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Tijdens de oordeelvormende raad van 2 september jl. is u toegezegd schriftelijk aanvullende 

informatie toe te sturen.  Hieronder treft u deze informatie aan en hoop hiermee antwoord te 

geven op de vragen die nog leefden. 

Algemeen  

Het vGRP is opgesteld in samenwerking met Waterkring West (dit is een samenwerkingsverband 

tussen gemeentes in West Brabant). De voorbereiding van dit plan is reeds gestart in 

2018.  Inmiddels zijn we zover dat het plan gereed is voor vaststelling in de raad. De bedoeling 

was het vGRP in het voorjaar vast te stellen voor de periode 2020-2023. Ondanks dat de 

vaststelling nu in september plaatsvindt blijft de planperiode 2020-2023.  

In de afgelopen jaren is de beeldvorming omtrent klimaatverandering veranderd. Maatregelen 

die vroeger als optioneel konden worden gezien zijn nu haast verplicht. 

 

1. Operatie Steenbreek:  

Operatie Steenbreek is bedoeld om de toestroom van water naar de riolering vanuit tuinen te 

verminderen door ze te ontharden. De ontharding van tuinen draagt bij aan verkleinen van 

piekafvoeren en daardoor het beperken van wateroverlast. Daarnaast draagt ontharding van 

tuinen bij aan droogtebestrijding door infiltratie in de ondergrond (tegels voorkomen dit), 

hittestressvermindering door extra verdamping, biodiversiteit en luchtkwaliteit in de stad. 

We willen inwoners die hier een bijdrage aan leveren stimuleren. Enerzijds doen we dit door een 

informatie campagne (aansluiten bij Operatie Steenbreek). Anderzijds willen we het ontharden 

ook  positief stimuleren door bv. beplanting (bomen) aan te bieden. 

College is bereid ipv elk jaar 50.000 euro te besteden, éénmalig een bedrag van 50.000 euro voor 

de gehele planperiode te gebruiken. 

De bijdrage van 50.000 euro per jaar heeft per huishouden ongeveer een effect van 4,5 euro. Een 

éénmalige bijdrage leidt tot een jaarlijkse bijdrage per huishouden van een kleine euro. 

In 2020 heeft de gemeente zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, aan dit lidmaatschap zijn 

kosten verbonden. Dit bedraagt €3.000,-. Verder zijn geen uitgaven gedaan in het jaar 2020. 
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2. Onderbouwing €100.000:  

Als gevolg van klimaatverandering hebben we met grote buien te maken en met perioden van 

extreme droogte. Lokaal levert dit soms knelpunten op. Het rioolstelsel hierop dimensioneren 

brengt grote kosten met zich mee en vraagt veel tijd. Deze 100.000 euro zetten we in om lokaal 

knelpunten op te lossen. Deze maatregelen dragen bij aan het klimaat adaptief maken van onze 

openbare ruimte.  

Maatregelen: 

- (lokaal) waterberging realiseren bv. wadi steenbergseweg, wadi De Heen 

- Waterlopen dimensioneren op piekbelasting 

- Waterlopen inrichten tbv retentie  

Overigens is het effect (van deze 100.000 euro investering) op de rioolheffing 0,15 euro cent per 

huishouden per jaar.  

 

3. Kwijtschelding overhevelen naar sociaal domein:  

De kosten voor kwijtschelding voor rioolheffing worden gedekt vanuit de rioolheffing. Wettelijk 

gezien mag dat, hetzelfde geldt voor de kwijtschelding op afvalstoffen. 

In sommige gemeenten worden deze kosten gedekt uit de post armoedebeleid. Deze keuze kan 

een gemeente zelf maken. 

Indien ervoor gekozen wordt om deze kosten over te hevelen, betekent dat dat binnen de 

begroting andere dekking gezocht moet worden voor deze kosten.  

 

4. Onderbouwing 0,5 fte: 

Het takenpakket voor stedelijk water bestond van oudsher uit het afvoeren van afvalwater. De 

werkzaamheden die daarbij horen zijn vervanging en onderhoud van het bestaande rioolstelsel. 

Als gevolg van klimaatveranderingen zijn hier andere uitdagingen bij gekomen. We moeten 

maatregelen treffen om in geval van extreme droogte of piekbelasting de schade te voorkomen 

of te beperken. In de toekomst vraagt de problematiek rondom klimaatadaptatie om lokale 

maatregelen en maatwerkoplossingen. 

Ook taken als operatie steenbreek, onderzoeken van knelpunten en doorontwikkelen 

meten/monitoren vragen extra inzet. 


