak
onze voorkeur, omdat we hiermee een bredere groep en naar verwachting groter rendement bereiken.
Als gemeente willen we laten zien dat we trots zijn op ons dorp/onze stad en wat we al hebben bereikt op
het gebied van waterbeheer. Toonaangevende kenmerken zoals de Peelrandbreuk worden extra uitgelicht.
SAMEN ANDERS DOEN MET WATER EN GROEN
Samen anders doen met water en groen! Groene daken, pleinen, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater
opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk... Het zijn allemaal goede voorbeelden van
maatregelen die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze
maatregelen uw buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!
We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger
maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Waterschap Aa en Maas onderneemt
samen met gemeenten al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas
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roept juist ook inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk
aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren,
verstrekken wij vanaf 1 maart 2016 subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers.
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000,-. U krijgt
de subsidie als voorschot op de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of een deugdelijke
kostenraming. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad.
• De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur.
• Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!

Om onze zichtbaarheid te verhogen gaan we vaker de publiciteit op zoeken. Onze successen gaan we
vieren en met behulp van korte (social) mediaberichten op regelmatige basis delen. Ook gaan we meer de
samenwerking op zoeken met onderwijsinstellingen om de jeugd bewuster te maken van water en hoe we
het kunnen gebruiken. Een leuk initiatief dat zich hier uitstekend voor leent is het vergroenen van
schoolpleinen.
Maatwerk:
Ook als gemeente stimuleren we afkoppelen. Dit doen we hoofdzakelijk tijdens vervangingsprojecten van
riolering. Maar ook om eventuele wateroverlastproblemen op te lossen en nieuwe problemen te voorkomen
kan dit doelmatig zijn. Vooralsnog voeren we een stimuleringsbeleid met betrekking tot afkoppelen in
combinatie met duurzaamheid. Te denken valt aan:
•
•
•

Financiële bijdrage vanuit de gemeente voor het afkoppelen van regenwater en infiltreren op eigen terrein
(nog nader uitwerken).
Stimuleren vergroening schoolpleinen (de jeugd is de toekomst).
Doelgerichte acties zoals "tegel eruit, plant erin" om te ontstenen of een "regentonnen actie" om
hergebruik van regenwater te stimuleren.

We werken samen bij uitvoeringsprojecten
We voeren binnen de Peelgemeenten onderhoudsprojecten samen uit. Hierdoor verminderen we de
kwetsbaarheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderhoud van rioolgemalen of het reinigen van riolen en
kolken.

We geven invulling aan het nieuwe bestuursakkoord water
Op het moment van opstellen van dit GWTP wordt landelijk gewerkt aan een aantal nieuwe
bestuursakkoorden binnen het waterdomein. De doelen uit het huidige bestuursakkoord blijven in stand,
waarbij een addendum wordt geschreven met aandacht voor de volgende toe te voegen onderwerpen:
•
•
•
•

De kansen van de informatiesamenleving: Digitalisering en open data.
De risico’s van digitale bedreigingen, o.a. cybersecurity.
Implementatie van de Omgevingswet.
Het succes van de regionale samenwerking verder uitbouwen.

Voor de onderwerpen klimaatadaptatie en waterkwaliteit maken de BAW-partners aparte afspraken die in
aparte overeenkomsten worden vastgelegd.
Binnen de samenwerking Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel zullen we uitvoering geven aan deze
aanvullingen op het in 2011 gesloten bestuursakkoord water.
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4

STRATEGIE EN BELEIDSKADERS WATERSYSTEEM

4.1

Inleiding

Gemert-Bakel ligt op de Peelrandbreuk. Dit maakt het gebied uniek maar betekent ook een aanhoudende
onvoorspelbaarheid in hoe het water zich gedraagt. De gemeente is een trechter van waterlopen en beken.
Door de breuken in de ondergrond komt het water op de meest onverwachte plekken aan de oppervlakte. Dit
vormt een forse uitdaging om tot een toekomstbestendig en gebalanceerd watersysteem te komen. De ene
locatie vraagt bijvoorbeeld om meer water om verdroging tegen te gaan en de andere locatie vraagt juist om
minder water om (grond)wateroverlast te verminderen. Ook is de uitdaging om de unieke waarden van
Gemert-Bakel, zoals de wijstgronden, te behouden en de ecologische kwaliteit van bepaalde beeksystemen
te versterken. In Bijlage F vindt u de kenmerken per kern in onze gemeente.

Figuur 17: Esperloop (Grotel)

De bodem en het watersysteem geven de regio een geheel eigen karakter maar brengen ook bedreigingen
met zich mee. De schade na de zeer hevige regenval in Oost-Brabant in de zomer van 2016 ligt nog vers in
het geheugen. We willen dan ook werken aan een toekomstbestendig watersysteem. Samen met
Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, de buurgemeenten en met inwoners en bedrijven. Het
beperken van risico’s heeft pas maximaal effect als ook grondeigenaren en gebruikers hun verantwoordelijkheden kennen en nemen. Ook daar willen we als gemeente aan werken.
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4.2

Speerpunten

Om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem onderscheiden we de volgende speerpunten:
A. Een klimaatbestendig watersysteem, We werken naar een veerkrachtig systeem en gedrag waarmee
we bestand zijn voor zowel teveel als te weinig water. We begrijpen het samenspel tussen neerslag,
oppervlaktewater en riolering en kunnen zo de kans op schade beperkt houden.
B. Schoon en gezond water. We willen zowel de grote als kleine watersystemen ecologisch goed laten
functioneren. Ook voor andere doelen zoals drinkwaterbereiding en beregening streven we naar
voldoende water van een goede kwaliteit.
C. Water als ordenend principe: We willen naar een klimaatbestendige omgeving waarin we ruimtelijke
ontwikkelingen tijdig afstemmen met de ontwikkeling van het watersysteem. We creëren ruimte voor
water en zorgen voor een verantwoord beheer en inrichting van systemen.
D. Beleefbaar water: We benutten de vele waarden van het water voor een betere leefomgeving. Zo laten
we de cultuurhistorische en landschappelijke waarden tot hun recht komen en maken het watersysteem
en de omgeving aantrekkelijk voor recreanten.
E. Verder professionaliseren van watertaken. We zorgen voor een doelmatig beheer en onderhoud,
afgestemd op de functies van het water én de omgeving.
F. Samen werken aan water: Om de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties te
bevorderen werken we intensief samen met de andere Peelgemeenten, Waterschap Aa en Maas en
Provincie Noord-Brabant.
De doelen voor het watersysteem liggen grotendeels vast in het Provinciaal Milieu- en Waterplan, en niet
zozeer in het gemeentelijk beleid. Waterschap Aa en Maas, gemeenten, terreinbeheerders, inwoners en
bedrijven dragen bij aan deze watersysteemdoelen. Als gemeente hebben we de ambitie om met deze
speerpunten binnen onze taken bij te dragen aan deze doelen. We stellen voor elk speerpunt onze ambities
vast en laten zien hoe we deze ambities willen bereiken via regionaal gedragen gidsprincipes en
gemeenschappelijke of gemeentespecifieke strategieën.

4.3

Speerpunt A: een klimaatbestendig watersysteem

Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot heftigere buien, een toename van warme dagen en
langdurig droge perioden. Samen met Waterschap Aa en Maas werken aan een klimaatbestendig systeem
en communiceren richting inwoners en bedrijven wat ze wel of niet van ons mogen verwachten.

Ambitie: Wij anticiperen op klimaatontwikkelingen door onze leefomgeving
duurzaam en water robuust in te richten
We houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom rekening met
de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden. We zijn ons bewust dat de afvoer kan worden bemoeilijkt
door hoge rivierstanden en het ontvangen van Maaswater in de Peelse Loop en Snelle Loop
(Gebiedsregeling aanvoer Peelse Loop). We houden water vast waar dit in een behoefte kan voorzien en
voorkomen onnodig hoge afvoerpieken. We hanteren hierbij onderstaande gidsprincipes:

Gidsprincipes
•
•
•
•
•
•
•
•

We hanteren de voorkeursvolgorde ‘vasthouden – bergen – afvoeren’
We maken ruimte voor water bij ontwikkelingen, zowel in het buitengebied als in gebouwd gebied
We benutten de inrichting van de openbare ruimte om water te bergen
We stemmen waterpeilen af op de functies in de omgeving en ondernemen zo nodig actie (we kijken
daarbij naar de lange en korte termijn)
We streven naar kringloopsluiting door o.a. hergebruik van water
We passen waar mogelijk gebiedseigen water toe, maar zijn ons bewust van de meerwaarde van het
huidige wateraanvoersysteem via de Rijks- en Peelkanalen
We maken de afweging tussen ‘gebiedseigen / gebiedsvreemd’ en ‘zekerheid van water’ inzichtelijk bij
ontwikkelingen
We volgen bij keuzes de karakteristieken van de specifieke ondergrond met breuken en goed en minder
goed doorlatende gebieden. (zie Bijlage G voor een overzicht voor de kansen van infiltratie met hierop
ook de breuklijnen)
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Figuur 18 – Peelrandbreuk zichtbaar gemaakt in Bakel

Strategieën
We brengen klimaatbestendigheid in beeld
We doorlopen op lokale en regionale schaal een klimaattraject in de vorm van een klimaatstresstest waarbij
we ruimtelijke adaptatie koppelen aan duurzaamheid en vertalen dit in acties. Uit de stresstest kan
bijvoorbeeld volgen welke gebieden vatbaar zijn voor droogte, met als gevolg droogvallende waterlopen of
welke gebieden te maken krijgen met hittestress. We gaan de dialoog aan met stakeholders in het gebied
om de prioriteit en ambitie te bepalen.

Figuur 19 - Droogvallende waterloop tijdens langdurig warme zomerdagen

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

39 van 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

We gaan de dialoog aan met particulieren
We nemen samen met Waterschap Aa en Maas het initiatief om structureel met inwoners en bedrijven in
gesprek te komen en te blijven over klimaatbestendigheid. We noemen dit ‘weerdialogen’. Dat wordt een
structureel platform dat door betrokken partijen herkend wordt als dé plek om klimaat- en ander type
opgaven te bespreken, te verbinden en tot uitvoering te brengen in projecten en ontwikkelingen.
Via ‘Onweerstaanbaar Gemert Bakel’ maken we specifiek inzichtelijk dat er juist ook in onze gemeente het
nodige gebeurt om het systeem klimaatbestendig te maken.

We combineren klimaatbestendigheid met andere functies
We pakken het werken aan een klimaatbestendige omgeving integraal op. Zo werken we samen met het
waterschap en de agrarische sector het idee uit om ‘ondernemende natuurgronden’ te realiseren in de
beekdalen. Hierbij combineren we de aanpak van beekontwikkeling, ecologische verbindingszones en de
realisatie van een robuust watersysteem. In bebouwd gebied gaan we na waar behoefte is aan ruimte voor
het opvangen van neerslagpieken en combineren dit met bijvoorbeeld groen of spelen.

4.4

Speerpunt B: schoon en gezond water

De behoefte aan schoon en gezond water zal er altijd zijn en blijven. Er is echter een sterke afhankelijkheid
van andere gebiedspartners om dit te kunnen bereiken. Alleen als ieder zijn deel doet leidt het totaal aan
verbetermaatregelen tot de gewenste situatie.

Ambitie: We dragen ons steentje bij aan een goede waterkwaliteit
Wij dragen als gemeenten bij aan een watersysteem van goede kwaliteit. Dit alles in lijn met de provinciale
doelen. Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe)
gezondheidsrisico’s. Overstorten vanuit de riolering hebben in verhouding met de landbouw een vrij kleine
invloed op de waterkwaliteit, toch proberen we door het minder verharden en afkoppelen minder frequent
overstorten te hebben. We hanteren hierbij onderstaande gidsprincipes:

Gidsprincipes
•
•
•

We scheiden schone en vuile waterstromen waar mogelijk.
We dragen bij aan herstel van beken en oevers.
We stellen het gebruik van de omgeving centraal bij de inrichting en het beheer van wateren in
stedelijkgebied.

Strategieën
We dragen bij aan de kwaliteit van het regionale watersysteem
We participeren in de watersysteemherstelprojecten van Waterschap Aa en Maas. Daarmee dragen we ook
bij aan het behalen volgens de Kaderrichtlijn Water afgeleide doelen. Hoewel bekend is dat het realiseren
van EVZ’s maar beperkt bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit ontstaat wel een recreatief
aantrekkelijk landschap. We hebben in onze participatie oog voor een optimale balans tussen de
watersysteemdoelen én het gebruik van de omgeving. Voor de komende jaren richten we ons samen met
het waterschap op onder andere de volgende EVZ projecten:
1. Herinrichting van 4,5 km Snelle Loop, als een van de afrondende delen van het integraal
Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze (IGP),
•
•
•

1,1km (uitvoering 2019)
2,6km (uitvoering 2020)
0,8km (uitvoering 2021)

2. Herinrichting 1,2km EVZ Snelle Loop, bestaande uit
•
•

traject Tereijken 0,6km én
traject Neerstraat – Grotels Bos 0,6km
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Uitvoering: 2019, wordt mogelijk 2020 (Tereijken) en 2021 (Neerstraat)
3. Herinrichting 1,2km EVZ Peelse Loop bovenstrooms
Komt wellicht te vervallen bij de EVZ-herijking vanuit de provincie.
4. Beekherstel van de benedenloop van de Snelle Loop, waar ook de mogelijkheden voor vismigratie
verbeterd worden en waar we samenwerken met de gemeente Laarbeek.
• 4km EVZ Snelle Loop benedenstrooms, Gemertseweg tot aan uitmonding Peelse Loop.
Uitvoering: 2021, lijkt niet reëel gezien situatie grondverwerving dus mogelijk later in planperiode
5. Herinrichting 1km EVZ de Aa, uitmonding Peelse Loop tot aan gemeentegrens.
•

Uitvoering: 2022

Figuur 20 - Opgaven EVZ Aa en Maas (groen is klaar, blauw in voorbereiding/geprogrammeerd, oranje nog niet
gepland).

Naast de EVZ projecten krijgen de volgende projecten hun aandacht:
•
•

Verbetering van de waterhuishouding op basis van een GGOR proces. Daarin geven we zowel de
belangen van het agrarisch gebied als van natuurgebieden een plaats.
Herinrichting van de oeverzones van de Molenbroekse Loop en de Rips ter hoogte van de Kasteellaan, in
samenhang met door het waterschap uit te voeren baggeronderhoud.

We staan open voor kansen voor kwaliteitsverbetering bij initiatieven die primair een andere aanleiding
hebben.
Onze houding in de strategie is als volgt:
•

•

Bij de herinrichting van beekdalen zijn wij partner in het initiatief, waarbij het waterschap veelal de
trekkersrol heeft. We dragen als gemeenten bij aan (uitvoering van) integrale plannen waarin water,
natuur, werken en recreëren allen tot hun recht komen.
Bij de inrichting van formele ecologische verbindingszones die delen van het Natuur Netwerk NoordBrabant met elkaar verbinden, nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid, zoals we dat ook al
voorgaande jaren gedaan hebben.
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•

•

Bij de inrichting van andere oeverzones sluiten we waar mogelijk aan bij de ontwikkeling van deze zone.
We kopen niet énkel voor dit doel grond aan. We benutten kansen voor herinrichting, zoals de momenten
waarop groot onderhoud of herprofilering van het water plaats vindt.
We stimuleren perceeleigenaren, onder meer door inzet van kennis vanuit onze organisaties, om het
Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten (Stika) in te zetten voor inrichting van de randen van hun
percelen die groen- en water stimuleren.

Figuur 21 - Snelleloop Beeksedijk – waterberging, natuurontwikkeling en herstel cultuurhistorische waarden

We streven integrale oplossingen na
Bij hydrologische afwegingen hebben we oog voor waterkwaliteitsproblemen en streven naar de beste
maatschappelijke oplossing. Zo kunnen we bijvoorbeeld gericht de waterafvoer van specifieke watergangen
stimuleren met het oog op doorstroming en het voorkomen van stank. Dit speelt bijvoorbeeld in Bakel bij de
Fabrieksloop ter hoogte van bedrijventerrein Bolle Akker.

We gaan stapsgewijs te werk bij de aanpak van waterkwaliteitsproblemen in gebouwd
gebied
Bij terugkerende waterkwaliteitsproblemen (denk aan blauwalg of botulisme) bepalen we via gerichte
analyses hoe we structureel verbetering kunnen bereiken. We besluiten daarna of we dit uitvoeren.
Bepaalde mate van risico’s accepteren we. Incidentele vorming van bijvoorbeeld algen kunnen we
bijvoorbeeld niet volledig uitsluiten.
Binnen onze gemeente heeft met name visvijver Dribbelei hiermee te maken. We nemen onze
verantwoordelijkheid en betrekken het waterschap om samen tot structurele verbeteringen te komen.

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

42 van 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

Figuur 22 - beleving van water bij visvijver Dribbelei in Gemert

We betrekken onze inwoners en gebruikers bij het behoud van schoon water
We informeren onze inwoners en gebruikers hoe we de waterkwaliteit goed kunnen houden en wat ze zelf
kunnen doen. Zo wijzen we hen op de kwetsbaarheid van gescheiden riolering ten aanzien van autowassen,
foutaansluitingen, lozing van olie etc. We verwachten dat onze inwoners en gebruikers een bijdrage leveren
door hemel- en grondwater zoveel mogelijk schoon te houden, niet uitlogende materialen te gebruiken, zich
te houden aan de teelt,- spuit,- en mestvrije zones en waar mogelijk waterzuiverende voorzieningen aan te
leggen.
We wijzen onze inwoners op de risico’s van gedrag als het bijvoeren van eenden of gebruik van visvoer,
vooral in geïsoleerde wateren, en handhaven hier ook op als het niet toegestaan is.

4.5

Speerpunt C: water als ordenend principe

In het verleden was water vaak ondergeschikt aan ordenende principes als wegen, bebouwing en groen. Dit
heeft geleid tot hoofdzakelijk ondergrondse en aan het zicht onttrokken voorzieningen. Met de toenemende
druk op het watersysteem is de bovengrond steeds meer nodig voor de verwerking van overtollig
hemelwater. Water wordt hierdoor belangrijker als mede ordenend principe.

Ambitie: we gebruiken water als mede ordenend principe
We streven ernaar om het watersysteem en de openbare ruimte in samenhang duurzaam in te richten. Ook
passen we het landgebruik aan zodat voor alle functies een geschikte en zo natuurlijk mogelijke
waterhuishoudkundige conditie bestaat. We zorgen voor verankering in de Omgevingsvisie en hanteren
onderstaande gidsprincipes:
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Gidsprincipes
•
•
•
•
•

We sluiten aan op de koers van de ruimtelijke agenda van de Peel.
Nieuwe ontwikkelingen hebben geen nadelige gevolgen voor het watersysteem en dragen zo mogelijk bij
aan een verbetering van watersysteem en waterketen.
We ontwikkelen tenminste hydrologisch neutraal én hebben oog wat een ontwikkeling betekent voor het
gebied buiten het directe plangebied.
We communiceren uitgangspunten en verwachtingen m.b.t. het watertoetsproces tijdig en goed naar
initiatiefnemers, zodat zij vroegtijdig weten waar zij aan toe zijn en wij op tijd in gesprek zijn.
Eerst ‘t water de rest komt later.

Strategieën
We hebben de Ruimtelijke Agenda van de Peel als uiteindelijk toekomstbeeld.
Kleine en grote ingrepen dragen bij aan een recreatief aantrekkelijk landschap. Dat bekent onder meer een
aantrekkelijk buitengebied in de hele Peelregio met een hoge biodiversiteit en aansprekende (natuur) parels,
waarvan een aantal in Gemert. De voor de Peel kenmerkende landschapstypen zijn behouden, waar
mogelijk versterkt en meer vervlochten met het bebouwde gebied. Natuur, water en landschap dragen bij
aan een gezonde leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat. De ruimtelijke en landschappelijke
kwaliteiten zijn de basis voor het landschap van de toekomst.

We houden het water vast in de haarvaten
In het buitengebied willen we vooral dat water langer wordt vast gehouden. Bij nieuwe ontwikkelingen
realiseren we dit vooral door poelen of zaksloten. Door het water vast te houden in de haarvaten van het
buitengebied voorkomen we natte voeten in gebouwd gebied.

Water waar passend verwerken op eigen terrein
Bij het ordenen draait het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook juist om wat er op het geheel van
openbaar terrein én eigen ruimte gebeurt. We hebben als uitgangspunt dat grondwateroverlastproblemen in
eerste instantie op eigen terrein voorkomen worden (zie paragraaf 3.4 van dit GWTP). Ook stellen we eisen
aan hoe op eigen terrein met hemelwater wordt omgegaan (zie paragraaf 3.3 van dit GWTP).

We zorgen dat we op tijd aan tafel zitten
We zijn pro-actief en werken met ‘waterkansenkaarten’. Deze kaarten fungeren als een hulpmiddel bij het
definiëren van nieuwe projecten. Binnen de gemeentelijke organisatie zorgen we ervoor dat deze kaarten en
de watersysteemkennis ingezet worden aan het begin van de planvormingsfase. In die fase zijn er nog volop
kansen om water als ordenend principe te hanteren. Zie Bijlage G voor de kaart gebiedsgerichte aanpak
waterberging in bebouwde kommen [tekeningnummer: 11005] met daarop de kansrijke gebieden voor
infiltratie .

Ook bij kleinere ontwikkelingen sturen we op meer blauw en groen
Water (en groen) als ordenend principe geldt niet alleen voor grotere nieuwbouwontwikkelingen. Juist bij
kleinere ontwikkelingen en reconstructies van de openbare ruimte bestaat het risico dat de verharding
‘sluipenderwijs’ toeneemt. We blijven alert en reduceren waar mogelijk (toekomstige) klimaatstress.
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Figuur 23 - Natuurontwikkeling en waterberging in het openbaar groen – Molenbroekseloop Groeskuilen (Gemert)

4.6

Speerpunt D: beleefbaar water

Aan water kleven verhalen, water inspireert en water geeft rust. Water leent zich goed om je mee te kunnen
onderscheiden en je daarmee een identiteit te verschaffen. We koesteren daarom ons water en gebruiken
het om de leefbaarheid te verhogen. We onderzoeken wat gebruikers (bewoners, recreanten) aan water
waarderen om hier effectief op in te kunnen spelen.

Ambitie: we gebruiken water om onze identiteit te versterken
Water is een kenmerk van het karakteristieke breukenlandschap met de Peelrandbreuk. Dit water is goed
bereikbaar en zichtbaar voor inwoners en recreanten. Al zijn we altijd ook alert om de natuur niet overal te
storen. Om het water zo optimaal mogelijk te kunnen beleven hanteren we onderstaande gidsprincipes:

Gidsprincipes
•
•
•

We maken water en natuur toegankelijk voor zowel de meer sportieve als minder mobiele recreant.
Wonen aan het water is een lust, geen last.
Water is een nadrukkelijk onderdeel van de identiteit van onze gemeenten en de regio.

Strategieën
We geven water een plaats in evenementen
We gebruiken evenementen om water onder de aandacht te brengen of creëren rondom water een
evenement. Wandel- en fietstochten zien we als een geschikt middel om water te beleven.
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Via het Geopark Peelhorst maken we het unieke van de Peelrandbreuk zichtbaar
We participeren met andere gemeenten en de provincies in het Geopark Peelhorst. In dit park combineren
we de zichtbare unieke bodemsamenstelling, fenomenen als wijst en zeer ijzerrijk water met spraakmakende
belevingen.

We zijn trots op onze watersystemen en natte gebieden
In de afgelopen jaren hebben gemeenten, waterschap en provincie fors geïnvesteerd in de herontwikkeling
van het buitengebied, zoals via het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze met herinrichting van
wateren als Esperloop, Snelle Loop en Kaweise Loop. De komende jaren plukken we hier de vruchten van:
we stimuleren wandelen, fietsen en verblijfsrecreatie en dragen de waarden actief uit.

Figuur 24 – Peelseloop beleefbaar door wandelpad

4.7

Speerpunt E: verder professionaliseren van watertaken

De veelheid van functies die het watersysteem vraagt, rechtvaardigt een professionele aanpak. Hier is het –
net als in de waterketen - de kunst om een gezonde balans te vinden tussen het zo goed mogelijk uitvoeren
van de watertaken, het realiseren van ambities en betaalbare lasten.

Ambitie: Bij uitvoering van onze taken is er een balans tussen risico’s, kosten en
waarden
We accepteren risico’s, maar zorgen voor beheersbaarheid en voorspelbaarheid. Dat betekent dat we
vanwege verschil in omstandigheden en risico’s bewust differentiëren in beheer en onderhoud.

Gidsprincipes
•
•
•
•
•

We streven naar een maatschappelijk optimum tussen betaalbare totale lasten en waardecreatie voor
onze inwoners
We sturen op waarden. Op locaties met een hoog risico op waardeverlies onderhouden we eerder
preventief dan op locaties met geringe gevolgen.
We streven naar uniformering om de personele kwetsbaarheid te verminderen.
We behouden of vergroten de kwaliteit (ook met het oog op de toekomstige opgaven).
We verminderen de kosten (of buigen de verwachte meerkosten af).
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Strategieën
We differentiëren het onderhoud
Om het watersysteem goed te laten functioneren voeren we onderhoud uit. Traditioneel gebeurt dit volgens
een vaste frequentie, terwijl de omgevingsfactoren en/of faalrisico’s verschillen. Door de mate van
onderhoud af te stemmen op risico’s en de functies, zetten we de personele en financiële middelen van de
gemeente efficiënter in. Nu is het maaionderhoud al gedifferentieerd op basis van de ecologie. We
heroverwegen verdere differentiatie, met het oog op de waterhuishoudkundige functie (bv. wateroverlast
beperken) en de beleving van de waterpartij.

We heroverwegen onze strategie voor de omgang met maaisel
Een belangrijk element van het onderhoud van waterlopen is het maaien. Hierover zijn verschillende
strategien mogelijk of combinaties hiervan binnen onze gemeente: te denken valt aan afvoeren en
composteren (om zo nutriëntenuitspoeling te minimaliseren) of op de kant zetten bij ontvangende eigenaren,
behalve waar dat letterlijk en figuurlijk niet past (met name in gebouwd gebied). We maken in 2019 een
integrale afweging wat passend is en voeren deze strategie uit.

We verdelen de specialismen en stroomlijnen de informatie
Binnen de Peelgemeenten en het waterschap is veel kennis en ervaring aanwezig. Door specialismen
onderling goed te verdelen komen we tegemoet aan het risico op kwaliteitsvermindering. Bepaalde taken,
zoals systeemanalyses en interpretatie van monitoring voeren we samen met Waterschap Aa en Maas uit.
We streven naar een optimale uitwisseling van de kennis, kunde en ervaring binnen het
samenwerkingsverband (en daarbuiten). Dit leidt tot een kosteneffectieve professionalisering.

4.8

Speerpunt F: samen werken aan water

Onze samenleving is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Om hier op in te spelen én de
diverse doelen van het watersysteem te bereiken zullen we samen aan de slag moeten op micro- en op
macroniveau. Als overheden onderling, en met inwoners en belangengroepen.

Ambitie: We kijken eerst of we samen verder komen en dan pas of we het alleen
doen
De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties is essentieel om te komen tot een
doelmatig en klimaatbestendig systeem. Daarom werken we intensief samen met de andere Peelgemeenten
en het waterschap aan een toekomstbestendig systeem mét een actieve rol voor de inwoners.

Gidsprincipes
•
•
•

We dragen samen met de inwoners bij aan levensloopbestendige wijken/buurten
We gebruiken water om de herkenbaarheid van woonmilieus te versterken
We gaan op zoek naar meerwaarde

Strategieën
We stimuleren een duurzame omgang met water
Individuele inwoners gaan wij passief informeren. Dat wil zeggen dat wij hen periodiek op de hoogte houden
van de ontwikkelingen op watergebied. Voor veel voorkomende vragen zorgen wij dat informatie
beschikbaar is op onze website. We stimuleren de aanleg van groene daken, watertuinen en particulier
beheer van natuur- en oeverzones met gebruikmaking van o.a. landelijke publicaties van Stichting Rioned en
de provincie Noord-Brabant.

We betrekken inwoners vroegtijdig bij het oplossen van onze gezamenlijke problemen
Inwoners hebben een belangrijke rol bij het agenderen van knelpunten, bv. waterkwaliteitsknelpunten, en het
meedenken over maatwerkoplossingen die passen bij de ambitie lokale watersysteem. We betrekken
bewoners en belangengroepen tijdig bij planvorming én gaan na welke partijen bij kunnen dragen in het
beheer.
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5

UITVOERINGSPROGRAMMA

In het uitvoeringsprogramma zijn activiteiten opgenomen, die deze planperiode ondernomen gaan worden,
om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in de
categorieën regionale samenwerking, planvorming, onderzoek, onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en
facilitair / overig. In dit uitvoeringsprogramma zijn ook onze water gerelateerde projecten benoemd.
Paragraaf 5.1 en 5.2 gaan in op de uitvoering vanuit de zorgplichten, paragraaf 5.3 heeft betrekking op het
regionale watersysteem.

5.1

Regionaal uitvoeringsprogramma

Om kennis te delen, kwaliteitswinst te behalen en kosten te besparen voeren we gezamenlijke activiteiten uit
met de andere gemeenten uit de regio Brabantse Peel.
Jaarlijks wordt regionaal een uitvoeringsprogramma vastgesteld. De aankomende planperiode zullen hierin
onder andere de volgende elementen een plaats krijgen:
•
•
•
•
•
•
•

Klimaatstresstest
Klimaatrobuust handelen verankeren in beleid
Optimalisatie regionale afvalwaterketen
Opstellen transparant afwegingskader verwerking van huishoudelijk afvalwater
Kansenkaart energie en grondstoffen
Communicatieplatform ten behoeve van verhogen waterbewustzijn/waterbewust handelen
Beheer en onderhoudsbestekken

5.2

Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

Planvorming
Plannen zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten
en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Tijdens de planperiode stellen we
de volgende plannen op:
Tabel 1 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming

Planvorming

2019

Uitwerken voorzieningen regenwater

€ 20 000

Aanpak grondwaterproblematiek

€ 10 000

2020
€ 20 000

2021
€ 20 000

2022
€ 20 000

Opstellen nieuw watertakenplan
BRP / hydraulische berekeningen
Totaal
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€ 20 000

€ 25 000
€ 20 000

€ 20 000

€ 50 000

€ 40 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 45 000
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Onderzoek
Om inzicht te behouden en te verkrijgen in de toestand en het functioneren van de watersystemen is
onderzoek noodzakelijk. Tijdens de planperiode voeren we de volgende onderzoeken uit:
Tabel 2 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Onderzoek

Onderzoek

2019

Advies en onderzoek riolering

2020

2021

2022

2023

€ 30 000

€ 30 000

€ 30 000

€ 30 000

€ 30 000

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

Inspecties Vrijvervalriolering(VV)

€ 22 750

€ 22 750

€ 22 750

€ 22 750

€ 22 750

Advies- en onderzoek
VV

€ 12 500

€ 12 500

€ 12 500

€ 12 500

€ 12 500

Advies en onderzoek Drukriool

€ 75 000

€ 75 000

€ 75 000

€ 75 000

€ 9 500

€ 9 500

€ 9 500

€ 9 500

€ 9 500

€ 5 000

€ 5 000

€ 157 250

€ 82 250

Specifieke inspectie en inmeting riool

Advies en onderzoek (bij overlast
situaties)
Meten en monitoren afvalwaterketen
(investeringsbedrag)

€ 20 000

Monitoring afvalwaterketen

€ 5 000

€ 5 000

€ 5 000

Monitoring grondwaterstanden meten
en plaatsen extra peilbuizen

€ 3 000

€ 3 000

€ 3 000

Totaal

€ 180 250

€ 160 250

€ 160 250
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Beheer en Onderhoud
We stemmen de onderhoudsinspanningen af op het in stand houden en het goed laten functioneren van het
systeem. Tijdens de planperiode voeren we de volgende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit:
Tabel 3 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

2019

2020

2021

2022

2023

Reiniging vrijvervalriolering

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

Incidenteel onderhoud
vrijvervalriolering

€ 50 000

€ 50 000

€ 50 000

€ 50 000

€ 50 000

Kleine reparaties vrijvervalriolering

€ 80 000

€ 80 000

€ 80 000

€ 80 000

€ 80 000

Rioolonderhoud kolken reiniging

€ 22 000

€ 22 000

€ 22 000

€ 22 000

€ 22 000

Rioolonderhoud rioolgemalen en
Bergbezinkvoorzieningen

€ 40 000

€ 40 000

€ 40 000

€ 40 000

€ 40 000

€ 100 000

€ 100 000

€ 100 000

€ 100 000

€ 100 000

Reiniging persleidingen en oplossen
calamiteiten persleidingen

€ 40 000

€ 40 000

€ 40 000

€ 40 000

€ 40 000

Bijdrage vegen molgoten

€ 30 000

€ 30 000

€ 30 000

€ 30 000

€ 30 000

Onderhoud stedelijke waterpartijen
en wadi's

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

Onderhoud bermsloten

€ 45 000

€ 45 000

€ 45 000

€ 45 000

€ 45 000

Onderhoud drukriolering

Onderhoud waterberging
ondergronds

€ 5 000

Bijdrage onderhoud waterpasserende verharding

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

Ontzorgings-contract regenmeters

€ 3 000

€ 3 000

€ 3 000

€ 3 000

€ 3 000

Onderhoudskosten voor
grondwatermeetnet

€ 5 000

€ 5 000

€ 5 000

€ 5 000

€ 5 000

Onderhoud drainages

€ 7 000

€ 7 000

€ 7 000

€ 7 000

€ 7 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 484 500

€ 489 500

€ 484 500

€ 484 500

€ 484 500

Bijdrage onderhoud waterpasserende verharding (groot
onderhoud) (gepland in 2026)

Onderhoud duikers t.b.v. afvoer
regenwater
Totaal
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Maatregelen
Voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het stedelijk watersysteem voeren we in de
planperiode de volgende maatregelen uit:
Tabel 4 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Maatregelen, waar nodig inclusief VAT en W&R

Maatregelen

2019

2020

2021

2022

2023

Nieuwe aanleg
Optimalisatie grondwatermeetnet

€ 15 000

€ 15 000

€ 15 000

€ 15 000

Verbetering
Berging oppervlaktewater Bolle
Akker en Marialaan

€ 143 520

Waterberging Sportlaan

€ 103 500

€ 276 000

Klimaatbestendig Bakel - Milheeze
HWA leiding Gemert-Noord
HWA naar visvijver Presidentenbuurt

€ 69 000

€ 69 000

€ 69 000

€ 351 624

€ 28 980

€ 251 160

€ 69 000

€ 69 000

€ 50 370

Klimaatmaatregelen naar aanleiding
van klimaatstresstest

€ 69 000

Klimaatmaatregelen in Zandstraat

€ 69 000

€ 138 000

Vervanging
Vervanging vrijvervalriolering
incl. klimaatmaatregelen

€ 2 084 841

€ 4 036 646

€ 3 216 380

€ 5 248 583

€ 4 568 127

Vervanging rioolgemalen
- bouwkundig
- electro-/mechanisch

€ 75 000

€ 75 000

€ 75 000

€ 75 000

€ 75 000

Vervanging drukriolering
- bouwkundig
- electro-/mechanisch

€ 95 000

€ 95 000

€ 95 000

€ 95 000

€ 95 000

€ 125 000

€ 125 000

€ 125 000

€ 125 000

€ 4 789 626

€ 3 915 540

€ 5 731 083

€ 5 070 127

Vervanging drainagevoorzieningen
Totaal

€ 2 884 355

De vervangingsinvesteringen in tabel 4 worden integraal opgepakt en zijn ook afgestemd met wegen,
verlichting en groen. Daaruit is voor de komende jaren een overzicht gerold van straten en wijken die worden
aangepakt. Dit overzicht is te vinden in bijlage D.
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Facilitair / Overig
Voor een goed beheer van het stedelijk watersysteem hebben we te maken met verschillende
ondersteunende activiteiten en bijkomende kosten, bijvoorbeeld energieverbruik, softwarekosten en
communicatiemiddelen:
Tabel 5 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Facilitair / Overig

Facilitair / Overig

2019

Diensten door derden / Software

2020

2021

2022

2023

€ 15 000

€ 15 000

€ 15 000

€ 15 000

€ 15 000

Bijdragen

€ 6 500

€ 6 500

€ 6 500

€ 6 500

€ 6 500

Kosten Peelsamenwerking

€ 4 500

€ 4 500

€ 4 500

€ 4 500

€ 4 500

Verzameling en ontsluiting
grondwatermeetnet

€ 6 000

€ 12 000

€ 12 000

€ 12 000

Verzameling en ontsluiting
grondwatermeetnet

€ 9 000

Verzameling en ontsluiting
grondwatermeetnet
Energiekosten VV

€ 25 000

€ 25 000

€ 25 000

€ 25 000

€ 25 000

Energiekosten Drukriool

€ 65 000

€ 65 000

€ 65 000

€ 65 000

€ 65 000

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

Perceptiekosten

€ 60 000

€ 60 000

€ 60 000

€ 60 000

€ 60 000

Inhuur personeel bovenformatie

€ 60 000

€ 60 000

€ 60 000

Rioolbeheer extern (gemeente
Helmond)

€ 25 000

€ 25 000

€ 25 000

€ 25 000

€ 25 000

Communicatie inzake klimaat richting
inwoners

€ 10 000

€ 10 000

€ 10 000

€ 10 000

€ 10 000

Acties ter stimulering van minder
regenwater in riolering

€ 70 000

€ 70 000

€ 70 000

€ 70 000

€ 70 000

€ 350 350

€ 353 350

€ 356 350

€ 296 350

€ 296 350

Telefoonkosten Drukriool

Totaal
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5.3

Bijdragen aan het regionaal watersysteem

Op basis van de beleidskaders watersysteem in dit beleidsdocument (hoofdstuk 4) voorzien we een aantal
maatregelen voor het regionale watersysteem. Omdat wij als gemeente voor diverse maatregelen volgend
zijn in de planning van partners als Waterschap Aa en Maas, zijn deze maatregelen niet altijd per jaar
geprogrammeerd. Voor de KRW maatregelen (te denken valt aan de EVZ’s) zijn middelen in 2008
beschikbaar gesteld en komen in paragraaf 6.3 aan de orde. Voor overige maatregelen zijn nog geen
middelen beschikbaar. Omdat deze nog niet compleet in de tijd zijn weggezet kan dit op een later tijdstip nog
worden georganiseerd en geeft dit programma vooral weer wat er aan zit te komen.
Tabel 6 - Uitvoeringsprogramma onderdeel regionaal watersysteem

Maatregelen
Herinrichting 4,5 km van de Snelle Loop, als één van de
afrondende delen van het Integraal Gebiedsprogramma BakelMilheeze.
Beekherstel van de benedenloop van de Snelle Loop
Gemertseweg tot aan uitmonding Peelse Loop (trekker
Waterschap Aa en Maas)
1km EVZ de Aa, uitmonding Peelse Loop tot aan
gemeentegrens
Herinrichting 1,2km EVZ Snelle Loop, bestaande uit traject
Neerstraat – Grotels Bos 0,6km én traject Tereijken 0,6km.

Herinrichting 1,2km EVZ Peelse Loop bovenstrooms

Bijdrage aan uitvoering GGOR-proces (trekker Waterschap Aa
en Maas)

2019-2023
1,1 km in 2019
2,6 km in 2020
0,8 km in 2021
4 km in 2021

2022

0,6 km Tereijken in 2019 of 2020
0,6 km Neerstraat in 2019 of 2021
Komt mogelijk te vervallen bij hereijking
door provincie
PM

Herinrichting van de oeverzones van de Molenbroekse Loop
vanwege baggerwerkzaamheden (trekker Waterschap Aa en
Maas)

2019

Herinrichting van de Rips in de omgeving van de Kasteellaan in
Gemert vanwege baggerwerkzaamheden (trekker Waterschap
Aa en Maas).

2019

Maatwerk aanpak stadswateren met knelpunten of nieuwe
ambities.

PM

Communicatie over eigen bijdragen inwoners aan waterkwaliteit
(bv. bij bewoners wijken met gescheiden stelsels).

Gehele planperiode

Voorlichting en handhaving op gedrag als het bijvoeren van
eenden of (overmatig) gebruik van visvoer.

Gehele planperiode

Actueel houden en gebruik waterkansenkaarten

Gehele planperiode

Water en wijst een plaats geven in Geopark Peelhorst

Gehele planperiode

Heroverweging strategie omgang met maaisel en implementatie
keuze
Verdere risicogestuurde differentiatie onderhoud watergangen

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

2019
Gehele planperiode

53 van 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

6

BENODIGDE MIDDELEN

6.1

Inleiding

Voor het beheer van het stedelijk watersysteem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de
aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 2,7 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en
bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en
financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Gemert-Bakel.
De financiering voor dit Gemeentelijk Watertakenplan komt enerzijds uit de rioolheffing (voor bekostiging van
de gemeentelijke watertaken onderbouwd met het kostendekkingsplan) en anderzijds uit de algemene
middelen (Voor aanleg en onderhoud EVZ’s). Toegelicht in paragraaf 6.3 en 6.4.

6.2

Personele middelen

In de evaluatie van de huidige personele situatie (weergegeven in Bijlage B, onderdeel: ‘Was de personele
capaciteit voldoende?’) blijkt dat er afgelopen jaren minder formatie beschikbaar was dan oorspronkelijk
begroot. Hierdoor zijn taken blijven liggen.
In 2016, 2017 en 2018 is structureel extra inhuur ingeschakeld om zaken op te pakken die zijn blijven liggen.
Na de reorganisatie van het team openbaar beheer in 2015 zijn we wat betreft het taakveld water en riolering
op niveau van de beoogde formatie vanuit de reorganisatie. De reguliere beheertaken kunnen hiermee
worden uitgevoerd. Met name voor projecten is het zo dat we steeds vaker externe partijen inschakelen in
het voorbereidingstraject. Daarom is voor deze werkzaamheden een percentage opgenomen in de
projectkosten en zij de uren niet opgenomen in de beschikbare fte’s op riolering.
In de huidige situatie zijn voor de rioleringszorg 1,8 fte beschikbaar, met de volgende taakverdeling:
Tabel 7 - Jaarlijks huidige formatie gemeente Gemert-Bakel

Taakveld

Fte binnen

Fte buiten

Directe rioleringszorg: planvorming, beheer en onderhoud mbt riolering en rioleringsvoorzieningen, perceptiekosten.

1,3

0,5

Indirecte rioleringszorg: beheer sloten en bermen (waterafvoer), wadi’s en
natuurvriendelijke oevers (bergingscapaciteit)1,

0,2

0,2

1,5

0,7

Totaal

Voor de komende jaren is wel extra inhuur voorzien als het gaat om handhaving vanuit de ODZOB en het
trekken van bijvoorbeeld het project "grip op drukriolering". Hiervoor zijn de komende jaren structureel
middelen opgenomen in de exploitatie.

1

De toerekening van voorbereiding, aanbesteding en toezicht (VAT) vindt plaats als expliciete kostenpost
bovenop de investeringen. Dit is gedaan omdat deze kosten bij de projecten horen en dit ruimte geeft om
deze werkzaamheden als regiegemeenten uit te besteden.
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Op basis van deze taakverdeling wordt in de komende planperiode uitgegaan van de volgende kosten.
Tabel 8 - Direct toerekenbare loonkosten en overhead (prijspeil 2018)

Kostenpost

2019

2020

2021

2022

2023

Direct toerekenbare loonkosten

€189 000

€ 189 000

€ 189 000

€ 189 000

€ 189 000

Overhead (65 % van loonkosten)

€ 122 850

€ 122 850

€ 122 850

€ 122 850

€ 122 850

€ 311 850

€ 311 850

€ 311 850

€ 311 850

€ 311 850

Totaal

6.3

Financiële middelen; rioolheffing

In het kostenoverzicht (zie Bijlage C) maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven
met betrekking tot de gemeentelijke watertaken.
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten, die nodig zijn voor een
goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze
worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen
van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke
watertaken. Door efficiënter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.
Investeringsuitgaven

bestaan

uit

vervangingsinvesteringen

(bijvoorbeeld

rioolvervanging)

en

verbeterings-

investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die
meerdere jaren meegaan en doorgaans worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten, die daaruit voortkomen, -de
kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.

Om tot een kostendekkend tarief te komen hebben we een financiële doorrekening van de rioolheffing over
60 jaar gemaakt. Hierbij zijn we er vanuit gegaan dat we ons huidige beleid blijven hanteren, namelijk het
activeren van investeringen.

Rente en inflatie
•
•
•

De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 2,50%.
Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.
Er vindt per jaar 1,5% indexatie plaats van de uitgaven (als gevolg van inflatie).

BTW
•

Jaarlijks belasten we een percentage van 21%, op basis van directe exploitatiekosten en afschrijvingen,
aan BTW door aan de rioolheffing.

Investeringen
•

•

Bij een vervanging in de periode 2019-2023 hanteren we een toeslag van 65 % bovenop het reguliere
vervangingsbedrag om klimaatmaatregelen te treffen. Voor de periode 2024-2030 40 % toeslag omdat
we verwachten dat klimaat dan meer een plek heeft gekregen in ons werk en de bewustwording van
onze inwoners.
We activeren vervangingsinvesteringen en hanteren hierbij de volgende afschrijvingstermijnen:
• De afschrijvingstermijn voor vrijvervalriolering en voor de bouwkundige delen van
randvoorzieningen bedraagt 60 jaar
• De afschrijvingstermijn van de bouwkundige delen van gemalen, persleidingen, en bouwkundige
delen van drukriolering bedraagt 40 jaar.
• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechanische delen van
gemalen, IBA’s, drukriolering en randvoorzieningen bedraagt 15 jaar.
• De afschrijvingstermijn van de infiltratievoorzieingen en drainage bedraagt 30 jaar.
• De afschrijving vindt lineair plaats, startend aan het begin van het jaar volgende op het jaar van de
ingebruikname van de investering.
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Voorzieningen
•
•
•

Het saldo van de Voorziening Riolering (BBV 44.2) bedraagt per 1 januari 2018: € 5.551.860,--.
Het saldo van de Voorziening Riolering (BBV 44.2) mag gedurende de gehele beschouwde periode (60
jaar) niet negatief zijn.
Er is geen maximum gesteld aan het saldo gedurende de beschouwde periode in de Voorziening
Riolering (BBV 44.2).

Heffingseenheden
•
•

Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2019: 12.847.
De eerste 10 jaar van de beschouwde periode stijgt dit aantal tot 13.647 eenheden conform
bouwplannen.

Rioolheffing
•
•

•
•
•
•

De rioolheffing per heffingseenheid bedraagt in 2019 (startjaar) € 177,60.
Naast inkomsten uit de reguliere rioolheffing is jaarlijks tot 2028 € 3.000 opgenomen aan extra inkomsten.
Deze inkomsten bestaan uit inkomsten uit meerverbruik, inkomsten uit aansluitvergoedingen en
inkomsten uit overige vergoedingen.
De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten
niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b).
Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen - door dotaties aan de reserves en/of
(spaar)voorziening – is toegestaan.
Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan.
De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk
rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie
met de verbrede watertaken.

Voor een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, basisgegevens en rekenresultaten voor de volledige
beschouwde periode zie Bijlage C.
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Kostendekkingsplan Gemert-Bakel 2019-2023
De voornoemde uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor onze gemeente in de periode
2019 t/m 2077:
9.0
8.0

bedrag in miljoen euro

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Exploitatie

Vrijvervalriolering

Randvoorzieningen

Buitengebied (drukriool en IBA's)

2073

2068

2063

2058

2053

2048

2043

2038

2033

2028

2023

2018

0.0

Gemalen en Persleidingen
Grondwater

Verbetering

Figuur 25 – Verwacht uitgavenpatroon Gemert-Bakel 2018-2077

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2077) worden alle investeringen geactiveerd. Als
investeringen worden geactiveerd leidt dit tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten
(rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Ook de resterende boekwaarden van in het verleden
geactiveerde investeringen leiden in de beschouwde periode nog tot kapitaallasten. Figuur 26 geeft het
boekwaardenverloop opgebouwd uit verschillende componenten van de gemeente Gemert-Bakel weer.
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Figuur 26 - Verwacht boekwaardenverloop Gemert-Bakel 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018).
Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

57 van 126

GEMEENTELIJK WATERTAKENPLAN 2019-2023

Het uitgavenpatroon zoals weergegeven in Figuur 25 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 26
leidt tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 27. Hierin zijn ook de benodigde totaalinkomsten
weergegeven om deze te kunnen dekken volgens de gestelde randvoorwaarden.
Uit Figuur 27 blijkt dat gedurende de aankomende 15 jaar een stijging van het tarief noodzakelijk is om de
kostendekkendheid van de rioolheffing naar 100% te brengen. De inzet van het saldo in de voorziening
voorkomt een nog sterkere benodigde stijging. Na deze 15 jaar dient het tarief de lastenontwikkeling
nauwgezet te volgen om een te lage stand van de voorziening te voorkomen.

7.0

bedrag in miljoen euro

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Exploitatie

Overhead

BTW

Oude kapitaallasten

Nieuwe kapitaallasten

2073

2068

2063

2058

2053

2048

2043

2038

2033

2028

2023

2018
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Figuur 27 - Verwacht lastenpatroon Gemert-Bakel 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018).

De benodigde inkomsten zoals weergegeven in Figuur 27 zijn in Figuur 28 vertaald naar het benodigde tarief
van de rioolheffing. Hierbij gaat het om de gemiddelde rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid, op
basis van prijspeil 2018.
Om het benodigde inkomstenniveau te behalen dient de rioolheffing gedurende de eerste 5 jaar met 2,5%
per jaar (exclusief indexatie) te stijgen, tot een tarief van € 192,89. Gedurende de volgende 10 jaar is dan
een verdere stijging van 5,2% per jaar (exclusief indexatie) nodig tot een tarief van € 319,65. De rioolheffing
dient jaarlijks te worden geïndexeerd om een kostendekkende rioolheffing te behouden.
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Figuur 28 - Benodigd heffingsverloop Gemert-Bakel 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018)

In onderstaande tabel zijn de benodigde tariefsstijgingen vertaald naar het tarief per planjaar, waarbij het
gaat om de gemiddelde rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid.
Tabel 9 - Benodigd heffingsverloop Gemert-Bakel periode 2019 t/m 2077 (prijspeil 2018).

Gepland heffingsverloop

Gepland heffingsverloop

Vast Prijspeil (2018)

Nominaal (incl. indexatie)

2018

€174,96

€174,96

2019

€174,96 (+0,0%)

€177,60 (+1,5%)

2020

€179,31 (+2,5%)

€184,73 (+4,0%)

2021

€183,73 (+2,5%)

€192,12 (+4,0%)

2022

€188,25 (+2,5%)

€199,81 (+4,0%)

2023

€192,89 (+2,5%)

€207,80 (+4,0%)

Jaar

Het begrote verschil tussen baten en lasten wordt jaarlijks verwerkt in de Voorziening riolering. Er zijn
aanzienlijke onttrekkingen uit de voorzieningen nodig om het tarief niet te sterk te laten stijgen. Na 15 jaar is
de kostendekkendheid van het tarief hersteld tot 100% en stabiliseert het niveau van de voorziening. Hierna
is het saldo van de voorziening significant teruggebracht en zijn alleen kleine tariefsschommelingen en
onverwachte uitgaven nog te egaliseren. Uiteindelijk wordt in de doorrekening het saldo van de voorziening
teruggebracht tot €0,-, zodat al het via de rioolheffing geïnde geld wordt besteed. Het verwachte
saldoverloop is weergegeven in Figuur 29.
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Figuur 29 - verwacht verloop Voorziening riolering (BBV 44.2) Gemert-Bakel 2018-2077 (prijspeil 2018)

Vanuit de voorgaande planperiode wordt de heffingsgrondslag overgenomen. De heffingsgrondslag is
gebaseerd op het drinkwaterverbruik per lozingslocaties. Er is nu geen aanleiding om deze grondslag aan te
passen. Mocht dit in de toekomst wel zo zijn dan kan dit altijd op een later moment worden gedaan. Het
kostendekkingsplan geeft weer welk inkomstenniveau nodig is om kostendekkend te blijven en welke
gemiddelde heffing daar bij hoort (Tabel 9). De volledige doorvertaling naar de huidige heffingscategorieën
leidt tot de tarieven voor 2019 zoals weergegeven in .
Tabel 10 - Tarievenstructuur rioolheffing 2019

Rioolheffing 2019
Categorie
Basisbedrag
1) Vast bedrag voor waterverbruik tot ten hoogste 250 m3 waterverbruik
3

2) Vast bedrag voor waterverbruik van 251 tot ten hoogste 1000 m

Verhoging /
500 m3 extra

€ 177,60
€ 215,04

3

3) Vast bedrag + verhoging per 500 m voor waterverbruik van 1001 tot ten
hoogste 5000 m3

€ 215,04

€ 25,02

4) Vast bedrag + verhoging per 500 m3 voor waterverbruik boven 5000 m3

€ 415,20

€ 18,78
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6.4

Financiële middelen; watersysteem

Waterysteemactivititeiten mogen niet ten laste worden gebracht van de rioolheffing. De gemeente heeft
hiervoor dan ook afzonderlijke budgetten gereserveerd. Voor de volledigheid zijn de uitgaven wel
opgenomen in dit GWTP.

Aanleg Ecologische verbindingszones
Voor de aanleg van de Ecologische verbindingszones (EVZ’s) is sprake van cofinanciering door waterschap
en provincie. Afspraken hiervoor zijn in 2008 gemaakt en sinds die tijd hebben we al heel wat EVZ’s in onze
gemeente aangelegd, mede doordat we deze projecten integraal hebben opgepakt (denk aan de EVZ’s in
het IGP en de Peelse Loop icm de aanleg Noord-Om). Tot 2027 hebben we de tijd om de resterende EVZ’s
aan te leggen. Samen met het waterschap is daarvoor al een voorlopige planning gemaakt welke is te zien
in Tabel 11. In de bestemmingsreserve Ecologische verbindingszones is voor de aanleg nog een restant
bedrag (begroot) van: € 146.000. De verdeling van dit bedrag is als volgt:
Tabel 11 - uitvoeringsprogramma onderdeel regionaal watersysteem

EVZ

Jaar van aanpak

Bijdrage vanuit
bestemmingsreserve

2019 (1,1 km)
Herinrichting 4,5 km van de Snelle Loop, als één van de afrondende
2020 (2,6 km)
delen van het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze.
2021 (0,8 km)

Valt binnen IGP

Beekherstel van de benedenloop van de Snelle Loop Gemertseweg 2021 (4 km)
tot aan uitmonding Peelse Loop (trekker Waterschap Aa en Maas). mogelijk later wegens
Uitvoering ook met Laarbeek
aankoop gronden

€ 78.000

1km EVZ de Aa, uitmonding Peelse Loop tot aan gemeentegrens.

2022

€ 20.000

Herinrichting 1,2km EVZ Snelle Loop, bestaande uit traject
Neerstraat – Grotels Bos 0,6km én traject Tereijken 0,6km.

2019/2020 (0,6 km
Tereijken)
2021 (0,6 km
Neerstraat)

€ 24.000

Herinrichting 1,2km EVZ Peelse Loop bovenstrooms

Komt mogelijk te
vervallen bij herijking
door provincie

€ 24.000

TOTAAL

€ 146.000

Beheer Ecologische verbindingszones
Structureel is een bedrag in de begroting opgenomen voor onderhoud van Ecologische verbindingszones. In
2016 is de afspraak gemaakt dat het waterschap vanuit efficiëntie het onderhoud uitvoert en de gemeente
50 % van de jaarlijkse onderhoudskosten betaalt aan het waterschap. Het waterschap stuurt hiervoor
jaarlijks een factuur na afloop van de werkzaamheden. Door areaaluitbreiding, na aanleg van de resterende
EVZ’s, zal het onderhoudbudget op termijn mogelijk wat moeten worden verhoogd.
Onderhoud Ecologische verbindingszones [FCL: 6560255]: jaarlijks een budget van € 33.000.
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Tabel 12 – onderhoud Ecologische VerbindingsZones

Onderhoud EVZ [FCL: 6560255]
Uitwerken voorzieningen regenwater
Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

€ 33 000

Overige projecten
Voor de overige maatregelen die genoemd zijn in Tabel 6 is nog geen financiering voorzien. De projecten
zijn momenteel ook onvoldoende concreet om hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting. Wanneer
deze projecten in 2019 concreter zijn wordt dit opgenomen in de begroting 2020.
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