
 
 
Van: Janneke van den Hout  
Verzonden: zondag 19 september 2021 13:32 
Aan: Griffie Goirle  
Onderwerp: Technische vraag nav raadsvoorstel verordening Hemel- en grondwater Goirle 
201 
 
Kun jij de volgende technische vragen naar aanleiding van het raadsvoorstel Verordening 
Hemel- en grondwater Goirle 2021 doorzetten aan de organisatie. Alvast bedankt. 
 
Bij de paragraaf over Samenwerking (pagina 4) wordt verwezen naar een ‘geldende 
afkoopregeling’ in Oisterwijk en de onduidelijkheid in welke gevallen die van toepassing kan 
zijn. 
 
1. Wat houdt de afkoopregeling in Oisterwijk in? 
2. Wat is er precies onduidelijk aan? 
3. Op welke manier kan dit van belang zijn voor Goirle? 
 
Graag schriftelijke beantwoording hiervan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Janneke van den Hout 
Raadslid 
 
 
Van: Beleidsadviseur team Ruimtelijkbeleid en duurzaamheid 
Verzonden: maandag 20 september 2021 15:15 
Aan: Janneke van den Hout 
Onderwerp: RE: Technische vraag nav raadsvoorstel verordening Hemel- en grondwater 
Goirle 2021 
 
Hieronder vind je per vraag de toelichting en beantwoording van de gestelde vraag. Mocht je 
nog technische vervolgvragen hebben, dan verneem ik het graag. 
 

1. Wat houdt de afkoopregeling in Oisterwijk in? 
In Oisterwijk kan bij toename van verharding de benodigde berging, voor het hemelwater 
dat niet op eigen terrein verwerkt kan worden, afkocht worden. Per m2 verharding dient 60 
liter waterberging gerealiseerd te worden. Dit is 6 m3 per 100 m2 verharding. Deze 
benodigde berging kan afgekocht worden. In 2018 was dit € 350 / m3 benodigde 
waterberging. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze inkomsten worden door de 
gemeente opgespaard en daarmee wordt later een voorziening aangelegd, om het 
regenwater te bergen en verwerken.  
 
 
 



2. Wat is er precies onduidelijk aan? 
Eén van de onduidelijkheden is: wanneer het hemelwater verwerkt “kan” worden. In 
principe kan het hemelwater altijd verwerkt worden, maar de aanlegkosten voor lokale 
verwerking zijn bijvoorbeeld hoger bij een groen dak, dan voor het aanleggen van een 
verlaagde voortuin. Een andere onduidelijkheid bleek de houdbaarheid van overnameplicht. 
Wordt de verplichting tot in lengte der jaren door de gemeente overgenomen? Een derde 
discussiepunt blijkt de “dynamische hydraulische belasting” van het gemeentelijke riool 
versus de omvang van afkoop. Bijvoorbeeld een partij moet 40 m3 bergen, hij bergt zelf 20 
m3 en loost gedoseerd 10 m3 binnen een aantal uur op het gemeentelijk riool. Hoeveel deze 
partij aan afkoopregeling moet betalen is niet duidelijk beschreven. Een laatste 
onduidelijkheid was de technische haalbaarheid van de afkoopregeling. Locatie specifiek kan 
het zo zijn, dat bij een afkoop de riolering van een hele straat vergroot moet worden, om 
wateroverlast te voorkomen. Niet in alle gevallen is de afkoopsom dan toereikend om een 
dergelijke verslechtering te voorkomen. 
 

3. Op welke manier kan dit van belang zijn voor Goirle? 
Voor Goirle is het van belang, om de volgende redenen. Het doel van lokale verwerking 
wordt bij afkoop afgewenteld op de omgeving en dient dan opgelost te worden door de 
gemeente. Het water wordt dan nog steeds afgevoerd, de droogte wordt niet lokaal 
bestreden. Locatie specifiek kan de afkoop zorgen voor een grotere kans op wateroverlast, 
omdat het gemeentelijk rioolstelsel zwaarder belast wordt. Vroeger, voor de ontwikkeling 
kwam dit hemelwater namelijk niet in de riolering. Mocht een algemene afkoopsomregeling 
toch gewenst zijn, dan moet hier goed over nagedacht worden, inclusief de bijbehorende 
consequenties. Gezien de diversiteit aan mogelijke planontwikkelingen is daarom vooralsnog 
ingestoken op de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing met voorwaarden, of 
voorschriften. Dit staat in artikel 3, lid 4 van de voorliggende Verordening Hemel- en 
grondwater Goirle 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Beleidsadviseur 
Domein Fysiek, Team Ruimtelijk beleid en duurzaamheid 
 


