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Amendement: meer ruimte voor klimaat adaptieve maatregelen in stedelijk gebied

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. De visie Natuurlijk ontwikkelen in 2015 is vastgesteld.
b. Waterschap Vallei en Veluwe de Sponswerking van de stad wil vergroten met een aangepaste

regeling (biz 28).
c. Waterschap Vallei en Veluwe volop wil blijven inzetten om met gemeenten samen te werken op

het gebied van klimaatadaptatie.

Overwegende dat:
a. Werken aan klimaatdoelen gebaat is bij een grote betrokkenheid alsmede inzet van overheden en

inwoners en het handelingsperspectief dicht bij huis kan worden gezocht.
b. Het AB voor de komende periode aanvullend middelen beschikbaar stelt om de afkoppeling van

regenwater een nieuwe impuls te geven.
c. Ook de zomer van 2022 gepaard ging met een tekort aan neerslag waardoor vergaande

maatregelen nodig waren.
d. Onze RWZI's de komende jaren moeten worden aangepast aan de eisen des tijds en afgevoerd

regenwater oneigenlijke druk op de zuiveringssystemen met zich meebrengt.
e. Klimaatadaptieve maatregelen zoals afkoppelen, vergroenen en verblauwen van de publieke en

private leefomgeving niet alleen goed is voor bodem en watersysteem maar ook bijdraagt aan
een groter waterbewustzijn bij onze inwoners.

Besluit:
l. De begroting gewijzigd vast te stellen door op pagina 36 bij beheer- en onderhoudskosten, het

bedrag van 50,8 miljoen met € 500.000 (dat is ongeveer 1%) incidenteel te korten.
2. Het daarmee vrijkomende bedrag van € 500.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor een extra

impuls via de regeling stimuleringsbijdrage stedelijk water en daartoe in de begroting op pagina
36 onder het kopje exploitatie een laatste bull it op te nemen met als tekst: "Stimulering stedelijk
gebied € 500.000 wip incidenteel voor 2023".

3. Dictum 5 van het voorstel aan te passen door het bedrag van € 250.000 onder sub e te vervangen
door € 750.000.
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