De afkoppelvoordelen voor waterketen, -systeem en de
ruimtelijke inrichting integraal bekeken.
Samenvatting van de presentatie op de afkoppeldag 2006 van Edwin Verhees en Gerard van
der Rijt.
Van concurrentiemodel naar samenwerkingsmodel.
Aanleiding
De gemeente Best heeft een visie geformuleerd voor de herontwikkeling van het centrum- en
spoorzonegebied. In het nieuwe centrum krijgt de openbare ruimte een geheel nieuwe inrichting
zowel boven als onder de grond. Het regenwater en afvalwater wordt in de huidige situatie met
behulp van gemengde riolering uit het centrum afgevoerd. De laatste jaren heeft zich landelijk
een omslag voorgedaan in het denken over de omgang met regenwater. De wet- en regelgeving
is hierop aangepast. De gemeente Best en waterschap De Dommel benaderen het vraagstuk
van het omgaan met regenwater in het centrumplan ieder vanuit hun eigen taakstelling en
verantwoordelijkheden.
Voor de gemeente spelen naast een waarborg van voldoende afvoercapaciteit (voorkomen van
(water)overlast) met name de financiën een bepalende rol. Een andere wijze van omgaan met
regenwater moet in termen van baten opwegen tegen de lasten.
Het waterschap kijkt meer naar de kansen die dit biedt in het totale watersysteem van Best en
de lokale waterketen. Voordelen voor het waterschap kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in een
beter zuiveringsrendement van de rioolwaterzuivering, vermindering van de (piek)belasting op
het oppervlaktewater vanuit de externe overstorten en een betere waterkwaliteit ten gunste van
het ecosysteem.
De belangen van beide partijen hebben daarmee een belangrijke relatie maar kunnen op
onderdelen ook tegengesteld zijn. Met name over de financiële bijdrage van het waterschap
ontstond een meningsverschil.
Kosten-Baten analyse afkoppelen centrumgebied Best.
Om het meningsverschil op te lossen is besloten een kosten-baten analyse uit te laten voeren
van het afkoppelen van hemelwater in het centrumgebied. Op basis van de conclusies uit het
onderzoeksrapport wil Waterschap De Dommel samen met de gemeente Best bestuurlijke
afspraken maken over de (financiële) belangen van beide partijen.
Samengevat moet antwoord worden gegeven op een aantal vraagstukken:
•
Wat zijn de effecten van afkoppelen in het algemeen?
•
Wat zijn de consequenties en voordelen voor beide waterpartners van verschillende
wijzen van afvoer van regenwater ? (belangenafweging)
•
Hoe wordt omgegaan met het water (schoon en vuil) in het centrumgebied Best?;
•
Wat zijn de kosten en baten van verschillende wijzen van afvoer van regenwater?

