Motie
Onderwerp motie:

Van de regen en de drup

Vergaderdatum:

12 juli 2017

Agendapunt (nr en naam):

5.2a Perspectiefnota, programma 5 (Duurzaamheid en Water)

Status:
aangenomen
Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het College op
1. onderzoek te doen naar maatregelen die het, ook in bestaande bouw, aantrekkelijk maken om het
hemelwater af te koppelen van het rioolstelsel en op het eigen perceel op te vangen;
2. bij nieuwbouw het aansluiten van de hemelwaterafvoer op het rioolstelsel actief te ontmoedigen, tenzij er
geen reëel alternatief is;
3. hierbij ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht met hun specifieke expertise op het gebied van water(berging) te betrekken;
4. bij het onderzoek naar mogelijke maatregelen ook de effectiviteit en wenselijkheid van zogenaamde
‘honingmaatregelen’, die elders in het land al toegepast worden, te betrekken;
5. de uitkomsten zo mogelijk te verwerken in de herziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat in het
najaar wordt verwacht;
6. op basis daarvan aan de raad een voorstel voor te leggen voor de invoering van maatregelen die het
afkoppelen van hemelwater stimuleren;
7. inwoners actief te informeren over de meerwaarde van afkoppeling en hoe deze te realiseren;
8. in de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken het streven mee te nemen dat de corporaties in de
komende periode actief meewerken aan het afkoppelen van hun woningbezit, waar dat mogelijk is.
9. Zich middels deze motie door de Raad gesteund te weten bij het realiseren van deze doelen;
en gaat over tot de orde van de vergadering.
Toelichting
Overwegende
1. dat onlangs een werkatelier onder de noemer ‘Samen Sneller Duurzaam’ is gehouden waarbij in een
verschillende brede werkgroepen nagedacht is over maatregelen op het gebeid van duurzaamheid en milieu;
2. dat ‘water’ daarbij als een van de aandachtspunten geformuleerd is, en afkoppelen van het hemelwater als
relatief eenvoudig uitvoerbare quick-win maatregel ter sprake is gekomen.
3. dat het afkoppelen van regenwater het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering ontlast, de grondwaterstand
positief beïnvloedt, verdroging beperkt en problemen door wateroverlast bij hevige regenval helpt
voorkomen;
4. dat de positieve effecten van afkoppeling onvoldoende bekend zijn bij onze inwoners;
5. dat de mogelijkheden om die afkoppeling te bewerkstelligen ook onvoldoende bekend zijn bij onze inwoners;
6. dat aan het afkoppelen van het hemelwater van het riool kosten verbonden zijn, die voor onze inwoners
ontmoedigend kunnen zijn om door te zetten;
7. dat diverse gemeenten en waterschappen stimuleringsmaatregelen aanbieden om inwoners en bedrijven aan
te zetten tot afkoppeling van hun hemelwaterafvoer van het rioolstelsel;
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