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1.
Omgevingswet en Omgevingsvisies

.
SAMENVATTING

‘Water in Brabant 2030’ schetst een beeld van
de gewenste situatie van water rond 2030 en
agendeert ambities, urgenties en stappen voor
de komende jaren om daaraan samen met de
omgevingspartners invulling te geven. ‘Water
in Brabant 2030’ is dus geen eindproduct,
integendeel. Het is een agenda die zich
ontwikkelt. De principes en uitgangspunten
van deze agenda zijn óók relevant nadat de
provinciale Omgevingsvisie is vastgesteld, zo
geeft het ook houvast voor afstemming met
de gemeentelijke Omgevingsvisies en de
Omgevingsplannen.
In ‘Water in Brabant 2030’ wordt een
beschermings- en ontwikkelstrategie via drie
sporen voorgesteld:
Spoor 1:
Gebieden met water als primaire
Omgevingswaarde. Dit betreft de aanduiding van
gebieden of wateraspecten in de Brabantse
Omgevingsvisie die primair de
Omgevingswaarde Water krijgen. Denk daarbij
aan waterkwaliteitsdoelstellingen, rivieren met
normen voor hoogwaterbescherming, gebieden
met normeringen voor wateroverlast, natte
natuurparels etc.;

Spoor 3:
de diepere ondergrond met de
drinkwaterbeschermingszones en de
strategische grondwatervoorraden.
De lagenbenadering, waarin het water- en
bodemsysteem een essentiële rol hebben,
wordt daarin als belangrijk afwegingskader voor
plannen gezien. Door deze in de Omgevingsvisie
eenduidig in te zetten, wordt bijgedragen aan
een robuust watersysteem als onderlegger voor
een duurzame leefomgeving en perspectieven
voor welzijn en economische groei.
Voor zes waterthema’s wordt samen met
andere partijen verkend welke ambities we
nastreven en vooral hoe dit een plek krijgt
in een omgevingsbeleid dat is gericht op
’klimaatbestendigheid en omgevingskwaliteit’:
- Waterveiligheid
- Ruimte voor water
- Voldoende, schoon en gezond water
- Samenwerken gericht op water-verbindingen
- Waterbewustzijn
- Ruimtelijke adaptatie
Het voert te ver voor de voorliggende agenda
om alle wateropgaven te noemen. De agenda
richt zich op het niveau van de omgevingsvisie
en beperkt zich tot cruciale hoofdlijnen. In de
uitwerking daarvan zullen verbijzonderingen
kunnen worden vormgegeven.

Spoor 2:
Gebieden met water als kwaliteitsimpuls. Dit
betreft de aanduiding van gebieden waar
waterdoelen een ontwikkelperspectief bieden.
Zoals in de bebouwde kernen en veel landbouwgronden, waar een goed watersysteem bijdraagt
aan een kwaliteit van de leefomgeving, maar ook
economisch (schadebeperking, opbrengstverhoging) en voor gezondheid relevant is;
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In navolging van de Omgevingswet (2019) stelt
de provincie Noord-Brabant een Omgevingsvisie
op. ‘Water in Brabant 2030’ is de wateragenda
als aftrap voor de dialoog over de Brabantse
Omgevingsvisie, met als doel om te werken
aan een robuuste en klimaatbestendige
toekomst. Het is opgesteld door de volgende
Brabantse waterpartijen: de vier waterschappen,
Brabant Water en de provincie Noord-Brabant
(programma Verbindend Water).

A.
ONTWIKKELINGEN,
KADERS & KEUZES
De wijze waarop Nederland werkt aan een
welvarende maatschappij en aan de kwaliteit
van onze leefomgeving verandert. De trend
van decentralisatie zet zich door en richt zich
daarbij op sterkere verbindingen tussen thema’s
zoals leefomgeving, gezondheid, klimaat,
water, energie en circulaire economie en meer
cocreatie tussen publieke en private partijen.
De sturende rol van overheden wordt minder,
de toetsende rol wordt gebiedsspecifieker en
de focus richt zich op een omgevingsbewuste
maatschappij die zich zelf weer actiever
inzet voor de kwaliteit van haar omgeving
en economische groei. De Omgevingswet
(2019) koerst hier verder op aan met de slogan
‘Eenvoudig Beter’.
De Omgevingswet en de Omgevingsvisies
faciliteren een versnelling in deze transities.
Rijk, provincies en gemeenten moeten in 2019
omgevingsvisies hebben die aangeven wat dit
betekent voor hun beleid en hoe zij dat gaan
realiseren.
De Nationale Omgevingsvisie koerst op
vier strategische opgaven:

B.
DOEL EN STATUS
‘WATER IN BRABANT
2030’
• Naar een toekomstbestendige en
bereikbare woon- en werkomgeving;
• Naar een waardevolle leefomgeving.
De OESO bevestigt in 2014 dat de organisatie
van het waterbeheer in Nederland goed is, maar
dat er onder andere meer aandacht nodig is om
te werken aan het waterbewustzijn van
onze bewoners.
De Omgevingsvisie van de provincie NoordBrabant verbindt het beleid van onder meer
de Structuurvisie Ruimte, het Provinciaal milieuen waterplan (PMWP), het Provinciaal verkeer
en vervoerplan (PVVP) en natuur (Brabant
Uitnodigend Groen). De provincie benoemt
daarvoor enkele kaders. Mensen als actoren
voor de kwaliteit van de leefomgeving staan
centraal, waarbij de omgevingsvisie zich richt
op het ‘doen’: realisatie van processen en
projecten in de praktijk. Door de mens centraal
te stellen zet de provincie in op versterking
van het omgevingsbewustzijn. Voorts zet de
provincie in op stroomlijning van het beleid van
alle Brabantse overheden, vanuit de houding
zich als één overheid te manifesteren.

In 2017 wordt de Brabantse Omgevingsvisie
opgesteld. Het Ontwerp hiervan wordt na de
zomer van 2017 uitgebracht.
‘Water in Brabant 2030’ geeft een aanzet
voor de wateragenda door de Brabantse
waterpartners, met als doel verbindingen te
leggen met andere thema’s in de Brabantse
Omgevingsvisie. Het document schetst
een beeld van de positie van water in een
klimaatbestendig Brabant rond 2030. Het
agendeert ambities, urgenties en stappen
voor de komende jaren. Om dit te realiseren
staat samenwerking tussen betrokken
omgevingspartners centraal. ‘Water in Brabant
2030’ is de start voor de verdere dialoog over
een klimaatrobuust en toekomstbestendig
watersysteem.

• Naar een duurzame en
concurrerende economie;
• Naar een klimaatbestendige en
klimaatneutrale samenleving;
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A. ONTWIKKELINGEN KADERS & KEUZES

1.
Omgevingswet en
Omgevingsvisies

(december 2016)
De provincie heeft begin 2016 alle Brabantse partijen uitgenodigd om mee
te denken wat nodig is om tot een veilige, gezonde en welvarende omgeving
te komen. Op basis hiervan heeft Provinciale Staten in december 2016 de
provinciale Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie gaat
zich concentreren op de volgende keuzes:
a. Focus op opgaven:
• Brabant, verbonden: het versterken van fysieke en sociale netwerken;
•Brabant, klimaatzeker: het versnellen van de energietransitie, maar ook
het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat, met het
oog op veiligheid en omgevingskwaliteit;
•Brabant, welvarend: duurzame groeikansen voor iedereen, gericht op het
sluiten van kringlopen en het landschap;
•Brabant, vernieuwt samen: samenwerken aan een Brabants perspectief dat
ruimte biedt voor kwaliteit en innovatie.

“Gesteld kan worden
dat water in elk van
deze opgaven een rol
speelt, intrinsiek dan
wel als verbindende
kwaliteitsimpuls.”

b. Hoe geven we samenwerking vorm? De krachten bundelen.
Centraal hierin staat een op te richten forum van Brabant Pioniers: een mix
van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
overheden.
c.Hoe werken wij als overheden samen aan de visies? Visie op visies.
Hoe geven we het concept van ‘één-overheid’ vorm? De provinciale
Omgevingsvisie is formeel alleen bindend voor de provincie zelf. Door samen
met rijk, gemeenten/regio’s en waterschappen te komen tot gezamenlijke
ambities die leiden tot één samenhangend programma wordt gewerkt aan
een eenduidige overheidskoers.
d.Hoe geven we de programma’s vorm? Denken over doen.
Gekozen is om aan te sluiten bij de 10 opgaven gebaseerd op de huidige
bestuursakkoorden: arbeidsmarkt & economische ontwikkeling, organiseren
slimme & duurzame mobiliteit, verduurzamen agrofood, versterken sociale
veerkracht, vitaliteit natuur- en watersysteem, circulair maken economie,
versnellen energietransitie, digitale samenleving, sterk Brabants netwerk en
culturele identiteit.
WATERSYSTEEM, WATERKETEN & GRONDWATER

Gesteld kan worden dat water in elk van deze opgaven een rol speelt,
intrinsiek dan wel als verbindende kwaliteitsimpuls.
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1. OMGEVINGSWET EN OMGEVINGSVISIES

B. DOEL EN STATUS WATER IN BRABANT 2030

STARTNOTITIE
BRABANTSE OMGEVINGSVISIE

2.
Water als basis
voor de Brabantse
omgeving

“Brabant is van oudsher
een kletsnatte provincie.”

HOE NAT WAS BRABANT VROEGER?
Dit is een gereconstrueerd beeld van de oorspronkelijke situatie van het Brabants watersysteem. De
kaart geeft de gemiddelde grondwaterstand in de winter en in het voorjaar (de Gemiddelde Hoogste
Grondwaterstand, GHG) die zonder menselijk ingrijpen van nature aanwezig is geweest. Donkerblauw
zijn alle gebieden waar de grondwaterstand van oorsprong minder diep was dan 35 cm onder het
maaiveld of zelfs tot aan het maaiveld kwam. Dit zijn de gebieden waar vrijwel geen menselijke
activiteiten mogelijk zijn zonder in te grijpen in de waterhuishouding. Roze zijn alle gebieden waar
de hoogste grondwaterstand lager zit dan 80 cm onder het maaiveld. Dat is de norm die we meestal
hanteren voor bebouwd gebied zonder wateroverlast. Bron: Brabant Waterland.
hoger dan 35cm
onder maaiveld

35-60cm
onder maaiveld

60-80 cm
onder maaiveld

lager dan 80cm
onder maaiveld

Brabant was eeuwenlang een kletsnatte
provincie, met uitgestrekte venen in WestBrabant, langs de Maas en Merwede, op
de gehele Peelzone en in het netwerk van
laagten en beekdalen. In de overgangszone
van zand naar klei (de ‘Brabantse Naad’) was
sprake van hoge grondwaterstanden. Langs de
Peelrandbreuk doet zich een uniek fenomeen
voor: wijstgronden waar grondwater op hoger
gelegen gronden als kwel aan de oppervlakte
komt. Geen wonder dat bewoners zich vanaf
de Vroege Middeleeuwen in eerste instantie
hebben geschikt naar de natuurlijke kenmerken
van dit watersysteem en het landschap op die
kenmerken hebben ingericht en gebruikt, maar
zich ook hebben gericht op de bescherming
tegen overstromingen en de verbetering van de
waterafvoer. Zo zijn de waterschappen ontstaan.
De grote diversiteit in het Brabantse bodem- en
watersysteem, met daarin infiltratiegebieden,
intermediaire zones, kwelzones en
overstromingsgebieden, is eeuwenlang
bepalend geweest voor het grondgebruik en
daarmee voor de identiteit van de Brabantse
landschappen en de cultuur van haar bewoners.
Nog steeds blijken deze eigenschappen
onderscheidend op:

• Provinciaal niveau, met het onderscheid in
het uiterwaardenlandschap en de Brabantse
zand-, klei- en veengronden in West-Brabant, de
Centrale Slenk, de Peelhorst en de Maasvallei;
• Regionaal niveau, met de verschillen in
identiteit tussen landschappen als de Brabantse
Wal, de Kempen, de Meierij, de Langstraat, het
Land van Heusden en Altena, de Maasheggen
en het Land van Cuijk;
• Lokaal niveau, met de ligging van steden
en dorpen, wegenpatronen, de oude
akkercomplexen en de bos- en natuurgebieden.
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A.
HET BRABANTSE
WATERVERHAAL

“We hebben van
Brabant een
afwateringsmachine gemaakt.”

Aanpassing aan maatschappelijke behoeften
Eeuwenlang hebben de Brabanders gewerkt
aan het watersysteem, met onder meer vele
afwateringssloten, vloeivelden, watermolens,
vergravingen van beken en de aanleg van
kades en dijken. Technische kennis en de
drang naar welvaart hebben vooral in de
20e eeuw een landschap en watersysteem
gemaakt dat sterk gericht werd op de afvoer
van grond- en oppervlaktewater. Om het
grondgebruik maar te kunnen optimaliseren.
Grootschalige ruilverkavelingen hebben oude
landschapskenmerken vervaagd en een meer
uniform landschap gemaakt met haarscherpe
planologische scheidingen tussen stads-,
landbouw- en natuurfuncties. De nieuwe
waterstaatkundige inrichting werd vooral
gericht op ont- en afwatering en peilbeheer ten
behoeve van de belangrijkste grondgebruikers
en kon perfect worden beheerst. De Maas
werd ingrijpend gekanaliseerd en de dijken
langs de grote rivieren werden versterkt.
Hierdoor werden de overstromingsrisico’s
aanzienlijk beperkt en hoefde het hoogwater
niet langer via de Beerse Overlaat binnendijks
over agrarische gronden te worden afgevoerd.
Door kanalisatie werd scheepvaart gedurende
het hele jaar mogelijk. Het vertrouwen in de
waterstaatstechniek was zo groot dat ook
nieuwbouwwijken, bedrijfsterreinen en moderne

grote
rivieren

hoofdwaterlopen

landbouwbedrijven na 1950 werden aangelegd
in van oudsher overstromingsgevoelige of natte
gebieden.
Water, riolering en gezondheid
Vanaf eind 19e en begin 20e eeuw werden
rioleringen in de bebouwde kernen aangelegd;
via de riolering wordt zowel het afvalwater
van de woningen als het neerslagoverschot in
de straten (gemengd) afgevoerd. In diezelfde
periode werd ook het waterleidingnet
aangelegd. Dit alles bleek een enorme impuls
voor de verbetering van de volksgezondheid.
Nederland beschikt thans over één van de
beste waterleidingnetten ter wereld. Iedereen
beschikt in ons land over schoon kraanwater.
Alle kleine waterbedrijfjes in Brabant zijn
uiteindelijk opgegaan in Brabant Water en
Evides. De drinkwatervoorziening is volgens
de Drinkwaterwet nu ‘een dwingende reden
van groot openbaar belang’. Dat betekent
dat de overheid een zorgplicht heeft om de
grondwaterbronnen nu en in de toekomst
goed te beschermen, wat onder andere wordt
bereikt door grondwaterbeschermingsgebieden.
De basiskwaliteit van het grondwater in
Brabant is op veel plekken zo goed dat de
zuiveringsinspanning relatief laag is om er
drinkwater van te maken; het grondwater
rondom Oirschot is zelfs officieel ‘bronwater’.

overig
water

sloten &
greppels

Afhankelijk van de diepte (tussen 50 meter
en 350 meter) varieert de ouderdom van het
grondwater waar drinkwater van wordt gemaakt
van honderden tot tienduizenden jaren. Het is als
regen in de Eiffel en de Ardennen gevallen, naar
beneden gezakt en langzaam via watervoerende
zand- en grindlagen naar Brabant gestroomd. De
aanwezigheid van goede kwaliteit grondwater
is bovendien een belangrijke vestigingsfactor
gebleken voor (beursgenoteerde) bedrijvigheid.
Denk aan de voedingsmiddelen- en
procesindustrie die groot is in Brabant.
Grotendeels dankzij de aanwezigheid van
voldoende en schoon grondwater!
Waterveiligheid en wateroverlast
Eind 20e eeuw werd duidelijk dat deze
ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting
onvoldoende robuust en adaptief is om met
de nieuwe dynamiek van klimaatverandering
om te gaan. Via het uitgebreide afvoerstelsel
van waterlopen en stedelijke riolen stroomt het
neerslagoverschot nu versneld naar natuurlijke
laagten en beekdalen als de Mark, de Dommel
en de Aa. Waar het water onvoldoende
ruimte krijgt nam het risico op wateroverlast
in bebouwde en landbouwgebieden toe. De
hoogwaters van de Maas in 1993 en 1995
leidden tot het inzicht dat ook hier ingrijpende
maatregelen nodig zijn om de waterveiligheid

van grote delen van Brabant weer op een
aanvaardbaar niveau te brengen. Ook ontstond
het inzicht dat door de bevolkingsgroei,
verstedelijking en de kapitaalsintensivering
van het grondgebruik de kwetsbaarheid van
het te beschermen gebied en de omvang van
het schaderisico bij een overstroming flink was
toegenomen. Dit heeft onder andere geleid
tot het hoogwaterbeschermingsprogramma en
projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Momenteel worden verkenningen uitgevoerd
naar kansrijke combinaties van dijkversterking
en rivierverruiming langs de Maas.
Waterkwaliteit en droogte.
De bevolkingsgroei en de intensivering van de
landbouw heeft in de loop van de 20e eeuw
ook geleid tot waterkwaliteitsproblemen en
daarmee risico’s voor de volksgezondheid en
verlaging van de biodiversiteit. Door de flinke
toename van het ongezuiverde afvalwater via
vrij lozende rioleringen werden vanaf de jaren
zeventig, geholpen door de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater, in Brabant in allerijl tientallen
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gebouwd.
De technische zuiveringskennis groeide en de
zuiveringsresultaten verbeterden. Maar begin
21e eeuw ontstond ook het inzicht over nieuwe
stoffen als medicijnresten en microplastics die
onvoldoende gezuiverd worden en in het milieu
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(IABR 2014)

“Er is nu al een grote
afhankelijkheid van grondwater
op de zandgronden als alternatieve
zoetwatervoorziening.”

Verbinding van wateropgaven
Dit alles was begin 21e eeuw mede aanleiding
om opnieuw te werken aan de kwaliteit van
de leefomgeving, zoals via de Brabantse
reconstructie- en revitaliseringsgebieden.
Diverse opgaven voor landbouw, natuur,
water en recreatie werden waar mogelijk
onderling verbonden. Binnen dit kader werd
onderzoek verricht naar de integrale aanpak
voor de realisatie van waterbergingsgebieden,
ontwikkeling van de landbouw, herstel van
natte natuur, de verbetering van de kwaliteit
van het water uit rwzi’s en de verlaging
van landbouwemissies. Nu, na zo’n 20 jaar
(samen) werken aan water in Brabant, zijn
vele maatregelen uitgevoerd: dijkherstelen ruimte voor de rivierprojecten als de
Noordwaard en Overdiepse Polder zijn
gerealiseerd, vele waterbergingsgebieden
zijn aangelegd, beek(dal)herstelprojecten en
waterconserveringsprojecten voor landbouw
zijn uitgevoerd, het watersysteem ten behoeve
van een groot aantal natte natuurgebieden
is hersteld en de zuiveringscapaciteit van de
rwzi’s is geoptimaliseerd. Dit alles om Brabant

leefbaar, gezond en mooi te houden en er toe bij
te dragen dat de Brabantse economie zich kan
blijven ontwikkelen in een veranderend klimaat.
We zijn nu op de goede weg, maar zijn
daarmee nog lang niet klaar (zie de twee
nieuwsberichten). De klimaattendens zet
versneld door. Er is meer ruimte voor water
nodig om de overlast en schaderisico’s
tijdens natte èn droge perioden te beperken
en het water in onze rivieren, beken, meren
en sloten moet schoner. Daarbij kondigen
nieuwe uitdagingen zich aan, zoals de
transitie naar een circulaire economie, met
daarin o.a. het hergebruik van afvalwater voor
grondstoffen en energie, de energietransitie,
de klimaatbestendigheid van onze steden, het
gebruik van de ondergrond en de toenemende
rol van streekpartijen bij de realisatie van
waterdoelen. Daaraan gekoppeld zijn sociale
innovaties in ontwikkeling, zoals nieuwe
businessmodellen, bewustzijnsprogramma’s en
organisatievormen (bijv. Mozaïek Dommelvallei,
Stichting Markdal, De Verborgen Raamvallei),
die private initiatieven ondersteunen in
realisatie van doelen. De Omgevingswet en
de Omgevingsvisies van rijk, provincie en
gemeenten gaan in deze veranderingen een
belangrijke rol spelen.

RUIMTELIJK BEELD VAN DE BEREGENINGSPUTTEN IN BRABANT
> 1000 m3 p/uur

500 - 1000 m3 p/uur

100 - 500 m3 p/uur

0 - 100 m3 p/uur
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BEREGENINGSPUTTEN IN BRABANT

en drinkwater terecht komen. Met het inregelen
van Europese regelgeving, waaronder de
Kaderrichtlijn water (KRW) en de Nitraatrichtlijn,
zijn doelen gesteld voor de kwaliteit van
water¬lichamen, die in 2027 gerealiseerd
moeten worden. Tussentijds is geconstateerd
dat in het huidige tempo de doelen niet worden
gerealiseerd, daarom is onder de vlag van de
Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater de
aandacht en aanpak voor het realiseren van
waterkwaliteitsdoelstellingen geïntensiveerd.
Inmiddels groeide ook het probleem van
droogte. Eind 20e eeuw richtte de aandacht
hiervoor zich vooral op herstel van natte
natuurgebieden. De laatste jaren wordt ook
het (sociaal maatschappelijke en economische)
droogte¬probleem voor de landbouw
(productieverlies) en de bebouwde kom (hitte,
gezondheid) sterker onderkend. Beleidsmatig
krijgt de droogteproblematiek aandacht via het
Deltaplan Hoge Zandgronden.

Vooral boer regio Deurne
heeft last van droogte
21 juli 2015 - EINDHOVENS DAGBLAD
De boeren in Deurne en omgeving hebben ondanks de regenval van de afgelopen dagen nog steeds
flinke last van de droogte. „Door het dalen van de grondwaterstand is het lastig voor deze boeren
op de hogere zandgronden om voldoende water op te pompen”, zegt woordvoerder Sabastiaan
Mol van het Waterschap Aa en Maas. „De grond is een droge spons die al het regenwater dat valt
opzuigt.”Er komt nog iets bij, vertelt rundveehouder en akkerbouwer John Verhoeven uit Liessel.
„We hebben ook minder regen gehad dan bijvoorbeeld Eindhoven en Nijmegen. Die regenwolken
gingen aan ons voorbij.”Verhoeven, lid van het plaatselijke bestuur van de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie, ziet ondertussen de kosten oplopen. „Door het mislukken van de oogst
is er een zekere schaarste van hooi en stro ontstaan”, zegt hij. In de Eindhovense regio en de
Kempen hebben agrariërs minder last van de hittegolf van vorige week en de voorspelde zomerse
temperaturen de komende tijd. Maar ze ervaren ook de gevolgen, meldt Frank van Dorst van
waterschap De Dommel. „We hebben elke zomer last van een watertekort”, zegt hij. „Normaal
is dat 100 milliliter. We verwachten de komende dagen zo’n 190 milliliter tekort te komen.” Er
is weinig aan te doen. „We kunnen alleen maar wachten totdat het voldoende heeft geregend”,
zegt Van Dorst. Met onder meer een beregeningsverbod probeert De Dommel het verbruik van het
schaarse water te verminderen. De buitjes van de afgelopen dagen vullen niet aan wat de zon laat
verdampen.Een deel van het grasland is door de hoge temperaturen van de afgelopen tijd verbrand,
zoals bij boer Wim Mikkers in Aalst. „In het voorjaar heb ik nog een goede oogst van gras gehad,
daarna nog een halve.”

Natste juni ooit in Limburg
en Brabant
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24 juni 2016 - EINDHOVENS DAGBLAD
Het vieze weer van deze maand heeft al veel schade veroorzaakt, maar heeft nu ook een record
gebroken: in Limburg en Brabant is het officieel de natste juni ooit. Volgens weerbureau Weeronline
is in deze delen van Nederland in deze periode nog nooit zoveel regen gevallen. In totaal viel er
deze maand in veel plaatsen 150 tot 180 millimeter. Het Limburgse Arcen, waar een meetstation
van het KNMI staat, is met 193 millimeter nu het natst.Het oude record van 175,6 millimeter uit
1998 is daarmee verbroken. De komende week kan er nog wat neerslag vallen en zal het record nog
scherper worden. Weeramateurs in Midden-Limburg en Noord-Brabant hebben in hun tuin zelfs
hoeveelheden tussen de 200 en 235 millimeter geregistreerd. Bij de zware buien donderdagavond
en in de nacht van donderdag op vrijdag viel tussen de 30 en 60 millimeter regen. De brandweer in
Limburg en Brabant heeft hier de handen vol aan gehad. Er kwamen honderden meldingen binnen
van mensen die kampten met wateroverlast.

B.
ONTWIKKELINGEN
STRATEGIE EN BELEID
Zoals eerder aangegeven verandert het
speelveld voor publieke en private partijen.
Maar het is niet dat het roer nu met de
Omgevingswet radicaal om gaat; de transitie is
al gaande. Zo zette het Rijk al begin jaren ’90
met de Vijfde Nota RO in op decentralisatie.
De Watertoets (2001) bevestigde de urgentie
om de waterdoelen vroegtijdig met ruimtelijke
plannen te verbinden. Via het Nationaal
Bestuursakkoord Water (2003) is ingezet op
een nieuwe balans tussen waterafvoer en
water vasthouden en de optimalisatie van de
afvalwaterketen. Hiervoor zijn onder andere
watertritsen benoemd, zoals de trits ’vasthouden
- bergen - afvoeren’ en voor waterkwaliteit
de trits ‘voorkomen - scheiden - zuiveren’.
Het belang van gebiedsgericht samenwerken
en verbinding van thema’s en opgaven is al
decennia herkenbaar aan bijvoorbeeld de
Bèlvédère-aanpak voor cultuurhistorie, de vele
ervaringen met integrale gebiedsontwikkeling
en de Brabantse aanpak van de Reconstructie.
Concepten als de lagenbenadering, de TELOS
duurzaamheidsdriehoek (people-planet-profit) en
de Mutual Gains Approach zijn opgesteld in de
behoefte om tot duurzaamheidskaders en betere
samenwerking te komen.
De Brabantse strategie Mozaïek Brabant (2014)
sluit hierop aan en benoemt de Brabantse
klimaat- en wateropgaven als één van de
belangrijkste verbindingskansen om de doelen
voor economische groei en ruimtelijke kwaliteit
te bereiken. Het Jaar van de Ruimte 2015 geeft
richting aan de Nationale Omgevingsvisie met
‘7 onvermijdelijke opgaven’ en ‘5 principes’ om
ons land leefbaar, veilig, duurzaam en welvarend
te houden, waaronder de inzet van Water als
kwaliteitsimpuls.

Nederland nog robuuster te maken. Onderdeel
daarvan is de aanpak van verontreinigingen
die de (grond)waterbronnen bedreigen, een
evaluatie van het beschermingsregime en
het aanwijzen van Aanvullende Strategische
grondwater Voorraden voor toekomstbestendige
drinkwatervoorziening. Aanleiding is zijn effecten
van boven- en ondergrondse activiteiten op de
kwaliteit van het ondiepe en diepe grondwater.
Klimaatverandering heeft effecten op het
functioneren van het watersysteem, met
sociaal-maatschappelijke gevolgen (denk aan
de recente wateroverlast na extreme buien)
en ook druk op het huidige grondgebruik. Die
ontwikkelingen maken dat bestaande kennis en
inzichten nog beter moeten worden toegepast
in het omgevingsbeleid. Een duurzaam,
toekomstbestendig en klimaatproof Brabant
vraagt om gerichte keuzes en om afspraken
om concreter (samen) te werken aan de
kwaliteit van onze leefomgeving. De waarde
van water vervult immers een grote rol voor
het Brabantse welzijn en de welvaart. Daarvoor
zijn gesprekken nodig die niet alleen gaan over
rollen, taken en verantwoordelijkheden, maar
juist ook inzicht bieden in de ruimtelijke impact.
De Omgevingswet en de Omgevingsvisies
bieden de gelegenheid om hiertoe agenda’s
op te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Zodat we ervaringen delen, pilots organiseren
en keuzes maken om de dilemma’s waar we de
komende jaren in Brabant voor staan, samen aan
te pakken.

Recent zijn de Beleidsnota Drinkwater (2014) en
de ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG;
eind 2016) gereed gekomen. Beide geven
de opdracht om de drinkwatervoorziening in
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Klimaatverandering leidt tot
minder voorspelbaarheid: te droog
en te nat in dezelfde jaargetijden.

3.
Water in Brabant
2030, een
toekomstbeeld

funderen

bodem &
grondwatersanering

koude- warmteopslag
grondwaterwinning
grind-, zand- en
kleiwinning
watervoerende
pakketten

schaliegas- en
steenkoollagen
gas- en oliewinning

( leeswijzer: deze paragraaf is geschreven vanuit het perspectief dat we in 2030 leven )

gaswinning
aardwarmtewinning

.
DE BRABANTSE
KLIMAATAANPAK
De klimaattendens die begin 21e eeuw al
meerdere malen tot flinke schade door zowel
overstromingen en door droogte had geleid
heeft zich verder doorgezet. Tegelijkertijd
heeft de gezamenlijke aanpak van publieke en
private partijen om Brabant klimaatbestendiger
te maken zijn vruchten afgeworpen. Het is een
aanpak die zich in 2030 richt op een robuust
watersysteem en een daarop afgestemde
inrichting en grondgebruik, zowel in het landelijk
als stedelijk gebied. Enkele kenmerken:
• Water vraagt ruimte. Extreme buien boven
landelijk gebied of de stad kunnen niet worden
voorkomen. Wel is meer ruimte voor water
gereserveerd in laagten, beekdalen, in de stad
en in de bodem, door succesvol gebruik te
maken van concepten als klimaatbestendig
ontwerpen en bouwen (o.a. waterpleinen
en groene daken), building with nature
(zoals beekdalen en waterlandschappen als
klimaatbuffers) en het strikter toepassen van de
lagenbenadering als afwegingskader bij nieuwe
omgevingsplannen om meer ruimte voor water
te reserveren;
• Een aanpak van wateroverlast die meer
dan voorheen rekening houdt met de
(financiële en/of sociale) gevolgen. Zo zijn
wateroverlastnormen gekoppeld aan het type
gebied en aan het type grondgebruik, verder

opslag van c02
en aardgas
SAMENHANG TUSSEN MENSELIJK GEBRUIK,
HET WATERSYSTEEM EN DE ONDIEPE EN DIEPE ONDERGROND.

gedifferentieerd dan de methodiek in 2017. De
discussie over wat normatief is en hoe om te
gaan met bovennormatieve omstandigheden
heeft geleid tot nieuwe inzichten in de
betaalbaarheid van het watersysteem en de
verantwoordelijkheden die overheden, burgers
en bedrijven hierin hebben;
• Een aanpak van droogte waarin de inrichting
en het gebruik de toon zetten (denk aan actief
bodembeheer, aangepast grondgebruik en
creatieve gebiedsgerichte verbindingen tussen
grondgebruik en waterdoelen - zoals in 2015 al
was verbeeld in het rapport Mozaïek Brabant).
Daarnaast is er ruimte voor innovatieve en
technische maatregelen zoals als peilgestuurde
drainagetechnieken in gebieden waar de
toekomstbestendige ruimtelijk-economische
ontwikkeling daarom vraagt.
• Het grondwatersysteem is zodanig robuust
ingericht dat in tijden van droogte en bij een
stijging van de drinkwatervraag de verschillende
hoogwaardige functies bediend kunnen worden.
We vergroten het aanbod door overtollig
water op te slaan en in te zetten in tijden van
schaarste.
Van belang bij de Brabantse klimaataanpak
was de gezamenlijke strategie van provincie,
gemeenten en waterschappen om bewoners

en gebruikers van stad en platteland bewuster
te maken van de klimaaturgenties en kansen
om zelf een actieve bijdrage te leveren aan
hun leefomgeving. We zien nu een groeiend
aantal initiatieven van mensen die zelf hun
energie opwekken, water vasthouden in
hun tuinen en straten, samen werken aan de
realisatie van hun wensen voor een prettige
omgeving en landbouw- en productiebedrijven
die met innovaties bijdragen aan een
klimaatbestendige bedrijfsvoering en daarvoor
ook verdienmodellen hebben ontwikkeld.
De klimaataanpak heeft aldus op
verschillende wijzen bijgedragen aan
gebiedsontwikkel¬ingsprojecten, waarin
waterdoelen zijn gekoppeld aan onder
andere lokale en regionale initiatieven voor
waterwoningbouwprojecten in uiterwaarden,
laagten en beekdalen, aangepaste landbouw in
watergevoelige gebieden en energieproductie
uit water- en afvalwatersystemen. Op diverse
plaatsen zijn grootschalige kavelruilprojecten
geslaagd om de landbouw in de nieuwe balans
een goede plaats te kunnen geven. Nieuwe
businessmodellen, die de streekgerichte
samenwerking en meerwaardecreatie voor
landschap, natuur, recreatie en educatie
sterker faciliteren, hebben hieraan bijgedragen,
wat zowel de robuustheid van de normvrije
beekdalen als de waterconservering in de

haarvaten ten goede is gekomen. De trend
gericht op streekgebonden en gezonde
voedselproductie in de eigen leefomgeving
heeft zich doorgezet en heeft bijgedragen aan
de haalbaarheid van multifunctioneel agrarisch
grondgebruik in de aangewezen watergevoelige
gebieden en in de stad.
Waterveiligheid en rivieren
De hoogwaterafvoeren van de grote rivieren
zijn verhoogd. Voor de Maas bedraagt deze
in 2030 ongeveer 4.300 m3/s (terwijl die in
2017 nog 3.800 m3/s bedroeg). De combinatie
met de opgetreden zeespiegelstijging en de
sterk toegenomen waarde achter de dijken
heeft tot nieuwe normen gebaseerd op
overstromingskansen geleid. Het verhoogt de
druk op het grondgebruik om nieuwe ruimtelijke
reserveringen aan te wijzen en dijken verder
te versterken. De maatregelen die 15 jaar
geleden werden voorbereid voor dijkversterking
en rivierverruiming zijn gerealiseerd en
hebben onder meer de Meanderende Maas
aantrekkelijker gemaakt en de aanliggende
regio’s een economische impuls gegeven.
Hoogwaterbescherming is landelijk één van de
topprioriteiten, ook om internationaal tot verdere
afspraken over water vasthouden te komen.
Het besef dat 100% bescherming en evacuatie
niet mogelijk is heeft geleid tot uitgebreide
campagnes om de bevolking bewust te maken
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landschaps- &
natuurwaarden

Stedelijke en landelijke omgevingskwaliteit
Stad en platteland hebben elk hun eigen
klimaataandachtspunten, problemen en
kansen, al houdt het water zich niet aan deze
grenzen. Stad en platteland hebben daarom
elkaar meer dan ooit nodig om in te spelen
op de klimaaturgentie van wateroverlast,
droogte, waterkwaliteit en hitte en om samen
te werken aan de regionale invulling van
de omgevingskwaliteit. Zo genereert de
landelijke omgeving het behoud van droge
voeten en een fraaie gezonde leef- en
productieomgeving voor de stad en draagt
de stad bij aan de betaalbaarheid daarvan.
Toepassing van concepten als de Klimaat Actieve
Stad (KAS) en Rainproof zijn uitgegroeid tot
levendige netwerken tussen kennisinstituten,
bedrijven, belangenpartijen en overheden,
waarbij volop wordt geëxperimenteerd en
ontwikkeld en waardoor leefbare, groene en
klimaatbestendige straten, wijken, infrastructuur
en bedrijventerreinen zijn gerealiseerd.
Hieraan ten grondslag liggen afspraken tussen
waterbeheerders en gemeenten, om:
• voor 100% in te zetten op afkoppeling, opslag
en hergebruik van water. De uitvoering hiervan is
geprogrammeerd tot uiterlijk 2040.
• samen met kennisinstituten te investeren
in vernieuwing en realisatie van afkoppel- en
infiltratietechnieken.
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• uitvoeringsprogramma’s beter af te stemmen.
• stadsvernieuwingen geheel plaats te
laten vinden volgens de principes van
klimaatbestendig bouwen.
• te werken met een gericht programma om
bewoners water-/omgevingsbewuster te maken,
aangevuld met stimuleringsprogramma’s en de
inzet van digitale data.

Grondwater en energie
In 2030 is de drinkwatervoorziening
veiliggesteld en robuust genoeg om een
mogelijke stijging van de drinkwatervraag
van 30% op te kunnen vangen. Brabant
overweegt om ook aan andere provincies
drinkwater te leveren. Aanvullende Strategische
Grondwatervoorraden zijn voorhanden waar in
tijden van nood naar kan worden uitgeweken. Er
zijn geen bedreigde winningen meer.
De ondergrond levert een bijdrage aan de
energietransitie. Het beschermingsregime en
het grondwaterbeleid zijn hierop aangepast.
Dat betekent dat in deze voorraden in principe
geen mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Er is
een balans tussen efficiënt beschermen en
duurzaam benutten van het grondwater door
zowel drinkwater als hoogwaardige industrie
voor menselijke consumptie. Circulaire
economie is niet langer een ideaal, maar is
de meest kosteneffectieve manier gebleken.
De waterafhankelijke industrie werkt zuinig
en recyclet in vrijwel alle productieprocessen
(inclusief koel en spoelwater). Door de
aanwijzing van beschermingszones rond
grondwaterwinningen en innamepunten van
drinkwater uit de Afgedamde Maas en de Amer
is grond- en oppervlaktewater als bron voor de
drinkwaterbereiding beschermd en geborgd.
De grondwaterkwaliteit is aanzienlijk verbeterd
door maatregelen uit de gebiedsdossiers en
door inzet van de regels uit de provinciale
milieuverordening, waarmee de bedreiging van
de grondwaterbronnen is verminderd.
100% gerecycled afvalwater en energiewinning
De KRW-maatregelen zijn in 2030 grotendeels
gerealiseerd. Het meeste afvalwater wordt
nog op de rwzi’s gezuiverd met steeds meer
geavanceerde en innovatieve technieken.
Daarbij heeft de trend van circulaire stoffen- en
energiestromen zich doorgezet, zowel bij de
waterschappen als industrie. Een groot deel
van de afvalstroom uit de rwzi´s is nu ingezet
om met partners tot crossovers te komen, zoals
de afzet van bioplastics, cellulose en fosfaat.
De zuiveringen leveren biogas aan woonwijken
waardoor op lokaal niveau wordt bijgedragen
aan duurzaamheid.

Naast de effectgerichte aanpak is de afgelopen
jaren ook een meer brongerichte aanpak
gevolgd, waaronder bewustwordingstrajecten
bij bewoners en huisartsen en apotheken over
medicijngebruik.
Naast de communale zuiveringen is worden er
steeds meer kleinschalige zuiveringsinstallaties
op woon- en wijkniveau gerealiseerd. Het
concept van Biopolus, de geoptimaliseerde
lokale zuivering op basis van helofyten
en membranen, is in Brabant in 2030 op
tientallen locaties op een landschappelijk
en stedenbouwkundig ingepaste manier
gerealiseerd, bij bedrijven en in wijken. Ook
zijn in Brabant meerdere woonwijken en
geherstructureerde bedrijfsterreinen dusdanig
stedenbouwkundig ontworpen waarbij
technische innovaties zijn toegepast en er
maximaal wordt ingezet op zelfvoorziening
m.b.t. energie-, afval- en waterkringlopen.
Dankzij diverse pilots en de samenwerking met
kennisinstituten is de kennis hierover nu zo
ver dat de omschakeling naar grootschaliger
toepassingen mogelijk lijken. Specifiek voor de
Brainportregio is klimaatbestendig bouwen naast
high tech en design de derde pijler geworden
waar de regio verdient aan kennisontwikkeling
en daarvoor pilots en ruimtelijke kwaliteit
terug krijgt. Het project Schoon Water voor
Brabant is opgegaan in de normale agrarische
bedrijfsvoering als onderdeel van duurzaam
ondernemen in Brabant.
Dit alles heeft bijgedragen aan gezondere
steden. Een groot aantal belanghebbenden,
van bewoners, bedrijven, overheden en
zorgverzekeraars, hebben in de nieuwe
financieringsvormen hiervoor geparticipeerd.
Landbouw, mestverwerking en water
Met de landbouwsector zijn jaren geleden goede
afspraken gemaakt dat zij zelf verantwoordelijk
zijn voor de risico’s van hun teeltkeuze in
hydrologisch gevoelige gebieden, bovendien
hebben nieuwe gewassen hun intrede gedaan.
Door een aanzienlijk verbeterd bodembeheer
als regulier onderdeel van de agrarische
bedrijfsvoering is het watervasthoudend
vermogen en naleverend vermogen van de

bodem aanzienlijk vergroot (en daarmee de
uit- en afspoelingsgevoeligheid van gronden
afgenomen). Dit is gunstig gebleken met het
oog op wateroverlast en watertekort, maar ook
belangrijk voor de waterkwaliteit. Daarnaast
hebben provincie, gemeenten, waterschappen
en de landbouwsector ook afspraken gemaakt
hoe zij de meest intensieve landbouw uit de
hydrologisch gevoeligste gebieden kunnen
verplaatsen.
Een complex punt was de mest in relatie tot
de waterkwaliteit en de EU regelgeving. De
waterkwaliteit is in 2030 nog steeds niet
overal op orde, maar er is een duidelijke
positieve trend. Door optimalisatie van de
agrarische bedrijfsvoering (water-, bodemen natuurinclusieve landbouw, gestoeld op
circulariteit) en mestverwerking zijn grote
stappen vooruit gezet, onder andere door
digitalisering en robotisering. Samen met
provincie(s), rijk en landbouwkennisinstituten is
flink geïnvesteerd in kennis- en bewustwording
van de boeren hoe om te gaan met mest in hun
bedrijfsvoering. Naast effectievere (toepassing
van) regelgeving richtte het systeem zich op
‘goede boeren’ te belonen en te stimuleren.
Daarnaast zijn meerdere mestverwerkers ingezet.

DOORSNEDE BEEKDAL IN DEKZAND GEBIED
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van maatregelen die men zelf kan nemen om
een mogelijke overstroming van de rivieren te
overleven.

De genoemde trends en ontwikkelingen en de geschetste situatie in
2030 geeft een aantal agendapunten over klimaat, water en omgeving.
Gericht op acties en ambitiebepaling binnen de eigen organisaties,
maar ook op de agenda van de Brabantse Omgevingsvisie.

“Het wordt
tijd dat we de
lagenbenadering
verder
ontwikkelen
en inzetten.”

A.
STRATEGIE
De strategie vanuit de waterbeheerders richt
zich op drie sporen (die zich laten vertalen naar
waarden en gebieden). Dit laat zich samenvatten
als ‘beschermen waar dat moet, ontwikkelen
waar dat kan’. De sporen bestaan naast elkaar en
hebben elkaar nodig.
Spoor 1:
Gebieden met water als primaire
Omgevingswaarde
Als Brabant in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust wil zijn, dan zijn er gebieden nodig
waar water de leidende voorwaarde is en dus
primair sturend is voor ontwikkelingen. Gebieden
die de ruggengraat zijn voor de kwaliteit van de
leefomgeving in heel Brabant: voor de gezonde
mens, een bloeiende (circulaire) economie
en vitale natuur. Deze gebieden vormen de
Brabantse, klimaatbestendige waterbasis. Deze
Omgevingswaarde Water maakt onderscheid
in de gebieden die nodig zijn voor bijvoorbeeld
de waterveiligheidsopgave, beekdalherstel, de
robuuste aanpak van wateroverlast, verdroging
van de natte natuurgebieden
en het belang van schoon oppervlakteen drinkwater.

Spoor 2:
Gebieden met water als kwaliteitsimpuls
Daarnaast biedt water volop kansen om
maatschappelijke opgaven vanuit economie,
wonen en landschap kwalitatief te versterken:
water biedt dan een ontwikkelingsperspectief
voor doelen, maatregelen en opgaven van
anderen. Een goed watersysteem draagt bij
aan een kwaliteit van de leefomgeving, maar
is ook voor de economie (productiefactor,
schadebeperking, opbrengstverhoging) en voor
gezondheid relevant. Hiermee ligt een relatie
met de ambitie om te werken aan het wateren omgevingsbewustzijn van onze bewoners,
ondernemers en belangenpartijen, omdat ook
in deze gebieden méér eigen initiatief wordt
verwacht om te werken aan maatregelen en
projecten in de eigen leefomgeving.
Spoor 3:
De diepere ondergrond met de strategische
grondwatervoorraden
Dit spoor omvat de huidige beschermingszones
voor de drinkwatervoorziening en de
toekomstige beschermingszones voor de
strategische grondwatervoorraden. Het omvat
een duidelijke driedimensionale component,
waarbij de bescherming van de kwaliteit en

kwantiteit van de grondwatervoorraden centraal
staat. Dit omvat zowel een ondergrondse
bescherming als een bescherming op het niveau
van de leefomgeving.
De provincie legt dit vast in de Omgevingsvisie
en zorgt voor de verdere uitwerking in
de programma’s en verordening. De
Brabantse waterschappen vertalen dit in
hun waterbeheerplannen, met concrete
realisatieprogramma’s en een beschrijving
hoe waterdoelen verbonden kunnen worden
aan thema’s als klimaat, gezondheid, energie,
circulair en economie en aan het belang van
publieke en private samenwerking hiervoor.
Doorontwikkelen van de lagenbenadering
als kwaliteitskader
Bodem en water zijn onontbeerlijk voor de
kwaliteit van ontwikkelingen in Noord-Brabant.
Hiermee moet nog meer dan in het verleden
rekening gehouden worden. Wij doen het
voorstel dat in de Brabantse Omgevingsvisie
het concept van de lagenbenadering als
kwaliteitskader voor plannen wordt ingezet.
Dit vraagt om doorontwikkeling van de
lagenbenadering als kader. De lagenbenadering
is daarmee een instrument voor een

toekomstbestendige leefomgeving en biedt
perspectieven voor een duurzame economische
groei. Concreet houdt de lagenbenadering in
dat bodem en water (en lucht) de onderlegger
van het fysieke systeem zijn; de morfologie en
hydrologie van gebieden hebben zich op lange
tijdschalen ontwikkeld. De afgelopen eeuwen
heeft de mens rigoureus ingegrepen in dit
fysieke systeem, waarbij optimalisatie van het
grondgebruik via (cultuurtechnische) inrichting en
beheer centraal heeft gestaan. Bodem en water
werden ondergeschikt gemaakt aan de benutting
ervan; de beheersbaarheid en maakbaarheid
van het bodem- en watersysteem leek oneindig.
De wateropgaven anno 2017 laten zien dat
de natuurlijke en (geo/hydro)morfologische
processen sterker zijn en meer oplossingen
bieden dan techniek en beheersbaarheid. We
hebben ruimte nodig om hoogwater en extreme
buien te kunnen opvangen, zullen ten behoeve
van wateroverlast en droogte de bodem moeten
revitaliseren (met een goede bodemstructuur en
actief bodemleven), zullen neerslag moeten laten
infiltreren in de bodem en moeten zuinig zijn op
het natuurlijk kapitaal dat de bodem en het water
ons biedt.

#23

A. STRATEGIE
4. AGENDAPUNTEN VOOR DE BRABANTSE OMGEVINGSVISIE
WATER IN BRABANT 2030

#22

4.
Agendapunten
voor de Brabantse
Omgevingsvisie

spoor 1:
spoor 1:
spoor 2:
water als primaire omgevingswaardewater als primaire omgevingswaarde
water als kwaliteitsimpuls
grote rivieren &
hoofdwaterlopen
natte natuurparels
beschermingsgebied natte parels

grote
rivieren &
zoekgebied herstel
watersystemen
hoofdwaterlopen
regionaal waterbergingsgebied
natte
natuurparels
reserveringsgebied
waterberging
beschermingsgebied natte parels
ruimte voor de rivier

zoekgebied
herstel watersystemen
wijst gronden
regionaal
de naadwaterbergingsgebied
van brabant
reserveringsgebied
overig brabant waterberging
ruimte voor de rivier

spoor
2: 3:
spoor
water
als
kwaliteitsimpuls
de diepere
ondergrond
wijstdrinkwaterbeschermingszones
gronden
de naad van brabant
strategische
overig
brabant grondwatervoorraden

spoor 3:
de diepere ondergrond
drinkwaterbeschermingszones
strategische grondwatervoorraden

#25

WATER IN BRABANT 2030
#24
KAART OMGEVINGSWAARDE WATER

“De Omgevingswaarde Water is
de minimale Brabantse basis om in
2050 klimaatbestendig te zijn.”

Spoor 1
Gebieden met water als primaire
Omgevingswaarde
Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten,
de vier Brabantse regio’s en Brabant Water,
hebben eerder al hun (water)opgaven in beeld
gebracht, geprogrammeerd en op kaart gezet,
om te werken aan de bestaande afspraken
voor, de inrichting, bescherming en herstel
van het watersysteem. De opgaven rondom
waterveiligheid, wateroverlast, drinkwater,
droogtebestrijding, beekherstel, waterkwaliteit
en EVZ’s zijn vastgelegd in het PMWP, de
WBP’s en de gemeentelijke waterplannen (zoals
GRP’s), STRONG en Beleidsnota Drinkwater.
Ze leggen daarmee al een basis om Brabant
klimaatbestendig en leefbaar te houden.
Effecten van klimaatveranderingen komen
versneld op ons af en daarmee groeit de
urgentie om tot een robuuster watersysteem
en daaraan verbonden leefomgeving te komen.
Dat betekent dat er in de toekomst méér ruimte
voor water en ook schoner water nodig is, zowel
letterlijk als in verweving in andere thema’s
en plannen, en dat verdergaande afspraken
en samenwerking om deze waterdoelen te
bereiken noodzakelijk zijn. Bovendien moet
sprake zijn van een adaptieve aanpak; we
pakken nu de dingen aan die moeten met
het lange termijn doel in het vizier, wetend
dat er over enkele jaren weer nieuwe keuzes
voorliggen. Dit betekent overigens niet dat we
enkel kleine stapjes zetten; klimaatrobuustheid
kan ook betekenen dat er drastisch andere
keuzes worden gemaakt met ruimtelijke impact.
Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
hebben hierin elk een elkaar aanvullende
taak en rol. De afstemming en samenwerking
is goed, maar kan beter: in afstemming, in
programmering, ontschotting van budgetten,
benutten van elkaars krachten en netwerken
en afspraken over rollen. De bestaande
overlegstructuren van de vier regionale

samenwerkingsverbanden (incl. de RRO’s),
de streeknetwerken en de werkeenheden
rond de waterketen bieden hiervoor goede
perspectieven.
Naast de bekende opgaven zien we ook nieuwe
urgenties. De toenemende belangstelling
voor gezondheid vertaalt zich bijvoorbeeld
ook in de aandacht voor ‘nieuwe stoffen’
zoals medicijnresten in oppervlaktewater.
Op het gebied van duurzaamheid gaat het
vooral over de hergebruiksmogelijkheden die
afvalwater biedt, met de rwzi’s als energie- en
grondstoffenfabriek. Deze discussies voegen
bovendien een nieuwe dimensie toe aan de
manier waarop we willen omgaan met
mest; niet alleen met het oog op waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook met het oog op
verduurzaming van bedrijfsvoering.
Als partijen zien we hierin samen een belangrijke
rol. Versterkte realisatie lijkt dan ook mogelijk
als waterschappen, gemeenten, provincie en
andere (publieke en private) partijen de krachten
bundelen, complementair zijn en elkaars rol
benutten. Daarbij is belangrijk te onderkennen
dat de aanpak en afspraken over die rollen per
gebied kunnen verschillen en dat we als partijen
moeten leren omgaan met multischaligheid.
Spoor 2
Gebieden met water als kwaliteitsimpuls
In de gebieden daarbuiten richt de aandacht
zich meer op het integreren van waterdoelen
als klimaatrobuust ontwikkelingsperspectief
voor (ruimtelijk-economische of andere)
ontwikkelingen. Brabant staat de komende
jaren immers voor een aantal grote transities,
op het gebied van economie, energie,
demografie, in woningvoorraad, mobiliteit en
leefbaarheidsissues (landschapskenmerken,
natuurwaarden, gezondheid en - last but not
least - beleving). Betrokkenheid van klimaat- en
waterdoelen in de visievorming, het ontwerp

van plannen en de realisatie biedt hiervoor
een kwalitatieve meerwaarde, om schades te
beperken en de gebruiks- en belevingswaarden
te vergroten . Zo sluit een duurzame
agrofoodambitie naadloos aan bij de aanpak
voor droogte, wateroverlast en waterkwaliteit
in deze gebieden. Dit vraagt om kennis en
bewustzijn bij boeren, burgers en buitenlui om
ook zelf initiatieven te nemen en te werken aan
hun eigen visies en plannen.
Want overheden alleen krijgen de opgaven
niet voor elkaar. Niet voor niets richt de
Omgevingswet zich op meer ruimte voor
initiatieven uit de streek. Dat betekent niet dat
overheden achterover kunnen leunen en op
initiatieven wachten. Om de maatschappelijke
beweging naar meer participatie en
samenwerking in de streek kracht bij te zetten is
een proces gericht op stimuleren en faciliteren
noodzakelijk. Zoals goede initiatieven laten zien.
Pilots als Dommelvallei en het Markdal passen
in deze aanpak. De inzet gericht op een goed
water- en omgevingsbewustzijn bij bewoners en
ondernemers is voor een beweging naar meer
participatie een voorwaarde. Ook vraagt het om
een verkenning naar nieuwe instrumenten zoals
stimuleringsregelingen (denk aan een ‘tegeltax’
om de infiltratie in de stad te bevorderen en de
wateroverlast te beperken).
De agenda’s van de vier regionale
samenwerkingsverbanden bieden hiervoor ook
aanknopingspunten, waaronder een betere
afstemming tussen de klimaatstresstesten
met ruimtelijke agenda’s en regionale
ontwikkelingen. Of meer specifiek per regio:
• West-Brabant: de ontwikkelingen rondom
economische transitie (biobased economy/
circulaire economie), de regio Zundert als
boomteeltgebied, de realisatie van de
doelen rond Maintenance Valley,Waterpoort,
aanvullende aanpak wateroverlast in Land van
Heusden en Altena

• Hart van Brabant: de regionale aanpak
van de Loonse/Drunense Duinen (incl. TilburgNoord), de voorbereidingen voor
de A58, het thema Leisure, de urgentie
voor de aanpak van het landschap
• Noordoost-Brabant: de rol van water in de
agrifood keten, de verbinding van groenblauw
aan gebiedsontwikkelingen, pilots als
Dommelvallei, Raamvallei en de klimaataanpak
van Land van Cuijk
• Brainport & Metropoolregio Eindhoven:
vermarkting van de Brainport kennisdoelen
koppelen aan kennisontwikkeling en toepassing
van klimaatbestendig bouwen, waterdoelen
sterker verbinden aan campussen en aan
landschapsplannen gericht op versterking van
de eigen identiteit (o.a. Groote Heide, Rijk van
Dommel&Aa, De Peel).
Spoor 3:
De diepere ondergrond met de strategische
grondwatervoorraden
De huidige diepe drinkwateronttrekkingen
kennen een ruimtelijk beleid met beschermingszones. Maar de drukte in de ondergrond neemt
toe. Ontwikkelingen als schaliegas, opslag van
stoffen, energiewinning, grondwaterwinning en
de drinkwatervoorziening hangen hier samen
met de kwantiteit en kwaliteit van het (diepe en
ook ondiepe) grondwater. Er zijn kansen voor
bijdragen voor onze duurzame samenleving.
Maar ook risico’s, zoals voor de belangen voor
de volksgezondheid. Feit is dat we beperkt zicht
hebben in de geo(hydro)logische opbouw van de
ondergrond. Toch moeten er keuzes worden
gemaakt hoe we de diepe ondergrond
gaan gebruiken. Hier ligt een belangrijke
provinciale en regionale uitwerking van
de landelijke Structuurvisie Ondergrond,
waaronder de aanduiding van strategische
grondwatervoorraden.

De ‘waarde van water’ laat zich daarbij niet altijd direct meten, maar is er altijd. Als ontwikkelperspectief voor woonwijken (zoals een huis of wijk aan
het water zich direct vertaalt in de meerwaarde in prijs van grond en opstal) of als bijdrage aan de beperking van de kosten voor volksgezondheid, als
stressbeperking en in de belevingswaarde. En daarmee als argument om tot op basis van belangen tot nieuwe businessmodellen te komen.
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Water staat in Brabant op de agenda; de
doelen zijn helder. Dat vraagt om haalbare
realisatieprogramma’s voor de zaken die we
zonder meer moeten doen. Denk aan de
uitvoeringsprogramma’s van provincie en
waterschappen waarin klimaatrobuust herstel
van het watersysteem centraal staat. Via die
programma’s wordt voortvarend gewerkt aan
het realiseren van omgevingskwaliteiten zoals
we die in het kader van de KRW (waterkwaliteit),
PAS/Natura 2000 en waterveiligheid hebben
afgesproken en de eisen die worden gesteld aan
drinkwatervoorziening.De samenwerking tussen
overheden en streekpartijen is via de diverse (en
vele!) overlegstructuren goed georganiseerd.
Brabantbreed onderkennen we dat een impuls
in de samenwerking gewenst is; dit omvat niet
alleen een verdere strategische samenwerking
en een verdere afstemming van programma’s.
Ook grotere betrokkenheid van burgers,
bedrijfsleven en kennisinstellingen is nodig en
wenselijk om onze wateropgaven te realiseren.
We zijn ons als partijen bewust dat er
maatschappelijke veranderingen optreden
waar we (beter) op moeten gaan inspelen,
zoals de provincie met de aanpak van hun
Omgevingsvisie ook laat zien. De Brabantse
Omgevingsvisie biedt een kans om het beleid
en de samenwerking tussen overheden en
belanghebbende streekpartijen hiervoor nieuwe
kracht te geven.
Onderstaande punten geven de aanzet voor
onze gezamenlijke wateragenda, gericht op een
klimaatrobuust Brabant.
Waterveiligheid
Vanuit de recent ingevoerde
landelijke normering voor primaire
waterkeringen, de kracht van het
Hoogwaterbeschermings¬programma
en de nog te maken afspraken over de

structurele programmering en financiering
van rivierverruiming, wordt er de komende
decennia fors geïnvesteerd in de
waterveiligheid van het hoofdwatersysteem in
Brabant; tot 2050 voor enkele miljarden. De
gecombineerde aanpak van dijkversterking
en rivierverruiming wordt waar mogelijk
opgepakt via integrale gebiedsprocessen,
zoals in de koploperprojecten Ravenstein-Lith
en Oeffelt langs de Maas. Bij de ontwikkeling
van hoogwaterbeschermingsmaatregelen
wordt ingezet op integraliteit en op behoud
en versterking van belangrijke waarden
in het rivierengebied. Op deze manier
leidt waterveiligheid tot meerwaarde,
omgevingskwaliteit en daarmee tot duurzame
en vitale gebieden die economisch kunnen
floreren. Waar dijkversterking en rivierverruiming
gericht zijn op preventie (laag 1), is er in het
concept meerlaagsveiligheid ook aandacht
voor achtereenvolgens laag 2: een ruimtelijke
inrichting gericht op het beperken van de
gevolgen van (mogelijke) overstromingen en
laag 3: de rampenbeheersing. Deze tweede en
derde laag verdienen de komende jaren meer
aandacht. We weten dat bij overstromingen
niet alleen mensen risico lopen en sprake is
van grote economische schade, maar ook dat
vitale en kwetsbare functies kunnen uitvallen
die relevant zijn voor de rampenbestrijding en
waarbij de effecten ook ver buiten het getroffen
gebied merkbaar kunnen zijn. De aandacht zal
daarbij o.a. uitgaan naar de beschikbaarheid
en capaciteit van evacuatieroutes. Uitwerking
van de lagen 2 en 3 moet gebeuren in
samenwerking met het rijk omdat daar de
verantwoordelijkheid ligt voor gevolgbeperking
van functies die van nationaal belang geacht
worden. Bovenstaande geldt op het gebied
van het hoofwatersysteem, daarnaast spelen
soortgelijke kwesties voor overstromingen
door het (mogelijk) breken of overstromen van
regionale keringen.

Verkenning te bepalen ambitie

Aangezwengeld door het Deltaprogramma
is er een hernieuwde ambitie voor rivierverruiming ontstaan bij rijk, provincie,
waterschappen en gemeenten. Wij koersen
op een versterkte en gecoördineerde inzet
van regionale middelen voor de (meer)
kosten van rivierverruiming (ten opzichte
van alleen dijken verbeteren). We willen
het proces van de Omgevingsvisie
bovendien gebruiken om binnen de
beleidsmatige context van meerlaagsveiligheid aandacht te vragen voor de
tweede (ruimtelijke ordening) en derde
(rampenbeheersing) laag. Voor inzicht in
de tweede laag moet duidelijk zijn welke
vitale functies van regionaal of bovenregionaal belang risico lopen bij overstroming (zowel vanuit het hoofdwatersysteem als de regionale keringen) en
wat een passende strategie is om de
gevolgen daarvan te beperken. Voor
inzicht in de derde laag moet duidelijk zijn
welke (fysieke) evacuatiemogelijkheden
er zijn en of een aanvullende strategie
wenselijk is.

Voldoende, schoon en gezond water
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft
het in 2016 geconstateerd: slechts voor 15% van
het water in Nederland zullen met de huidige
werkwijze en het huidige tempo de doelen
voor schoon water in 2027 worden gehaald.
Het Rijk speelt hierin een belangrijke rol met
betrekking tot het generieke waterkwaliteits-,
mest- en gewasbeschermingsbeleid. Maar
de aanpak in de regio’s kan zich niet geheel
daarachter verschuilen. Naast landbouwissues
speelt ook de verwerking van het afvalwater
van huishoudens en bedrijven hierbij een

rol. En het voorkomen van verontreiniging
van grondwaterbeschermingsgebieden, ter
bescherming van de drinkwaterwinning.
Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
hebben elk eigen taken en verantwoordelijkheden rondom waterkwaliteit. Die sluiten echter
niet 100% op elkaar aan, de beleidsafstemming
en de samenwerking vragen in dit verband om
verbetering om taken goed te kunnen uitvoeren.
Technische en innovatieve optimalisaties
binnen de rwzi’s en in afstemming met
riolering (zoals Kallisto) vinden al plaats.
Optimalisaties voor zuivering van nieuwe stoffen
zijn in voorbereiding, mede in afweging van
overwegingen rondom een meer decentrale
aanpak van de zuiveringsstrategie en het
groeiende maatschappelijke belang voor
gezondheid (zoals bevestigd via de Brabantse
Health Deal). De ambities, samenwerking en
rollen bij een brongerichte aanpak, zoals voor
mest en voor medicijnresten, staan nog in
de kinderschoenen.
Verkenning te bepalen ambitie

De urgentie voor verhoging van ambities
om te komen tot schoon water groeit. We
willen daarvoor de Delta-aanpak
waterkwaliteit en zoetwater verder uitrollen. Want dat zorgt er voor dat ook de
volgende generaties schoon (drink) water
in Brabant hebben. Dat zijn we aan hen
verplicht. En welke ambities hebben de
Brabantse waterpartners bij een meer
brongerichte aanpak, zowel vanuit landbouw als vanuit de rwzi’s en het stedelijk
gebied? Welke rollen en samenwerkingsafspraken tussen de overheden en met het
bedrijfsleven zijn nodig en welke beleidsen financieringsinstrumenten kunnen we
hiervoor benutten of ontwikkelen? En wat
mag dat kosten?
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WATERAGENDA 2017

Ruimte voor water
Duidelijk is dat steeds frequentere extreme
buien het samenspel van enerzijds water
afvoeren en anderzijds water vasthouden onder
druk zet. Ontegenzeggelijk is er méér ruimte
voor water nodig; om piekafvoeren te kunnen
bergen en om retentie en/of opslag van water
om droogteperioden te overbruggen. Niet alleen
in en rond het hoofdsysteem, maar ook in de
haarvaten. Een opgave die bij uitstek vraagt
om gebiedsmaatwerk en een samenwerking
met alle omgevingspartners. Doorzetten van
de huidige werkwijze is geen optie, zeker
met de schade van juni 2016 in Oost-Brabant
en enkele jaren daarvoor in het Land van
Heusden-Altena nog in het hoofd. Alle partijen
zijn gebaat bij een inrichting en grondgebruik
die toekomstbestendig is en gericht op
beperking van droogte- en natschade. Maar
de complexe eigendomssituatie en de sociale
en economische belangen van bewoners,
ondernemers en belangenpartijen belemmeren
een robuuste aanpak op korte termijn.
Naast al deze bovengrondse ontwikkelingen,
neemt ook de drukte in de ondergrond
toe, waarbij voldoende ruimte nodig blijft
voor de verwachte toenemende vraag naar
schoon drinkwater en duurzame energie.
Duurzame energie zoals geothermie en
bodemenergie (WKO) brengt risico’s met
zich mee voor de bescherming van de
grondwaterkwaliteit, waardoor keuzes in de
ondergrond gemaakt moeten worden. De
totale hoeveelheid onttrokken grondwater
moet in evenwicht zijn met de natuurlijke
aanvulling van het grondwater. De draagkracht
van het watersysteem en de kwaliteit van het
grondwater moet goed zijn geborgd.
De lagenbenadering als inspiratie- en
toetsingskader biedt hiervoor een goede
leidraad om tot een streekeigen, duurzame en
waterrobuuste inrichting en daarmee tot een
klimaatbestendige leefomgeving te komen.

Verkenning te bepalen ambitie

Op robuuste wijze uitvoering geven aan
spoor 1 is hierbij de eerste randvoorwaarde. Maar binnen spoor 2 vragen
wij dat ook elk initiatief adaptief inspeelt
op meer extreme situaties en kansen
voor schoon water. Welke ambities hebben
de gezamenlijke overheden om hieraan te
werken? Is beleid nodig om 100%
afkoppeling in de bebouwde kom te
realiseren? Hoe ziet het water- en
omgevingsbeleid eruit als primaire
waterlandschappen als klimaatbuffers
worden ingezet ten behoeve van de
leefbaarheid? Blijven we normeringsgericht hierin werken of zetten we
normvrije laagten en beekdalen en
risicobenaderingen in als leidraad voor
gebiedsontwikkeling en voor
schadeafhandeling? Is er behoefte aan
landinrichtingsconcepten nieuwe stijl?

Samenwerken gericht op (water) verbinden
Eenzijdige, sectorale plannen en maatregelen
zullen steeds minder vruchtbaar en effectief
blijken. Verbindingen tussen doelen, opgaven en
programma’s zijn het credo. Ondanks de diverse
goede voorbeelden blijkt dit complex en nog
geen common practice. Uitvoeringsprogramma’s
kunnen nog beter op elkaar worden afgestemd.
Daadwerkelijk verbinden in beleid en realisatie
vraagt minimaal om goede relatienetwerken
met een brede afstemming. Maar ook om
brede competenties zoals lef (buiten de eigen
taken/rollen durven denken en anderen om
hulp vragen), creativiteit, gebiedskennis en
technische en sociale innovaties zoals rondom
nieuwe financieringsconstructies.
Er komen nieuwe ambities bij zoals rondom de
volksgezondheid, energieneutraliteit en het

bijdragen aan een circulaire economie. Om deze
maatschappelijke ambities te implementeren is
een verdere samenwerking tussen overheden,
bedrijfsleven en kennisinstellingen van belang.
Verkenning te bepalen ambitie

Water staat niet altijd op de kaart.
Kijkende naar de ontstaansgeschiedenis
van Brabant is dat niet te begrijpen. Met
de strategie om water veel sterker als
ontwikkelingsperspectief in te zetten,
vraagt dit veel van de verbindende
competenties van betrokken mensen in
de streek, organisaties en bestuurders.
De afstemming en samenwerking tussen
programma’s en projecten van de
overheden is daarbij één spoor. Het spoor
om als overheden initiatieven van derden
te stimuleren, faciliteren en/of te
ondersteunen is een tweede. Stimuleringskaders zijn nog maar beperkt in beeld
(vaak nog als subsidie of cofinanciering),
de inzet van bredere instrumenten en
publiek-private samenwerkingsvormen
(zoals Dommelvallei of de Stichting
Markdal) staan nog in de kinderschoenen.
Provincie, gemeenten en waterschappen
hebben alle met deze sociale innovaties
rondom verbinden, samenwerken en
stimuleren een ontwikkel- en leeropgave.
Door dit te agenderen binnen het proces
van de Brabantse Omgevingsvisie kan dit
verder worden gefaciliteerd.
Waterbewustzijn
Sinds het OESO advies uit 2014 valt de term
waterbewustzijn vaak. Het gaat er dan om dat
bewoners zich bewust zijn van waterrisico’s
in hun omgeving (overstroming, droogte,
wateroverlast), hun gedrag daarop aanpassen

en zelf meer initiatief tot maatregelen nemen (‘de
overheid lost niet alle problemen op’). Hoe we
dat gaan doen is echter niet eenduidig. Zeker is
dat waterbewuste bewoners en ondernemers
sneller een actieve rol zullen pakken om een
bijdrage te leveren aan de waterdoelen. Dus
waterbewustzijn is daarmee een strategie om
tot een (water)actieve samenleving te komen,
die zelfstandig of samen met de overheden
initiatieven neemt om de tuin te ontharden,
minder afvalwater produceert, kennis ontwikkelt,
bedrijfsvoering aanpast en bijdraagt aan een
klimaatbestendige straat of omgeving.
Verkenning te bepalen ambitie

Ambitie is om deze strategie concreter en
robuuster te maken door waterbewustzijn
te koppelen aan omgevingsbewustzijn en
die strategie verder met gemeenten en
provincie uit te zetten, met partners als
o.a. het IVN, Erfgoed Brabant,
kennisinstituten en de ZLTO.

Ruimtelijke adaptatie
Al vanaf 2012 zoeken de Brabantse
waterschappen en gemeenten elkaar
actief op om klimaatbestendige steden en
klimaatbestendig stedelijk water te realiseren.
Initiatieven van gemeenten zijn daarbij de drager.
Met de aankondiging van een nieuw Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie hebben provincie en
waterschappen aangegeven nog nauwer te gaan
samenwerken met gemeenten, met het oog op
een goede afstemming tussen de wateropgaven
stad-land die van elkaar afhankelijk zijn en de
bijdrage van een robuust watersysteem aan de
leefbaarheid in Brabant.
De klimaatbestendigheid van bebouwde
gebieden is een hot topic, maar kan daarbij niet
los worden gezien van andere opgaven, zoals
leefbaarheid, transformatie woningvoorraad en
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“Klimaatontwikkeling vraagt om
een nieuwe balans tussen water
afvoeren en water vasthouden:
ruimte voor water.”
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Ned.

Breda
Rupel

Waalre

Breda

Breda

Waalre

Breda

Maassluis

-100m

Kiezeloölliet

Maassluis

Diest

België

Beegden
Waalre

Boomse klei

Oosterhout

Breda

Berghem

Breda

Landen

-200m

Reusel
Breda
1000
Veldhoven/ Someren
-300m

Veldhoven
Voort
Boomse klei

Verkenning te bepalen ambitie

Breda

“Betrokkenheid van
klimaat- en waterdoelen in
voorbereiding, ontwerp en
realisatie van plannen biedt
een meerwaarde om schades
te beperken en de gebruiksen belevingswaarde
te vergroten.”

Zanden van Luchtbal
Diest

Oosterhout

500

Boomse klei
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Noord Zuid proﬁel

Peel en Venlo blok

Peelrandbreuk

Feldbiss

2000

Het samenwerken aan het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie benadrukt de
urgentie om water nadrukkelijker op
West-Brabant
Duitsland en
de ruimtelijke agenda van provincie
gemeenten
te zetten.
Initiatieven
Kempisch Plateau
Centrale- of Roerdal
Slenk
Peel
en Venlo blok zoals
zoet-zout
overgang (150 mg/l chloride)
klimaatstresstesten
en
Roadmaps
stedelijk
Peelrandbreuk
Gilze-Rijen breuk Feldbiss
Grensbreuk
vast gesteente (krijt, carboon)
0
water blijven
nog te vaak
‘hangen’
op de
Boxtel
Waalre
Beegden
slecht doorlatend
Sterksel
watertafels en Waalre
worden maar beperkt
inzeer matig doorlatend
Breda
Breda
Waalre
Rupel
Breda
relatief goed doorlatend
gezet
om
tot
afstemming
en
verbindingen
Kiezeloölliet
Maassluis
met
andere omgevingsthema’s,
opgaven
Breda
Oosterhout
Boomse klei
0
en programma’s te komen. We gaan het
Breda
proces van de Omgevingsvisie
benutten om
Breda
Landen
het
DPRA
sterker
te
verbinden
aan
Reusel
Breda
afstemming, samenwerking en
0
Veldhoven/
Someren
financiering
van
de aanpak van de
Veldhoven
omgevingskwaliteit
van stad, stadsrand
Voort
en landelijk gebied.

0

DE GEOHYDOLOGISCHE BODEMOPBOUW
VAN NOORD-BRABANT

Diest

Boomse klei

zoet-zout overgang (150 mg/l chloride)

Noord Zuid proﬁel

vast gesteente (krijt, carboon)

Bergsche Maas

slecht doorlatend

zeer matig doorlatend

N.A.P.

relatief goed doorlatend

Ned.

België

Waalre
Maassluis

-100m

Zanden van Luchtbal
Diest

Berghem
Breda

uitlaat en
afvoerkanaal
keersluis
Schipdiep
Westplas

Oosterhout

-200m

Diest

Boomse klei

verlaagde dijk
(tussenkade)
agrarisch bedrijf op terp

dijk
-300m

Boomse klei

RUIMTE VOOR DE RIVIER
Rivierverruiming Overdiepse Polder. De dijk aan de Bergsche
Maas wordt verlaagd, waardoor er bij hoogwater rivierwater door
de Overdiepse Polder kan stromen. Dat zal gemiddeld eens in de
25 jaar gebeuren. Bron: www.ruimtevoorderivier.nl

zoet-zout overgang (150 mg/l chloride)
vast gesteente (krijt, carboon)
slecht doorlatend
zeer matig doorlatend
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4. AGENDAPUNTEN VOOR DE BRABANTSE OMGEVINGSVISIE

energietransitie in dezelfde wijken. Hier ligt een
grote en meteen ook complexe opgave voor
tal van betrokkenen. Keyspelers in bebouwd
gebied zijn de gemeenten en de ondernemers,
bewoners, gebruikers en hun belangenpartijen.
Ook de waterbeheerders en met name de
waterschappen hebben hier veel te bieden. Niet
Duitsland
Noord
Zuid proﬁel
alleen omdat een deel van
de oplossing
ligt in
de
relatie
met
het
omliggende
landelijke
gebied,
Roerdal Slenk
Peel en Venlo blok
N.A.P.
maar
ook
omdat
zij
beschikken
over
technische
Peelrandbreuk
Grensbreuk
Ned.
België
Boxtel
kennis en gebiedskennis, kennis over complexe
Beegden
sel
Waalre
Waalreaanpak via water-/
realisatietrajecten
en over de
Breda
Zanden van Luchtbal
Breda
Maassluis
-100m
omgevingsbewustzijn,
gezonde
bewoners en
Kiezeloölliet
Diest
een mooie leefomgeving.
Boomse klei
Oosterhout
Het proces van de Omgevingsvisie en de
Berghem
regionale samenwerking
met
gemeenten Boomse
daarin
Breda
Breda
-200m
klei
geven kansen om het werken aan water in de
stad, bijvoorbeeld conform de KAS benadering,
eldhoven/ Someren
met elkaar te bespreken.
-300m

Onderhavige Wateragenda richt zich primair op de Brabantse Omgevingsvisie. Maar de agenda is goed bruikbaar om tot verdere afstemming te
komen de regionale en gemeentelijke omgevingsvisies die worden opgesteld. In het besef dat toekomstige ontwikkelingen en opgaven zich zullen
kenmerken door multi-schaligheid; op diverse schaalniveaus zijn passende
aanpakken nodig. Het vraagt veel van overheden om vanuit een solide
analyse te weten welke opgave om welke schaal vraagt. De totstandkoming van de Omgevingsvisie zien we als belangrijk proces om hier meer
grip op te krijgen. In dit hoofdstuk maken we daartoe een aanzet door de
Wateragenda te vertalen naar de vier regio’s: West-Brabant, Hart van
Brabant, Noordoost-Brabant en de Metropoolregio Eindhoven.

“De Brabantse klimaat- en wateropgaven
bieden goede perspectieven voor economische
groei en ruimtelijke kwaliteit.”

A.
NIVEAU 1:
BASISGEBIEDSOPGAVEN
We onderscheiden drie hoofdzones, met elk hun
eigen basisgebiedsopgaven voor de toekomst.
Op de kaart is dat schematisch weergegeven.
1.
De groene gebieden zijn de polders en
kleigronden. Deze gebieden kennen grote
ambities op het vlak van agrofood en vooral
in West-Brabant ook op duurzame chemie
(circulair) en logistiek (AFC Dinteloord,
Havenschap Moerdijk, Waalwijk). Dit
gebied is tegelijkertijd kwetsbaar vanuit de
zoetwatervoorziening/droogte (wateraanvoer
en in West-Brabant verzilting), vanuit
waterveiligheid en wateroverlast. Dit is ook
het gebied waar invulling wordt gegeven aan
waterveiligheidsopgave door dijkversterking en
ruimte voor de rivier, zoals de Noordwaard, de
Biesbosch en de Overdiepse Polder.
2.
Het grijze gebied is de stedenband, die
grotendeels op de overgang zand-klei (‘de Naad
van Brabant’) ligt en via Tilburg-EindhovenHelmond in het zandgebied doorloopt. Meer op
detailniveau kunnen ook de bebouwde zones
langs de Waal en Afgedamde Maas en langs de
oostelijke Maas worden onderscheiden. Hier
zijn de belangrijkste thema’s de kwaliteit van
de woonmilieus, de demografische transitie,
bedrijvigheid (economische transitie), relatie
stad-land en mobiliteit/bereikbaarheid. Dit
gebied is kwetsbaar vanuit wateroverlast,
droogte, hittestress en waterkwaliteit. Voor de
relatie stad-land langs de ‘Naad van Brabant’
is de groen-blauwe dooradering tussen de
diverse steden cruciaal. Voor de steden in het
rivierengebied geldt aanvullend dat dit gebied
ook kwetsbaar is vanuit waterveiligheid en
dat een nieuwe ronde dijkversterking en een
uitwerking van veiligheid in laag 2 en 3 van
belang is.

3.
De overige gebieden (roze) zijn de hoge
zandgronden, met als belangrijkste waterdragers
de beekdalen en natte natuurzones. Op
de zandgronden gaat het in termen van
bedrijvigheid en duurzaamheid om opgaven op
het gebied van agrofood, maar ook om leisure
en om natuur. Tegelijkertijd ligt hier een opgave
vanuit de demografische transitie (voorzieningen
op peil, arbeidsmarkt op peil) en bereikbaarheid.
Hier liggen nog grote opgaven vanuit
wateroverlast (met name rondom de beekdalen),
waterkwaliteit en droogtebestrijding.
Voor alle drie de basisgebiedsopgaven geldt
dat het klimaatrobuust aanpakken van de
ontwikkelingen, conform de lagenbenadering,
een randvoorwaarde is om de maatschappelijke
en economische opgaven duurzaam,
gezond en toekomstbestendig aan te
kunnen gaan. Grondwaterbescherming rond
de drinkwaterwinningen en aanvullende
strategische grondwatervoorraden maken
onderdeel uit van de lagenbenadering.
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A. NIVEAU 1: BASIS GEBIEDSOPGAVEN
5. UITWERKING NAAR REGIONALE GEBIEDSOPGAVEN
WATER IN BRABANT 2030
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5.
Uitwerking naar
regionale
gebiedsopgaven

GRIJS:
stedenband

ROZE:
hoge
zandgronden

GROEN:
polders en
kleigronden

hoofd
waterlopen
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BASIS GEBIEDSOPGAVEN

WATER IN BRABANT 2030
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steden

B.
NIVEAU 2:
REGIONALE OPGAVEN

1. Omgeving Dinteloord-Steenbergen: de
agrofood en biochemieambities vragen om een
klimaat robuuster watersysteem (in relatie tot
wateroverlast, wateraanvoer, brak water).

WATER IN BRABANT 2030
#38
A: WEST-BRABANT

2. Havenschap Moerdijk: de verduurzaming van
het havenschap en het anders herbenutten van
afvalwater (circulair) heeft effect op de zuivering
van het afvalwater in Bath en raakt daarmee ook
het stedelijk afvalwater van veel gemeenten.
Tegelijkertijd liggen hier kansen en opgaven
vanuit de economische transitie, met name de
circulaire economische ambities.
3. Zone Breda – Etten-Leur: dit is een belangrijk
uitloopgebied voor beide kernen en daarmee
zeer relevant voor de leefbaarheid en
vestigingsfactoren voor deze plaatsen. Hier
liggen ook nog belangrijke natuuropgaven
(natte natuurparels) die daarmee samenhangen.
Tegelijkertijd staat dit steeds meer onder druk
door ontwikkeling van intensieve agrofood
(boomteelt, hoogwaardige gewassen etc.).

1. dinteloord
steenbergen

2. havenschap
moerdijk

3. breda
etten-leur

5. drimmelen
e.o.

6. alphen-chaam
e.o.

4. zundert
e.o.
aanleg/verbreding
snelweg

4. Zundert e.o.: Hier liggen hoge ambities voor
de doorontwikkeling van de boomteelt en

hoogwaardige teelten. Deze ontwikkeling zal
autonoom doorgaan. Dit gebied is echter zeer
kwetsbaar voor droogte zonder voldoende
wateraanvoermogelijkheden, langs de
beekdalen zeer kwetsbaar voor wateroverlast
en ook vanuit waterkwaliteit (denk daarbij ook
aan planthygiëne). Een lange termijn aanpak
om de agrofoodontwikkeling (die van grote
economische betekenis voor de regio) beter te
verenigen met de draagkracht van het natuurlijk
watersysteem is nodig om op termijn deze
positie vast te kunnen blijven houden.
5. Drimmelen e.o.: Hier liggen ambities op het
gebied van agrofoodontwikkeling die niet zonder
een klimaatrobuust watersysteem kunnen.
6. Alpen-Chaam e.o.: In dit gebied spelen
leisure, landschap en natuur een belangrijkere
rol en tegelijkertijd is dit gebied gevoelig voor
bevolkingskrimp. De vraag is hoe dit verder
ontwikkeld kan worden in een gebied dat
kwetsbaar is voor droogte.
Daarnaast zijn nog twee zaken relevant. De
aanpak van de rijkswegen A27 en A58 bieden
meekoppelkansen voor andere doelen, zoals
landschap en klimaat. En de spoorbrug bij
Zevenbergen is de laatste beperking voor de
scheepvaart die over de Mark kan varen.
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A) WEST-BRABANT
In het Waterbeheerplan 2016-2021 van
Waterschap Brabantse Delta zijn de subregionale
gebiedsopgaven benoemd. Deze zijn:

1. Robuuste polder: een goed waterbeheer
(met 100 ha waterbergingsruimte), hogere
landbouwopbrengst door o.a. goed
bodembeheer en meekoppeling met duurzame
energie opwekking en hergebruik van afval
vormen hierin speerpunten;

WATER IN BRABANT 2030
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LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

2. Klimaatactieve bebouwde kernen: door
samenwerking tussen burgers, gemeente en
waterschap. Denk aan afkoppelen, groene
daken, multifunctionele inrichting openbare
ruimte (o.a. waterplein), meer groen in de stad en
het voorkomen van hittestress.
B) HART VAN BRABANT EN HET
GROENE WOUD
De samenwerking in de regio Hart van Brabant
richt zich primair op de doelen rondom leisure,
care, maintenance en airospace, waarbij het
landschap als onderliggende kernwaarde
fungeert. De regio wil zich daarbij onderscheiden
door de innovatieve manier van samenwerken
(social innovation).
Majeure gebiedsopgaven in dit gebied richten
zich onder meer op:

1. robuuste
polder

2. klimaatbestendige
bebouwde kernen

1. Gebiedsaanpak Loonse en Drunense
Duinen: Om de recreatiedruk op het Nationaal
Park te verminderen wordt ingezet op een
regionale aanpak die zich richt op natuuren landschapsherstel met een impuls
voor recreatieve, economische en sociaalmaatschappelijke maatregelen. Waterdoelen,
klimaatmaatregelen en omgevingsbewustzijn
(bottom-up/actieve streek) bieden hiervoor
belangrijkste dragers.
2. Landschapspark Pauwels & Landschap
Dongen-Tilburg-Loon op Zand: Deze zone ten
noorden van Tilburg staat aan de vooravond van
forse ingrepen om het landschap te herstellen,
recreatie te bevorderen, afgekoppeld stadswater
op te slaan en de landbouweconomie
te versterken. Klimaat en water bieden
hiervoor goede ontwikkelperspectieven, met
koppelkansen voor de optimalisatie van de
RWZI Tilburg, gekoppeld aan de aanpak van
Moerenburg.
3. N261: De verbetering van deze provinciale
weg tussen Tilburg en Waalwijk biedt ruimte
voor meekoppeling van natuurverbindings- en
ruimte voor waterdoelen.
4. Gebiedsopgave A58 zone: De aanpak van de
A58 wordt als gebiedsopgave opgezet.

natuur
gebied

aanleg/verbreding
snelweg
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Om het waterbeheer in het Land van Heusden
en Altena toekomstbestendig te maken wordt
gewerkt aan twee regionale gebiedsopgaven:

5. Binnen Het Groene Woud speelt een groot
aantal regionale initiatieven. Zo stimuleert het
programma Het Kloppend Hart initiatiefnemers
in de streek om samen met betrokken partijen
te werken aan toerisme/recreatie, natuur en
landschap en sociaal-economische projecten.
En in het Landschapspark MoerenburgKoningshoeven wordt de verbinding tussen de
stad Tilburg en Het Groene Woud versterkt,
ingericht en geborgd, met het unieke
waterzuiveringsconcept Biopolus als kroon.

Daarnaast loopt er een Proeftuin versnellen
circulaire economie en energietransitie, waar de
waterschappen bij zijn betrokken. De doelen van
de Versnellingsopgave voor een Vitaal Leisure
Landschap richten zich op het realiseren van een
aantrekkelijker en klimaatbestendig landschap
en een betere stad-land-relatie. Recent is een
Living Lab opgestart om ervaringen te delen met
het ‘nieuwe’ Omgevingswet-gericht werken. De
regionale klimaatstresstest is onlangs afgerond,
maar moet nu verder verbonden worden met de
ruimtelijke agenda’s.

1. loonse drunense
duinen

2. landschapspark
pauwels

3/4. verbetering
(snel)wegen

5. moerenburg
koningshoeven
6. van gogh
nationaal park
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HET GROENE WOUD

6. Het initiatief voor het Van Gogh Nationaal
Park heeft dan geen waardering gehad als
‘mooiste natuurgebied van Nederland’, de
voorbereidingen om tot dit Park te komen lopen
nog. Dat klimaat en water hierin een rol kunnen
spelen, fysiek maar zeker ook als educatie- en
belevingswaarde, is zeker, maar vraagt om meer
inbreng vanuit de waterschappen.
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C: NOORDOOST-BRABANT
AGRIFOOD CAPITAL

1. Mozaïek Dommelvallei: Ontstaan uit de visie
Mozaïek Brabant. Dit fungeert nu als pilotproject
voor Omgevingswet-gericht werken, door
het stimuleren en faciliteren van de realisatie
van (bottom-up) projecten die waterdoelen
koppelen aan doelen, opgaven en wensen van
organisaties, ondernemers en bewoners in de
streek tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.
2. Klimaatbestendig Land van Cuijk is een
mooi Rainproof voorbeeld van een bottom-up
initiatief. Wat leren we van deze aanpak, kunnen
we dergelijke initiatieven ook elders laten
ontplooien?
3. Koploperprojecten Deltaprogramma:
Meanderende Maas, Maasoeverpark en
Noordelijke Maasvallei: de voorbereiding

1. Mozaïek
Dommelvallei

2. land van
cuijk

naar integrale uitvoeringsprogramma’s met
projectenrealisatie in de periode vanaf 2020. De
waterveiligheidsopgave wordt gecombineerd
met klimaatdoelen en gebiedskansen. De
ervaringen van deze koploperprojecten zullen
worden gedeeld.

koppelt een aantal gebiedsopgaven rondom
verstedelijking, recreatie en economie
aan groenblauw als kwaliteitsimpuls. De
onderliggende kernboodschap daarvan,
waaronder de lagenbenadering, kan nog
krachtiger worden uitgezet.

4. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Landstraat
(GOL): het succes van het GOL is aanleiding om
nieuwe prioriteiten te stellen aan aansluitende
groene verbindingen met het Brabantse
achterland. Zoals nieuwe ambities voor het
Helvoirts Broek, als meekoppelkans met de N65.

D) METROPOOLREGIO EINDHOVEN EN
BRAINPORT
De samenwerking in de Metropoolregio richt
zich vooral op de thema’s ruimte, economie
en mobiliteit. De waterschappen kunnen deze
samenwerkingskracht strategisch versterken
door een sterker ontwikkelperspectief vanuit de
thema’s klimaat, water en landschap. De eerste
stappen daarvoor zijn al gezet in de Integrale
Strategie Ruimte, die thans wordt opgesteld.
Ook met de recente status van Brainport als
derde nationale mainport is een impuls gewenst
om klimaat en water in strategie en uitvoering
sterker te verbinden aan de samenwerking en
regionale opgaven. Deze opgaven richten zich
nu vooral op economie, kennis (high tech en
design) en mobiliteit. Een greep uit de regionale
gebiedsopgaven:

5. De voorbereiding voor de UNESCO aanwijzing
Geopark Peelrandbreuk loopt, waarmee water-/
omgevingsbewustzijn een basis wordt voor
versterking van natuur- en landschapswaarden
en economische doelen rond toerisme/recreatie.
Deze regio had op initiatief van het waterschap
als één van de eersten in Brabant een regionale
klimaatstresstest uitgevoerd. De outcome
daarvan vraagt nu om een sterkere verbinding
en crossovers met andere ruimtelijke en
agrifood agenda’s. Bijvoorbeeld in het lopende
onderzoek ‘Inzicht in agrifood keten’, dat
zich richt op nieuwe samenwerkingsvormen.
Het programma GroenBlauw van deze regio

3.delta
programma

4. oostelijke
langstraat (GOL)

5. geo-park
peelrandbreuk

het groene woud
en maashorst

1. Agro As De Peel: Integrale gebiedsaanpak
met als doel de ontwikkeling van een duurzame
agrarische sector met toekomstperspectief en

proeftuingebied met ruimte voor initiatieven en
innovaties op het vlak van economie, ecologie,
bodem- en waterbeheer.
2. Eindhoven Airport
3. Brainport Avenue: richt zich op versterken van
de economische toplocaties en de verbinding
aan het landschap als kwaliteitsdrager.
4. Natuurgrenspark Groote Heide-Leenderbos:
één van de grotere water-, natuur- en
landschapsopgaven als bijdrage aan de
omgevingskwaliteit van de regio.
5. Proeftuinenaanpak, zoals Strijp-S, Strijp-T
en de High Tech Campus: de (boven)regionale
allure van Strijp en HTC als innovatiegebied
gaan een bijzonder waterelement krijgen: de
innovatieve waterzuivering van Biopolus.
De agenda van de waterschappen richt zich
op het belang van de leefomgevingskwaliteit
als basis voor de economische doelen.
In het bijzonder op het klimaatbestendig
ontwikkelperspectief als impuls voor de aanpak
naar een gezonde en duurzame leefomgeving,
zowel in de stad als in het landelijk gebied.
Een kans hiervoor is om Brainport te verrijken
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C) NOORDOOST-BRABANT/AGRIFOOD
CAPITAL
Primair doel van deze regionale samenwerking
is om Noordoost-Brabant in 2020 te laten
excelleren als dé agrifood topregio. Maar de
agenda is breder, gericht op duurzaamheid,
voeding, gezondheid en een goed werk-/
leefklimaat. Op het veld van klimaat en water
gebeurt al veel, zoals in een aantal majeure
gebiedsopgaven:

1. agro-as
de peel

2. eindhoven
airport

3. brainport
avenue

4. groote heide
leenderbos
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EINDHOVEN EN BRAINPORT

met (B)Rainport, een klimaatagenda die binnen
Brainport verder ontwikkeld kan worden.
Dit biedt perspectieven om de grote kracht
van Brainport, namelijk het resultaatgerichte
ecosysteem-netwerk, in te zetten om
kennis rondom klimaatbestendig bouwen te
ontwikkelen en internationaal te vermarkten, en
de regio zelf als pilotgebied hiervoor in te zetten.
Maar er zijn meer ontwikkelingen. Er wordt nu
gewerkt aan de regionale klimaatstresstest, het
is van belang dat de aanpak en outcome wordt
verbonden aan de andere agenda’s. Daarnaast
trekt MRE nu aan de ruimtelijke energie agenda.

2. havenschap
moerdijk

3. breda
etten-leur

4. zundert
e.o.

5. drimmelen
e.o.

11/12. verbetering
(snel)wegen

13. moerenburg
koningshoeven

14. van gogh
nationaal park

15. Mozaïek
Dommelvallei

16. oostelijke
langstraat (GOL)

17/18/19. delta
programma

6. alphen-chaam
e.o.

7. robuuste
polder

8. klimaat actieve
kernen

9. loonse drunense
duinen

10. landschapspark
pauwels

20. land van
cuijk

21. eindhoven
airport

22. brainport
avenue

23. groote heide
leenderbos

24. agro-as
de peel

25. geo-park
peelrandbreuk
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1. dinteloord
steenbergen
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WATERSCHAP AA EN MAAS
WATERSCHAP BRABANTSE DELTA
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PROGRAMMA VERBINDEND WATER
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