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Betreft:  vragen ex art. 44 RvO inzake Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater in gebieden 

met grondwaterproblemen 

 

Geacht College, 

Op 7-2-2019 is RIB 2019-15 Vaststelling subsidiebedrag 2019 Stimuleringsregeling afkoppeling 

hemelwater aan de raad verstuurd. Deze stimuleringsregeling is een van de maatregelen onder 

watertaken uit de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van het GRP. Met afkoppelen anticiperen we op 

een schonere, water robuuste en meer klimaatbestendige leefomgeving. Jaarlijks wordt middels een 

RIB verslag gedaan van het uitvoeringsprogramma GRP. De informatievoorziening bestaat uit een 

opsomming van werkzaamheden die of in uitvoering zijn, aangehouden worden, wachten op een 

plan of gereed zijn. Het financieel aspect wordt met een begroot totaalbedrag afgedaan. Ook de 

terugkoppeling van het eerste uitvoeringsjaar van de Stimuleringsregeling (RIB 2018-28) was slechts 

in termen van totaal aantal aanvragen, goedgekeurde aanvragen, aantal ontkoppelde vierkante 

meters en het toegekende subsidiebedrag. 

Wij zijn niet tegen dit soort stimuleringsmaatregelen, zeker niet als deze moeten bijdragen aan het, 

zoals in dit geval, bereiken van klimaatdoelen. De afkoppeling van hemelwater is zeer effectief in de 

klimaatadaptatie: je hoeft schoon regenwater niet naar de zuivering in Blerick te pompen. En je hoeft 

de rioleringscapaciteit niet te verhogen, een hele dure investering die je uitspaart. De intensiteit van 

hoosbuien neemt toe, daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. Vervolgens bemoeilijkt datzelfde 

schoon regenwater de terugwinning van nieuwe grondstoffen uit het stedelijk afvalwater. Maar we 

vragen ons af of je een dergelijke maatregel wel generiek moet toepassen. 

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 

1. Deelt het College de mening van de VVD fractie dat het aantonen van het effect van een 

maatregel, in dit geval de Stimuleringsmaatregel afkoppeling hemelwater, meer behelst dan 

alleen een opsomming van het aantal aanvragen en het toegekend subsidiebedrag? 

2. Kan het College aantonen wat de effecten van de genomen grondwatermaatregelen zijn? Zo 

nee, waarom niet? Zo ja, graag deze informatie ter beschikking stellen aan de raad. 

3. Deelt het College de mening van de VVD fractie dat deze stimuleringsmaatregel in specifieke 

gebieden averechts kan uitwerken? Waar iedere liter extra grondwater door infiltratie bij 

wijze van spreken (waarschijnlijk) tot een liter meer onderbemaling leidt? 

4. Deelt het College de mening van de VVD fractie dat je de maatregel beter gebied specifiek 

kan inzetten? 



 

5. Heeft het College in beeld hoe de kosten van de stuwputten (onderbemaling) zich verhouden 

tot het belang van deze generieke afkoppel regeling? 

6. Heeft  de door Rijkswaterstaat uitgevoerde peilopzet van de Maas merkbare invloed gehad in 

het betreffende laaggelegen gebied van Venlo Centrum? Is er iets van gemerkt dat een 

relatie legt met de peilopzet van de Maas in het beheer van de stuwputten in bedoeld 

gebied? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de VVD-fractie, 

 

F. Keunen 

VVD Venlo 


