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Geacht college, 
 
Recentelijk is er op Kerkraads grondgebied sprake geweest van wateroverlast ten gevolge van een 
grote hoeveelheid neerslag in korte tijd. Ook op andere plekken in de regio is dit in de afgelopen 
tijd het geval geweest. De PvdA Kerkrade was en is ervan overtuigd dat wij met z’n allen, d.w.z. 
niet alleen als overheid maar met burgers, bedrijven en alle bestaande organisaties, 
verantwoordelijk zijn voor de steeds ingrijpender gevolgen van de klimaatverandering. Dat er na de 
ingrijpende maatregelen die in het verleden de wateroverlast hebben beteugeld nu wel weer 
problemen met wateroverlast zijn, is daarvan een tastbaar bewijs. 
 

1. De situatie in Eygelshoven is een complexe. Naast extreme weersomstandigheden speelt 
met name hier de geografische ligging een grote rol. Niet voor het eerst is er hier dan ook 
sprake geweest van wateroverlast. Heeft het college in beeld welke plekken in Kerkrade 
bovengemiddeld vaak worden getroffen door een dergelijke situatie, welke plekken met 
andere woorden meer kwetsbaar zijn voor extremere weersomstandigheden? 
Zo ja, welke plekken zijn dit? Zo nee, zal het college werk van maken van zo’n overzicht? 

2. Hoe acteert de gemeentelijke organisatie wanneer voor ons grondgebied een 
weerswaarschuwing wordt afgegeven? Wordt er in zo’n geval actief gehandeld en zijn er 
eventuele noodmaatregelen mogelijk? 

3. Speelt de (eu)regio een rol bij het delen van en inspelen op (verwachte) 
weersomstandigheden? Zo ja, hoe is die onderlinge samenwerking? 

4. Welke gezondheidsrisico’s spelen bij deze wateroverlast en hoe worden deze risico’s 
gecommuniceerd naar getroffen burgers en ondernemers? 

5. Hoe richt het college de interactie met de burger in waar een straat of wijk is getroffen door 
omstandigheden zoals recentelijk in Eygelshoven? 

 
Gevolgen door veranderende c.q. extremere weersomstandigheden hebben niet alleen te maken 
met de geografische locatie. Water krijgt sneller vrij spel in een stedelijk gebied dan in een landelijk 
gebied. Zo speelt verstening niet alleen een rol in het kader van opwarming van stedelijke 
gebieden, maar ook van het minder goed kunnen afvoeren van grotere hoeveelheden water in 
korte tijd. Reeds eerder heeft onze fractie daar aandacht voor gevraagd. 
 

6. Wat zijn de huidige maatregelen die de gemeente Kerkrade treft om wateroverlast tegen te 
gaan? Welke rol speelt ontstenen daarin in het huidige beleid, zowel op particulier als 
publiek terrein? 

7. Hoe houdt de gemeente rekening met veranderende weersomstandigheden ten gevolge 
van klimaatverandering bij herinrichting van de publieke ruimte? 

8. Welke rol speelt het Waterschap hierin? 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij het bewustzijn van het handelen bij individuele burgers, instellingen 
en bedrijven moeten zien te vergroten. Maar bewustzijn alleen is niet voldoende. Wij zullen moeten 
handelen, met z’n allen. Ook hier in Kerkrade. En we zullen daarbij nieuwe wegen moeten inslaan 
om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen niet op het spel te zetten. 
 

9. Is het mogelijk om naast afkoppeling van hemelwaterafvoeren van de riolering, ook 
ontstening/vergroening mee te nemen in het stimuleren van huishoudens? Is het college 
bereid de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken? 

10. Wellicht is voorgaande onderzoek ook te koppelen aan de Omgevingswet. Zo zijn er 
gemeenten die het verstrekken van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw verbinden 
aan een voorwaarde voor het maximaal verstenen van een bepaald percentage van de 
totale bouwgrond, e.e.a. inclusief kettingbeding. Is het college bereid te onderzoeken 
welke rol de Omgevingswet kan spelen in dit kader? 
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11. In november 2020 heeft onze fractie in de Algemene Beschouwingen ook aandacht 
gevraag voor vergroenen en ontstenen in het algemeen. Hierop volgde als antwoord dat 
het college op dat moment samen met de gemeente Landgraaf de mogelijkheden daartoe 
verkende. Wat is de stand van zaken van die verkenning?  

12. Welke rol speelt Stichting Steenbreek daarin, waarvan de gemeenten Heerlen en 
Landgraaf reeds deelnemer zijn en die door het college in 2020 specifiek als mogelijke 
meerwaarde genoemd? Is het college van zins hier ook aansluiting bij te zoeken? Zo nee, 
waarom niet? 

13. Op welke andere manieren denkt het college burgers, bedrijven en instellingen te 
motiveren en stimuleren om tot actie over te gaan om deze collectieve 
verantwoordelijkheid te nemen? Heeft het college daarbij gekeken naar de ervaringen 
elders? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen? 

 
 
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. 
 
 
 
Sander Gorissen,      
Raadslid PvdA Kerkrade 


