
Open brief aan de gemeenteraad van Goirle 

 

Goirle verdroogt en verhit steeds meer. 

In Tilburg doen ze daar het volgende aan in het klimaatadaptatieplan "Koel Tilburg": 

 
En Koel Tilburg werkt! 

Tilburgers moeten binnenkort regenwater zelf opvangen bij bouwplannen om 
de verdroging en hittestress aan te pakken. 

Iedereen die gaat bouwen is dan verplicht om regenwater op te vangen en vast te houden, de 

zogenoemde waterbergingsopgave. Dat staat in het gemeentelijk Programma Water en Riolering. 
Door deze regel in een paraplubestemmingsplan (een bestemmingsplan dat geldt voor de hele 

gemeente, red.) op te nemen geldt die voor alle ruimtelijke plannen.  
De regeling betreft alle bebouwing groter dan 50 m2 waarvoor een vergunning is vereist. De opvang 

kan op allerlei wijzen zoals bijv. groen dak, wadi, waterdoorlatende verharding en grindkist. 
Bij het bouwplan moet worden aangegeven hoe ze het water opvangen. 

Om tegemoet te komen in de extra kosten is er de subsidiepot "klimaatbestendige maatregelen". 

Particulieren ontvangen afhankelijk van de maatregelen max. 2500 euro subsidie. 
 

Zo kan de vrijblijvendheid van het afkoppelingsbeleid fundamenteel worden aangepakt. 
Nu nog de rioolbelasting koppelen aan het verharde oppervlak per adres om zo de afkoppeling van 

woningen te belonen en ontstening te bevorderen met een financiële prikkel. 

 
Dit besluit komt uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie: "Koel Tilburg".  

Afgesproken is overigens dat iedere gemeente vóór 2020 zo'n programma maakt en uitvoert. 
Koel Tilburg kiest ervoor om de rioolbelasting vooral in te zetten op verdrogingsbestrijding.  

Verder wordt planmatig gewerkt aan ontstening en vergroening van de bebouwde omgeving. 
De Tilburgse aanpak van hitte en droogte is voorbeeldig. 

Tilburg is cool. 

 
Goirle heeft geen klimaatadaptatieplan en ook is droogteaanpak niet in het collegeprogramma 

opgenomen.  
Is bescherming van de bevolking en het milieu tegen klimaatuitwassen alleen in Tilburg nodig of toch 

ook hier? 

 
Alle gemeenten lijden aan hitte- en droogtestress en zouden dit goede voorbeeld moeten volgen.  

Leefbaarheid, volksgezondheid en biodiversiteit staan onder druk en verdienen een stevige aanpak. 

 

Een plan voor klimaatadaptatie en verdrogingsbestrijding is ook in Goirle na het breken van droogte- 

en hitterecords de laatste jaren geen overbodige luxe. 
Tilburg bewijst dat het kan en werkt! 

Nu Goirle nog. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Inwoner Goirle 

 

 


