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Geachte heer Coppens, beste Gerrit, 
 
 
In uw brief, bij ons binnengekomen op 10 november 2022, stelt u namens de fractie 
Senioren Veldhoven een vraag over hemelwaterafvoer en verwijst u naar de motie 
hemelwaterafvoer uit 2020. De kern van die motie is dat als de gemeente een 
subsidieregeling instelt en subsidie toekent, het waterschap dat toegekende bedrag 
verdubbelt. U heeft op een inspiratiedag van het Waterschap begrepen dat er voor 
Veldhoven ruim € 328.000 beschikbaar is van 2023-2027. U bent benieuwd of we hier 
de komende jaren gebruik van gaan maken. 
Hieronder beantwoorden wij uw vraag en gaan we in op de motie hemelwaterafvoer. 
 
Benutten van beschikbare middelen waterschap 

Het waterschap De Dommel heeft € 328.000 euro beschikbaar voor klimaatadaptieve 
projecten die we als gemeente opstarten en uitvoeren in de periode van 2023-2027. 
In deze projecten zijn wateroverlast, hitte en droogte belangrijke thema’s. Wij zijn 
zeker van plan om dit beschikbare budget te benutten. Klimaatadaptatie is één van de 
speerpunten in het duurzaamheidsbeleid van Veldhoven. Tijdens de beeldvormende 
raadsvergadering op 6 december jl. bent u breed bijgepraat over klimaatadaptatie in 
Veldhoven.   
 
Motie 2020 

Nadat de motie hemelwaterafvoer tijdens de algemene beschouwingen in 2020 is 
aangenomen, hebben we u in december 2021 een informatienota gestuurd. In 2022 
zijn we gestart met het opzetten van de stimuleringsmaatregelen. Als eerste stimulans 
is de actie ‘regenton’ opgezet. Tijdens de uitwerking van deze actie bleek dit in strijd 
met het subsidiebeleid van de gemeente te zijn omdat klimaatadaptieve maatregelen 
(wateroverlast, droogte, hitte) uitgesloten worden in het huidige subsidiebeleid. 
Hierdoor was het niet mogelijk om de actie ‘regenton’ door te zetten. Dit hebben we u 
verteld tijdens de beeldvormende raad van 15 november 2022 over de stand van 
zaken in de energietransitie.  
Om stimuleringsmaatregelen hemelwater mogelijk te maken moeten we het huidige 
subsidiebeleid aanpassen. Dit doen we in 2023, zodat de stimuleringsmaatregelen in 
de periode 2023-2027 kunnen worden uitgevoerd. Daarbij maken we gebruik van het 
beschikbaar gestelde budget van het waterschap.  
 
 
 
 
 
 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk51-I-Informatienota-Opstellen-stimuleringsmaatregelen-hemelwaterafvoer.pdf
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We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
Eric Bergmeester Marcel Delhez 
gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. burgemeester  


