Zaaknummer 00491881
Onderwerp

Vragen artikel 61 Rvo van J.W. Vonk D66 over klimaat, riolering en de Operatie Steenbreek

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In de brieven van 12 en 17 november 2016 stelt raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) vragen op grond van
artikel 61 Reglement van orde van de raad over klimaat, riolering en de ‘Operatie Steenbreek’.
Afweging
Het voorstel is om de gestelde vragen te beantwoorden met de bijgaande brief.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer 00491881
Onderwerp

Vragen artikel 61 Rvo van J.W. Vonk D66 over klimaat, riolering en de Operatie Steenbreek
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 december 2016
besloten:
de vragen van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over klimaat, riolering en de ‘Operatie Steenbreek’ met
bijgaande brief te beantwoorden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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J.W. Vonk
Rossinistraat 36
5151 KJ DRUNEN

ONS KENMERK:

00490940

UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:

12 en 17 november 2016
William Peters
vragen artikel 61 Rvo over klimaat, riolering en Operatie Steenbreek

AANTAL BIJLAGEN:
DATUM:
VERZ.

6 december 2016
6 december 2016

Beste meneer Vonk,
In antwoord op uw brieven van 12 en 17 november 2016 vindt u hieronder de
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over klimaat, riolering en de
‘Operatie Steenbreek’.
Vraag 1
Is het College op de hoogte met Operatie Steenbreek?
Antwoord
Ja, wij zijn bekend met Operatie Steenbreek.
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Vraag 2
Is bij de planning van de huidige werkzaamheden in Vlijmen overwogen om deel te
nemen aan Operatie Steenbreek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is besloten
hier toch niet aan deel te nemen?
Antwoord
Wij hebben dit niet overwogen omdat het in Vlijmen gaat om aanpassingen in het
watersysteem en de riolering die onderdeel zijn van de openbare ruimte. De
omvang van de verharding op particuliere percelen staat hier los van.
Vraag 3
Overweegt het College om bij toekomstige projecten gerelateerd aan
hemelwaterafvoer deel te nemen aan Operatie Steenbreek? Zo ja, welke zijn de
criteria om wel of niet mee doen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het doel van Operatie Steenbreek is het verminderen van verhard oppervlak op
particuliere percelen. Wij onderschrijven dat doel. Operatie Steenbreek is echter
slechts een van de middelen om dat doel te kunnen bereiken (bijvoorbeeld via
communicatiemiddelen). Om gebruik te mogen maken van deze middelen moet de
deelnemende gemeente een jaarlijkse bijdrage betalen aan de organisatie van
Operatie Steenbreek. Wij vinden dat het doel beter bereikt kan worden via de
middelen die al zijn opgesteld en nog worden ontwikkeld in de samenwerking met

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)

Ons kenmerk
Onderwerp
Datum
Pagina

00490940
vragen artikel 61 Rvo over klimaat, riolering en Operatie Steenbreek
6 december 2016
2 van 3

andere gemeenten. Onze gemeente werkt daarvoor samen in de
samenwerkingsorganisatie ‘Doelmatig Waterbeheer De Meierij’. Een deelname
aan Operatie Steenbreek ligt daarom niet voor de hand.
Vraag 4
Is het College van plan om in 2017 bij het opstellen van het nieuwe Verbreed
Rioleringsplan de mogelijke bijdrage van burgers mee te nemen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord
De verharding van particuliere percelen is een belangrijke factor bij het
klimaatbestendig maken en houden van de gemeente. Dit is al een onderdeel van
het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Bij het nieuwe VGRP
zal dit onderwerp ook een belangrijke rol blijven spelen.
Vraag 5
Door combinatie met Kleine Wildernis (https://www.ivn.nl/kleinewildernis/over-tinyforest) kan naast wateropvangcapaciteit ook de biodiversiteit vergroot worden.
Overweegt het College om in de toekomst wateropvang te combineren en Kleine
Wildernis? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het koppelen van wateropvang en biodiversiteit is om verschillende redenen een
goede zaak. Het voorziet onder meer in het klimaatbestendig maken van de
gemeente en tegelijkertijd het bieden van een soortenrijke leefomgeving. Daarom
staat al in het huidige VGRP dat, waar mogelijk, waterberging en groen aan elkaar
worden gekoppeld. Bij de maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord is dat
bijvoorbeeld ook gebeurd (natuurvriendelijke oevers en natuurlijke vegetatietypen).
Een dergelijke koppeling blijft altijd maatwerk. Het is afhankelijk van de situatie en
de kansen die zich op dat moment voordoen, of dat we dit vormgeven via Kleine
Wildernis of dat we een andere inrichting kiezen.
Aanvullende vraag in de brief van 17 november jl.
In het begrotingsdebat vroeg D66 naar de ambitie van het college over het
afkoppelen van de regenpijpen op het riool bij bestaande woningen. U deelde mee
dat er al genoeg gebeurt. D66 ziet ook bij de operatie Steenbreek kansen hiervoor.
Het afkoppelen van het regenwater naar het riool kan gebeuren bij de opstelling
van het nieuwe verbreed rioleringsplan. Wordt daarmee ook rekening gehouden bij
dat plan? Wat is uw ambitie daarbij?
Op welke wijze ziet u mogelijkheden bij bestaande woningen om het afkoppelen
van de regenpijpen op het riool mee te nemen in het project Steenbreek?
Antwoord
Het antwoord op deze vraag hebben wij u, daar waar het gaat over Operatie
Steenbreek, al gegeven bij vraag 3. Waar het gaat om het afkoppelen van
regenpijpen staat in het huidige VGRP al dat bewoners worden gestimuleerd om
dit te doen bij (afkoppel)projecten van gemeente. Verder is daarin aangekondigd
dat er een verordening komt waarmee, bij nieuw- en verbouw op particuliere
percelen, het verwerken van het hemelwater op het eigen perceel het uitgangspunt
is. Deze werkwijze wordt inmiddels vooruitlopend op deze verordening al
toegepast. In het nieuwe VGRP zal het afkoppelen van regenpijpen op particuliere
percelen een belangrijk onderdeel zijn (zie hiervoor ook het antwoord op vraag 4).
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het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming

Heusden
College van B en W van de gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Betreft: vragen Art. 61 klimaat, riolering, Operatie Steenbreek

Vlijmen, 12 november 2016

Geacht College,

Momenteel vinden in Vlijmen uitgebreide werkzaamheden plaats teneinde de bergingscapaciteit
voor hemelwater te vergroten. De werkzaamheden worden door of in opdracht van de gemeente
uitgevoerd.
De vereiste bergingscapaciteit kan ook door burgers verminderd worden, onder andere middels
Operatie Steenbreek (http://www.operatiesteenbreek.nl/), waaraan inmiddels al een groeiende
groep van bijna twintig gemeentes meedoet.

Vragen hierbij:
1. Is het College op de hoogte met Operatie Steenbreek?
2. Is bij de planning van de huidige werkzaamheden in Vlijmen overwogen om deel te nemen
aan Operatie Steenbreek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is besloten hier toch niet
aan deel te nemen?
3. Overweegt het College om bij toekomstige projecten gerelateerd aan hemelwaterafvoer deel
te nemen aan Operatie Steenbreek? Zo ja, welke zijn de criteria om wel of niet mee doen?
Zo nee, waarom niet?
4. Is het College van plan om in 2017 bij het opstellen van het nieuwe Verbreed Rioleringsplan
de mogelijke bijdrage van burgers mee te nemen? Zo nee, waarom niet?
5. Door combinatie met Kleine Wildernis (https://www.ivn.nl/kleinewildernis/over-tiny-forest )
kan naast wateropvangcapaciteit ook de biodiversiteit vergroot worden. Overweegt het
College om in de toekomst wateropvang te combineren en Kleine Wildernis? Zo ja, hoe en
wanneer? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groeten,

Han Vonk
Fractievoorzitter D66 Heusden

D66 Heusden
Copernicuslaan 4
5251 ZC Vlijmen
Mobiel: 06 2251 8263
Internet www.d66heusden.nl

Contact

Informatie

Telefoon 073 513 02 87
E-mail info@d66heusden.nl

Heusden
College van B en W van de gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Betreft: aanvulling Art. 61 vragen – klimaat, riolering, Operatie Steenbreek

Vlijmen, 17 november 2016

Geacht College,

Excuses, onderstaande vraag is weggevallen uit mijn brief van 12 november jl.
Ik verzoek u deze vraag toe te voegen aan de reeds gestelde art. 61 vragen.
In het begrotingsdebat vroeg D66 naar de ambitie van het college over het afkoppelen van de
regenpijpen op het riool bij bestaande woningen. U deelde mee dat er al genoeg gebeurt. D66
ziet ook bij de operatie Steenbreek kansen hiervoor.

Het afkoppelen van het regenwater naar het riool kan gebeuren bij de opstelling van het nieuwe
verbreed rioleringsplan. Wordt daarmee ook rekening gehouden bij dat plan? Wat is uw ambitie
daarbij?
Op welke wijze ziet u mogelijkheden bij bestaande woningen om het afkoppelen van de
regenpijpen op het riool mee te nemen in het project Steenbreek?

Met vriendelijke groeten,

Han Vonk
Fractievoorzitter D66 Heusden

D66 Heusden
Copernicuslaan 4
5251 ZC Vlijmen
Mobiel: 06 2251 8263
Internet www.d66heusden.nl

Contact

Informatie

Telefoon 073 513 02 87
E-mail info@d66heusden.nl

