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Gemeentenin
Noord-Brabant
bestedenmeer
aandachtaanwater
DeprovincieNoord-Brabant heefteenactueelbeeldgekregenvandestandvanzakenmetbetrekking
totdeuitvoeringvanlietwaterbeleidinstedenendorpen.Deinformatie isverzamelddoormiddel
vaneenenquêteinhetkadervanderegionalewatersysteemrapportageendooreenbeleidsevaluatie.
Deresultaten, mdevormvaneen'stedehjk-water-mondriaan',jüngerenalseenbenchmark waarbij
gemeentenonderlingwordenvergelekenopbasisvandematevanaandachtvoorwater.
DeprovincieNoord-Brabant voerttweejaarlijks eenbeleidsevaluatieuit van het
provincialewaterhuishoudingplan (WHP).
Tevenswordtomdevierjaarderegionale
watersysteemrapportage (RWSR)opgesteld.
Hierbij wordtvoorallethema'suit hetWHP
nagegaan ofafgesproken actiesworden uitgevoerdenofdeconcretedoelstellingen zijn
gehaald.Inhet huidigeprovinciale water-

huishoudingplan (partiëleherzieningWHP
2003-2006)neemt watet inbebouwdgebied
eenprominente plaats in.

eenrapportage*.Deinformatie isbreedverspreidnaarbetrokkenengeïnteresseerdepartijenomdesamenwerkingtestimuleren.De
interviewresultaten uit2002zijn doordeprovinciegebruiktomhaarcommunicatierichtinggemeenten teevaluerenenverdervorm
tegeven.
In2004zijn deinmiddels68gemeenten
opnieuw(elektronisch)geënquêteerd.De
responsgroep (meerdan60procent)kanals
representatiefwordenbeschouwd vooralle
Noord-Brabantsegemeenten.Deresultaten**zijn vergelekenmetvoorgaanderesultaten,waardoordevoortgangvan het
provincialebeleidvoorwaterinbebouwd
gebiedgevolgd kanworden.Deprovincie
denktetnu aanomdenieuwegegevensvia
internet beschikbaat testellen.
Inzowel2002als2004iseen 'stedelijkwater-mondriaan'gemaakt,waarinde
gemeenten zijn gerangschikt opbasisvande
matewaatinstedelijk waterdeaandacht
krijgt.

Stedelijk-water-mondriaan
Hetthema'waterinbebouwdgebied'is
in2002uitgebreidgeëvalueerddooralle70
Noord-Brabantsegemeenten teenquêteten
(schriftelijk) enteinterviewen.Deenquêteresultaten(respons99procent)zijnverwerktin

Hetthema 'waterinbebouwdgebied'is
inhetWHPuitgesplitst ineenaantal hoofddoelen.Dezezijn verdeeld in subdoelen
(beleidsvariabelen) enhierbij zijn acties
(beleidsindicatoren) geformuleerd. Deindi-
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totaalscore obv gemiddelde per beleidsvariabele
Algemeen
Waterplan
Communicatie
Burgers informeren
Burgers meepraten
Doelstellingen geformuleerd
Afkoppelen
Hoeveelheid afgekoppeldoppervlak bijhouden
Houdingtov afkoppelen
Afkoppelkansenkaart
Doelstellingen geformuleerd
Maatregelen om gedrag bewoners te beïnvloeden
Kwaliteit afstromend hemelwater meten
Puntbronnen buitengebied
Stadium sanering ongezuiverde lozingen
Puntbronnen bebouwd gebied
Gemeentelijk RioleringsPlan

3,768

geenantwoord gegeven
antwoord 'nvt' of 'onb.'

De'stedehjk-water-mondriaan'metdetailuitsnede.

catorenzijn indevormvan enquêtevragen
voorgelegd aandegemeenren.Tevensisaanvullendeenaantal vragenaandeenquête
toegevoegd.Aanelke antwoordmogelijkheid
vandeenquêtevragen iseenscorevan1
(laag)tot 5(hoog)toegekend.Aandescores
zijn kleuren gekoppeld:
ï =rood,2=oranje,3 =geel,4=groen,
5=blauw.Omeenrangordeaantebrengen
inhetoverzicht vanalle enquêteresultaten,
ispergemeente eentotaalscoreberekend.In
deafbeelding hierboven isdehiermeeverkregenstedelijk-water-mondriaan meteen
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detailuitsnede weergegeven.Duidelijk zichtbaarzijn derelatiefmeer blauwengroen
getintegemeenten,diehoogscoren,aande
linkerzijde enderelatiefmeeroranjeenrood
getintegemeenten,dielaagscoren,aande
rechterzijde.

Groeiende aandacht voor
stedelijk water
Degemiddelde totaalscorein2004nam
toetenopzichtevan2002(metruim tien
procent).Dehoogstegemiddelde scoreis
nauwelijks veranderd(4,12tenopzichtevan

4,18);delaagstegemiddeldescorekwam
hogeruir(2,06"tenopzichtevan 1,88). Bij
meerdan 80procent vandegemeenten isde
gemiddelde scoretoegenomen ten opzichte
van2002.De'puntbronnen buitengebied'en
'diffuse bronnen' hebbendeaandacht van
nagenoegallegemeenten in tegenstelling
tot 'efficiënt watergebruik':dit onderwerp
leeft niet bij degemeenten.Degemiddelde
scorevoor'punrbronnen buitengebied' nam
hetmeesttoetenopzichtevan2002.Ditis
heteffect vandeinmaatt2003vastgestelde
provincialebeleidsnota Lozingen Buitengebiedendesubsidieregeling waarin
gemeenten sterkgestimuleerd worden omte
kiezenvoordeverbredezorgplicht.Belangrijkisbovendiendatdewaterschappen het
provincialebeleidhebbenovergenomen en
eveneensinfinanciële zinbijdragen om
samen metdeNoord-Brabanrse gemeenten
desaneringvoor 1 oktoberaanstaande uit te
voeren.Ditgezamenlijke optreden heeft
inmiddels dermateveelsuccesdat bijna
Qoprocent vandegemeenten heeft gekozen
voordeverbrede zorgplicht.

Riolering
Allegemeenten hebben inmiddelseen
planvanaanpakvoordesaneringvanongezuiverdelozingeninhetbuitengebied in
vootbereidingofvastgesteld.Tenopzichte
van2002ishetaantalgemeenten datde
plannen ookuitvoert,gestegenmet 10procent.Voor'puntbronnen bebouwd gebied'
hebbendegemeenten aldenodige inspanninggeleverd,maar isnogaanvullende inzet
vereist.Debasisinspanning nam metacht

procent toetenopzichtevan2002.Niettemin
isdedoelstellingvan 1januari 2005dooreen
groot aantalgemeenten nietgehaald.Verder
istenaanzien vanrisicovolleoverstortenen
deaanpakvanoverstorten opdenatte
natuur vooruitgang geboekt.Ten aanzien
vangemeentelijke rioleringsplannen geldt
dat40procentvandegemeenten niet
beschiktovereenactueelplan.Ditis
ondankseenafname met tien procent ten
opzichtevan 2002nogsteedsaanzienlijk.De
provinciegaatopdit punt het komendejaar
danookactieondernemen. Ophetgebied
vanafkoppelen isdebeleidsmatige aandacht
toegenomen (met tienprocent ten opzichte
van2002). Ookhetaantal afkoppelkansenkaarten nam toe(van52naar 64procent).
Maarditleidt nogniettot het bereikenvan
dedoelstellingvanvijfprocent afgekoppeld
verhard oppervlak.Opdirmoment isnamelijkongeveer 34procent afgekoppeld vande
gemengde rioolstelsels.

Waterplannen
Groteregemeenren (qua inwoneraantal)
schenken inhetalgemeen meer aandacht
aanwaterdandekleineregemeenten.
Gemeentendiebezigzijn (geweest)methet
opstellenvaneenwaterplan,scorenin het
algemeen ookhoger.Hetaantal waterplannen istoegenomen (metcirca20procent ten
opzichtevan2002). Inmiddelsbeschikt35
procentvandeBrabantsegemeenten over
eengemeentelijkwaterplan enisnogeens
35procentvandegemeenten inmeerofminderematebezigmethetopstellenervan.Dir
aantalzaldekomendeperiode toenemen,
omdathetNationaalBestuursakkoord Water
vereistdatmedio2006gemeenten,voorzover
dituitoogpuntvantenminste dewateroverlastproblematiek doorpartijen noodzakelijk
wordtgevonden,ineenwaterplan ofeen
rapportageaangeven hoeaande stedelijke
wateropgaveinvullingwordtgegeven.

Ruimtelijke ordening
Bijnadriekwart vandegemeenten
beschiktovereenstructuurvisie+met aandachtvoor'groene'en'blauwe'functies of
heeft dezevisieinontwikkeling.Inbijna90
procentvandegemeenten gelden doelstellingen voorrecreatiefmedegebruik, waarbij
hetgaatomeenstapelingvan functies.
Gemeenten hebbenaandacht voor'groene'
waarden inrelatietotwater indebebouwde
omgeving.Metnatuurwaarden wordt inde
planvorming envisieontwikkelingen veelvuldigrekeninggehouden.Daarnaast lijkt
hetverwezenlijken vandeaan waterlopen
toegekendefuncties goedteverlopen.
Dewatertoetsprocedure wordtin het
algemeensuccesvoldoorlopen.Dit leidt tot
deconclusiedatveelgemeenten nadrukkelijk aandacht hebben voorwater in hun
planvorming.Devraagdieechteronvoldoendebeantwoord blijft, isofmet hetsuccesvolverlopen vandewatertoets inhoudelijkewaterdoelendaadwerkelijk worden
gehaald.Ditzalineen toekomstigebeleidsevaluatiebetereenplaats moeten krijgen.
Voorgrondwaterneutraal bouwen heeft
meerdandehelft vandegemeenten doelstellingen.Bijuitbreiding envestigingvan
nieuwebedrijventerreinen neemrde helft
vandebetreffende gemeenten het criterium
vanliggingaaneenvaarwegexplicietmee.

Milieubeleid
Driekwartvandegemeenten maakt
gebruik vanchemische bestrijdingsmiddeleninbebouwdgebied.Tenopzichtevan
2002iszelfssprakevaneenstijging. Daarnaastpastruim 80procentvandegemeentenookalternatievemethodenvoor
onkruidbestrijding toe(hierissprakevan
eenlichteafname tenopzichtevan2002).
Onder anderedeeconomische situatiealsmedehet toelatingsbeleid van bepaalde
bestrijdingsmiddelen motiveert gemeenten

niet tothetverminderen vanhetgebruikof
hetzoekennaar alternatieven.
VolgensgedeputeerdeMilieu,Wateren
Natuur mevrouwdrs.J. Moonsblijkt uitde
resultaten vandeRegionaleWaterSysteem
Rapportage endebeleidsevaluatie 2004voor
het thema'water inbebouwdgebied'datde
meesteNoord-Brabantsegemeenten flinke
inspanningen hebben verricht.Ondanksde
voortvarende aanpakwordenechter nietalle
doelstellingen opdegewenste termijn
gehaald.Heraanpakken van problemen
blijkt meer tijd tekosten.
Bebouwdgebied,zowelbestaand als
nieuw teontwikkelen,heeft eennadelige
invloedophetwatersysteem inzowelkwalitatievealskwantitatievezin.Beterinzicht in
deomvangvanemissiesuit bebouwdgebied
enheteffect vanmaatregelen opdewaterkwaliteit kanontstaan door temonitoren en
isnoodzakelijk omaanvullende maatregelen
tekunnen vaststellenwaarmeedeemissies
kunnen wordengeminimaliseerd. DeKaderrichtlijn Waterzalnogdenodige inspanningenvergen.Daarnaasr iswareroverlast een
aandachtspunt. Incirca70procent vande
gemeenten komt wateroverlast vanuit
grondwater, oppervlaktewater ofhemelwater nietalleen incidenteel maarookstructureelvoor.Uitvoeringvandeafspraken van
hetNationaal Bestuursakkoord Water heeft
duszekerzininNoord-Brabant.Ç
KarinZwaga
Provincie Noord-Brabant
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ProvincieNoord-Brabant ij.m. Royal Haskomng (2003).
Beleidsevaluatie Provinciaal Waterhuishoudmgplan 2.
Kernthema 'Water in bebouwdgebied'.
Arcadis [2005} RWSR/beleidsevaluatie 2004. Provincie
Noord-Brabant.
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Slibhoogte en troebelheid effluent
Vanaf heden...deze twee belangrijke parameters in één sensor
Continue meting van beide
parameters maakt een
optimale sturing mogelijk
• ; : ; •
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De troebelheidsmeting ziet
direct verstoringen in het
bezinkingsproces
Beide parameters zijn de
basis voor een betrouwbare
afpompregeling

Deze sensor combineert bewezen
ultrasone slibhoogte meettechniek
met een betrouwbare 90°-infrarood
troebelheidsmeting. Het resultaat is
optimale controle van uw bezinkers
voor een verrassend lage prijs!
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