
Van: Verbeem, Han <h.verbeem@braban >

Yerzonden: zaterdag, noyember L6, 2OL9 1:11 PM

Aan: Íllureau, Niels; ß¡isdijk, Natasja
CC: Joey van Aken; Koning-Bogers, Wendy de; Braat, Kees; Hessels, Ad
flnderuerp: Gerneentelijk rioleringplan Bergen op Zoorn

Beste Niels,

Eerder mailde ik ie al over het loslaten yan de afkoppelambities door gemeenten mbt afooer
regenwater. Met name de recente discussie die in Bergen op Zoorn is gevoerd, is voor mij reden
voor zorg. De gemeente klest nadrukkelijk voor opvang bovengron ds, zo blijkt uit het concept-
vGRP dat nu in de Bergse raad is doorgeschoven naar december. De raad bleek danderdagl4-
tL {bai de aanvankelijke raadsbehandeling) onvoldoende geînformeerd door het college waarb¡j
het 86-pagina's tellende rapport'5amen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen,
GRP BoZ 2029-2023' van Arcadis niet aan de iBabs-agenda was toegevoegd. Dat zal nu in
december verrnoedelijk wel het geval zi1n.

Towel het raadsvoorstel als het Arcadis-rapport heb ík uiteraard bestudeerd en het blijkt
onvoldoende hoe, wat en waar de bovengrondse afkoppeling technisch gerealiseerd gaat

worden zónder extra risico's voor de waterkwalite¡t van het oppervlaktewater. Nog geen twee
jaar geleden is bijvoorbeeld de Kleine Melanen opgeleverd, een waterplas die door het
waterschap en de gemeente BoZgezamenlijk is aangepakt.Toalsje weet, is toen bewust
gekozen om het regenwater uit de achterliggende woonwijk Meilust niét te lozen op de
Melanen vanwege nutriénten (fosfaten door vogeluitwerpselen) en andere verontreinigingen
zoals residuen zink en lood (daklood en dakgoten). Deze beleidslijn wordt nu losgelaten.

Regenwater is schoon als het valt maar zodra het de weg aflegt langs dakgoten, regenpijpen,
straattegels en bestratingen ís het verre van zuiver.lnderdaad is het mogelijk om via wadi's,
daar waar kan, regenwater bovengronds op een goede maníer op te vangen. Maar dat is slechts
een deel van de aanpak.

Uiteraard is het rioleríngsplan een gemeentelljke taak en het dossier volgt onze fractie dan ook
samen met onze PvdA-fractíe ín de Bergse gemeenteraad. Wíj delen de zorg dat het loslaten van

de afkoppelambítíes vooral is íngegeven door bezuinigingen, Vooropgesteld: het laat geen

twijfel dat opvang water en groen in stedelijk gebied noodzakeliikzijn vanwege
klimaatadaptatie en aanpak van hittestress. De aanpak om regenwater te benutten en niet naar
zee af te voeren juíchen we toe. Echter wél zonder risico's op natte voeten voor de bewoners en



aantast¡ng van watematuur. Technisch gezien is het mogelijk om filters aan te brengen om het
regenwater te reinigen véór het in open urater af te voeren" Wij lezen daar echter niets van
terug in het concept-vGRP. Gezien de financiële positie van de gemeente BoZ vragen we ons
sterk af of daar de benodigde middelen voor zullen zijn"

ln de afgelopen raadsbehandeling van lÇtL sprak de Berçe wethouder dat het rGRP in
volledig overleg en in samenspraak met ons waterschap is vastgesteld" ln de contacten die ik
ook nog met onze gebiedsmanager Natasie heb gehad werd duideliik dat er inderdaad
onderlinge terugkoppeling is tussen BD en gemeente BoZ"

Al lid van het AB wil ik nadrukkelijk vragen om in deze overleggen ook onze zorgen, zoals
hierboven verwoord, mee te nemen en ook om een borging te vragen. Dat geldt niet alleen voor
de situatie in Bergen op Zoom maar ook andere gemeenten waar het van belang is om als
waterschap bovenop de ontwikkelingen te zitten. Klimaatadaptatíe is een kans en groenblauwe
wijken zijn het antwoord op de vraag hoe we versteende wijken leefbaar maken voor de
toekomst" Maar zonder uitgewerkte (en onderbouwdef aanpak maak je een valse start. En

belanden de inwoners van de spreekwoordelijke regen in de drup.

Verder wil ik vragen om dit punt ook binnen het DB aan de orde te stellen, omdat de kwestie
meerdere portefeuilles raakt en ook voor overige DB-leden relevant ís.

Met hartelijke groet,

Han Verbeem
Fractievoorziter PvdA

Met vriendelijke groet,

Ha Verbeem
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