Van
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 11:40
Aan: Archief Email <Archief@goirle.nl>
Onderwerp: Fw[6]: PWR

Beste gemeente,

Bijgaand een open brief aan de gemeenteraad.

M.Vr. Gr.
XXXXXXXXXXX

De droogtekloof
Tussen dor en daad staan oude plannen in de weg en financiële bezwaren

Open brief aan de gemeenteraad

Het klimaat verandert snel. Dat betekent grotere extremen in neerslag, hitte en
droogte.
Er zijn twee hoofdproblemen: te veel en te weinig water.

Dinsdag 24 november was de oordeelsvormende vergadering van de raad over het
Programma Water en Riolering (PWR).
Na drie hete en droge zomers en Goirle als warmste gemeente van Europa, was ook de
gemeenteraad doordrongen van droogte als groot probleem.
Het PWR dat samen met De Dommel en Arcadis is voorbereid voordat droogte zo
manifest werd, is echter een ouderwets waterrioleringsplan en ook volgens de gemeente
geen droogteplan. Grondwater komt er alleen in voor als voorkomen van
grondwateroverlast.
Het probleem van droogte wordt in het PWR dus niet aangepakt.
Bomen en struiken gaan dood, inwoners versmachten en de grondwaterstand daalt
steeds verder.
In het plan ontbreekt zelfs het begin van een coherente analyse en aanpak van de
verdroging.

De wethouder verwijst voor de droogte steeds naar allerlei maatregelen tegen verdroging
in de REKS e.d. buiten de bebouwde kom.
Dat is mooi maar niet ter zake.
Het gaat bij het PWR om droogteaanpak BINNEN de bebouwde kom voor onszelf en ons
eigen groene klimaat.

De overheden hebben afspraken gemaakt over de aanpak van klimaatadaptatie.
Vastgelegd is dat de gemeenten uiterlijk in 2020 een uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie hebben opgesteld.

Die uitvoeringsagenda is er nog niet. Blanco is ook wat er in moet komen te staan.
Pas de tweede helft 2021 kan hij er zijn. En dan pas kunnen ook de juiste prioriteiten
worden gesteld en financieel afgedekt.
Het is dus zaak nu ruimte te houden/maken om droogte voortvarend aan te kunnen
pakken. Ook financieel.

Het waterschap De Dommel heeft de Visie Watertansitie opgesteld, die inzet op 100%
water vasthouden waar het valt. De droogteproblemen moeten vóór 2030 opgelost zijn
met sluitende afspraken.
De Dommel zoekt daarin ook een nieuwe rol.
Belangrijk deel daarvan is het helpen van anderen zoals gemeenten - als belangrijke
grootgrondbezitters en medeverantwoordelijken voor het gondwaterprobleem - bij het bij
de tijd brengen van de gemeentelijke waterplannen.
De Dommel als waterautoriteit kan de gemeente helpen hoe de watertransitie "water
vasthouden waar het valt" inhoud te geven.

Wat moet er dus gebeuren?
- Maak een coherente analyse en aanpak van de verdroging binnen de bebouwde
omgeving.
- Zorg ervoor dat het watergeld naast het voorkomen van wateroverlast vooral gaat naar
afkoppeling en wateropslag.
- Kern van de verdrogingsaanpak moet zijn: het maximaal inzetten op
verdrogingsbestrijding door wateropslag ipv berging en afvoer.

- het afkoppelen van het regenwater van 60-80 km gemengd riool.
- het aanpakken van de overstorten.
- het regenwater van daken straten en van het regenwaterriool maximaal opslaan en
infiltreren in de ondergrond.
- Het taakstellend zoeken en maken van noodzakelijke lokaties om al het Goirlese
regenwater op te slaan en te infiltreren.

Alleen op deze wijze kan het grondwater weer op voldoende hoogte worden gebracht.
Goirle moet en kan zorgen voor zijn eigen grondwaterbel om te voorkomen dat het
groen afsterft.

Ik wens U veel wijsheid toe bij het maken van de juiste keuzes.
"You do'nt miss your water till you well runs dry".
Maar dan is het wel te laat.
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(Gegevens opvraagbaar bij de griffie)

Bijlagen

