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Ruimte voor de Regen

Preventieve maatregel in combinatie met verfraaiing 

van de omgeving

Naleving van de Waterwet

Wat is Ruimtelijke Adaptatie



Voorbeelden particulier terrein



Voorbeelden openbare ruimte



Voorbeelden openbare ruimte



Voorbeelden openbare ruimte







Voorbeeld bedrijventerrein

Welkom bij Piet Tulner 06 30 49 65 29 ook voor groepen tot 40 personen!
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Klimaatverandering wacht niet op ons

Toename van piekbuien en perioden van droogte

Toename van hittestress

Ontwikkeling grondwaterstand in Brabant

Waarom is het nodig?



Schade door wateroverlast in 2015





Ontwikkeling grondwaterstand in Brabant

Waarom is het nodig?







Index

De presentatie bestaat uit de volgende onderdelen:

• Nederland Waterland

• Het gebied van Waterschap De Dommel

• Bestuur en organisatie

• Taken van Waterschap De Dommel

• Water in en om het huis

• Korte video’s 



Niets doen kost 71 Miljard Euro in 2015

Vergroting capaciteit rioolsysteem 50,7 Miljard Euro 

cumulatief door eerdere vervanging dan technisch 

noodzakelijk bij 100% gescheiden 

riool

Vergroting capaciteit RWZI x Euro voor piekafvoer

Lokale maatregelen nodig

Wat kost het?
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Inkomsten waterschap

• watersysteemheffing:

beheer waterpeil en onderhoud watergangen en 

verbeteren van de waterkwaliteit

• zuiveringsheffing:

voor het lozen van afvalwater op de riolering

• verontreinigingsheffing:

rechtstreekse lozingen op oppervlaktewater



Inkomsten gemeente

Rioolheffing

• Vast bedrag per aansluiting OF

• Variabel: eigen verantwoordelijkheid van de gemeente

• Grote voorziening in rioleringsfonds. 

Ook gebruikt voor financiering reconstructie van wegen etc.



Commissie Aanpassing Belastingstelsel







Voorbeelden buitenland

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

to
w

a
.n

l/
n

ie
u

w
s
_

_
_
a
g
e

n
d
a
/a

g
e
n
d
a

/S
T

O
W

A
_

s
tu

d
ie

d
a
g
_
_

H
o
e
_
o
n

ts
te

n
e
n

_
w

e
_
d
e

_
s
ta

d
_

_



Voorbeeld Belgie





Controle op correcte koppeling
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Droge voeten



WDD: Cie 25 oktober 2017



WDD: Cie 25 oktober 2017





WDD: Cie 25 oktober 2017



WDD: Cie 25 oktober 2017 feiten



WDD: Cie 25 oktober 2017 feiten



Leven-de-Dommel: Aanpak wateroverlast
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WDD: Waterschapsbelasting 2017/2018

2018 verwacht:

41E 46,05E 2,11E 48,48E

+4,59% +5,5% +2,47% 0%



WDD Begroting 2018: regeren is vooruitzien
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Decentrale zuivering

• Abdij Koningshoeven Berkel Enschot

• Strijp S ‘’Show lane” i.s.m. onderwijs

• Dutch Design Week: SEMilla Sanitation Hub

• ‘stabiele input’ <-> ‘sterk wisselende samenstelling’

• Effect op terugwinnen grondstoffen?

• Effect op investeringen van het Waterschap





SEMilla Sanitation Hub
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Kansen voor bedrijven

• Stresstest voor uw bedrijventerrein?

• Klimaatrobuust maken van uw omgeving

• Meedoen in pilots decentrale zuivering

• Lobby voor andere grondslag van belastingen

‘de kostenveroorzaker betaalt’

• Invloed bij grote lange termijn investeringen 

- Wel niet lokaal regenwater afkoppelen

- Centraal of decentraal zuiveren



Bronnen o.a.

http://www.stowa.nl/nieuws___agenda/agenda/STOWA_studiedag__Hoe_ontstenen

_we_de_stad__



Hartelijk dank voor uw aandacht



Video’s van de Unie van Waterschappen

• Algemeen verhaal waterschappen

• Samen sterk

• Droogte

• Schoon water

• De strijd tegen water

Video Waterschap De Dommel

• Waterschap De Dommel in vogelvlucht

https://www.youtube.com/watch?v=Jg0D-xSnyLs&list=PLUufVYsS_Riw4EahjlInObhHiNsx2uuk9&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Jg0D-xSnyLs&list=PLUufVYsS_Riw4EahjlInObhHiNsx2uuk9&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jKIvQTDT5sY&list=PLUufVYsS_Riw4EahjlInObhHiNsx2uuk9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=00bAnLelf40&list=PLUufVYsS_Riw4EahjlInObhHiNsx2uuk9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=00bAnLelf40&list=PLUufVYsS_Riw4EahjlInObhHiNsx2uuk9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=19y9658xefU&list=PLUufVYsS_Riw4EahjlInObhHiNsx2uuk9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qPZxnd4DV1c&index=58&list=PL2rhjk6_PlEhrr8W2mNU7SqPXk7v7-ZQ1

