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Geacht College 
 
Uw beantwoording van onze eerdere gestelde vragen inzake de uitstoot van broeikasgassen in 
waterpartijen stelt ons teleur.  
Die beantwoording geeft ons aanleiding tot de volgende vragen: 
1. Kunt u bovenbedoelde teleurstelling begrijpen als u verwijst naar een onderzoek van ASLO 

terwijl het onderzoek is gedaan door de Radboud Universiteit in Nijmegen en de resultaten van 
dat onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift van ASLO? 
 

In het onderzoek worden 68 referentiestudies genoemd waarvan het overgrote deel gaat over het 
vrijkomen van schadelijke gassen als kooldioxide, methaan et cetera uit meren, vijvers, kanalen, 
rivieren et cetera in Europa. Zeven van die studies zijn uitgevoerd door Nederlandse universiteiten en 
gaan over “waterpartijen” in Nederland. Doelstelling van het onderzoek dat aanleiding vormde tot 
onze vragen was om te bezien of de meetresultaten in een stadsvijver significant afweken van eerdere 
onderzoeksresultaten aangaande andere waterpartijen. 

 
2. Kunt u onze teleurstelling inzake uw antwoord op vraag 3 voorstellen, wanneer u stelt dat meer 

onderzoek nodig is op nationaal en regionaal niveau, terwijl de hiervoor genoemde feiten ook 
voor u kenbaar hadden kunnen zijn? In één van die onderzoeken heeft nota bene een medewerker 
van een waterschap uit West Brabant geparticipeerd.  
 

3. Bent u de mening toegedaan dat uw antwoord op vraag 3 in stand kan blijven? 
 

4. Realiseert het college zich dat de resultaten van het onderzoek ook in meer of mindere mate van 
toepassing zouden kunnen zijn op die waterpartijen die als buffer dienen in het kader van het 
tegengaan van wateroverlast, bijvoorbeeld die ten oosten en westen van de Mommersteeg in 
Vlijmen? 

 
5. Zo ja, welke consequenties wil zij daaraan verbinden? 

 
Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de zogenaamde stadsvijvers, naast rivieren, plassen en 
sloten veel bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. 
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6. Kan vervolgens het college, kennis genomen hebben van het vorenstaande, gemotiveerd 
aangeven waarom zij denkt dat “waterpartijen” in Heusden wellicht geen significante bijdrage 
(antwoord op vraag 4) leveren aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee afwijken van 
waterpartijen elders in Nederland of Europa waarop onderzoek heeft plaatsgevonden? 
 

7. Het college wil voortgang boeken op het vlak van duurzaamheid, onder andere door de energie-
transitie? Een van de onderdelen is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in 
verband met de uitstoot van o.a. CO2 en NO2? Kan het college aangeven waarom zij eigenlijk 
niets wil doen om de uitstoot van broeikasgassen uit waterpartijen tegen te gaan, althans dat op 
de lange baan wil schuiven? 

 
8. Hoe groot schat het college het risico van de stellingname in het antwoord op de vierde vraag, in 

die zin dat bij twijfelaars het beeld wordt opgeroepen dat de gemeente de noodzaak van het 
bestrijden van de uitstoot van broeikasgassen niet zo onderkent en alleen bereid is tot het treffen 
van maatregelen als het (financieel) uit komt? 
 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


