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College van Burgemeester en Wethouders 

  

Motie: Zuinig met kostbaar regenwater 

Gemeenteraad van Venlo, in vergadering bijeen op 29 juni 2022, 

Constaterende dat: 

- Er een voorstel voorligt voor continuering van de subsidieregeling ‘afkoppelen 
hemelwater”  

- Buienintensiteit de laatste jaren is toegenomen en steeds vaker overlast 
veroorzaakt. 

- Gemeente Venlo zich wil profileren als duurzame gemeente. 
- Klimaatverandering om passende maatregelen vraagt. 
- Gemeente Venlo wel investeert in het afkoppelen van kolkputten maar de 

huisaansluitingen niet meeneemt of hiervoor voorzieningen treft voor de nabije 
toekomst. 

- Er al jaren wordt geïnvesteerd in subsidieregelingen om het afkoppelen van 

regenwater bij particulieren te stimuleren maar wegens hoge kosten er te weinig 

animo voor is. 

- Het niet in het werk meenemen van de huisaansluitingen een gemiste kans is bij 

thans uitgevoerde werken in de gemeente. 

- Bewoners van deze straten niet optimaal geïnformeerd worden over nut en 

noodzaak en dus niet voldoende geënthousiasmeerd voor het vergroenen van tuinen 

Overwegende dat: 

- De afvoer van regenwater niet afgevoerd moet worden via een gemengd 
rioolsysteem naar de  rioolwaterzuivering, daar waar mogelijk. 

- Het bestaande rioolsysteem ten tijde van hevige buien, ontlast dient te worden. 
- Er in het verleden systemen zijn aangelegd en niet doelmatig zijn gebleken, 

waardoor kelders nog steeds onderlopen. 
- Het infiltreren van zo veel als mogelijk hemelwater goed is voor de 

grondwaterstanden en verdere verdroging van woonwijken tegen gaat. 

- Inwoners meer enthousiast gemaakt moeten worden om  het hemelwater af te 

koppelen en zoveel als mogelijk hun tuinen te vergroenen. 

Van mening zijnde dat: 

- Alles in het werk gesteld moet worden om in het thans uitvoerende werk bestaande 
woonhuisaansluitingen te koppelen aan het nieuw aan te leggen infiltratiesysteem 
waardoor voor relatief lage kosten deze ontkoppeling van woonhuizen gerealiseerd 
kan worden. 

- Het niet uit te leggen is als bij grootschalige reconstructies er niet gekozen wordt 
voor de meest duurzame en effectieve oplossing. 
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Verzoeken het College om: 

- Toekomstige projecten met als doel het afkoppelen van hemelwater, zo inricht dat 
aanpalende bestaande woningen aangesloten kunnen worden en losgekoppeld van 
het gemengde rioolsysteem. 

- Met bewoners van betreffende locaties ruim tevoren in gesprek gaat en adviseert 
om het hemelwater direct gescheiden aan te bieden tijdens de uitvoering van 
gemeentelijke werkzaamheden. Hierbij vermeld dat gemaakte kosten op eigen 
terrein rekening bewoners zijn. 

- Bewoners stimuleert om tuinen te vergroenen en wijst op de negatieve gevolgen die 
ontstaan bij het verdichten/aanbrengen van element verhardingen. 

- Nieuw te bouwen grootschalige wijken voorziet van regenwaterbuffers waar al het 
hemelwater op kan worden afgevoerd. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

VVD 
Leon Bastiaans 
 

 


