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Samenvatting

Het thema gezondheid krijgt een steeds duidelijkere rol in een reeks 
beleidsterreinen van de Provincie Noord Brabant. Dit thema is echter 
nieuw in de voorbereiding van het Provinciaal Waterplan (PWP). Het is 
duidelijk dat het inbrengen van dit thema een complexe zaak is omdat 
vele aspecten meegewogen dienen te worden, en vele stakeholders 
betrokken zijn. Bovendien is dit een kwestie die elke burger dagelijks 
raakt, in bijvoorbeeld de badkamer, de keuken, de tuin, de natuur en de 
stad. Om in deze complexe situatie een beeld te krijgen van waar het 
nieuwe PWP een betekenisvolle bijdrage kan leveren is door de Provincie 
een traject ingezet dat de gegeven complexiteit omarmt en de vele 
perspectieven in beeld brengt met als doel het vinden van waardevolle 
bijdragen van stakeholders en burgers aan de beleidsvorming. 
!
De verhalen van burgers, kennis van experts en bijdragen van 
stakeholders zijn door STBY verzameld en geanalyseerd in co-creatie 
sessies, samen met betrokkenen. Patronen die naar voren kwamen 
hebben geleid tot thema’s waar omheen groepen van stakeholders zijn 
benoemd, door de stakeholders zelf. Dit biedt een stevige basis voor 
verdere verkenning van de drie thema’s binnen Water en Gezondheid.  

De drie thema’s zijn de volgende: watergebrek en gezondheid, 
watervervuiling en gezondheid, waterrecreatie en gezondheid. Deze zijn 
beschreven op basis van de verhalen van burgers. Stakeholders hebben 
aangegeven welke inhoud van het thema zij het meest waardevol en 
relevant vinden als input voor het Provinciaal Waterplan. Zo is een 
degelijke invulling gegeven aan het thema Water en Gezondheid vanuit 
verschillende perspectieven. Betrek in de vervolgstappen experts en 
coalities van stakeholders, en gebruik de hier gegeven onderbouwing van 
de thema’s om beleidsvorming en politiek te ondersteunen.

De beelden in dit rapport komen van de co-creatie sessies die STBY 
met burgers en stakeholders georganiseerd heeft. Deelnemende 
burgers aan de sessie zijn met opzet onherkenbaar weergegeven.
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Doel

Hoe kan het complexe thema gezondheid een waardevolle bijdrage 
leveren aan het nieuwe Provinciale Waterplan? 
Het thema gezondheid krijgt een steeds duidelijkere rol in een reeks 
beleidsterreinen van de Provincie Noord Brabant. Dit thema is echter 
nieuw in de voorbereiding naar het Provinciaal Waterplan (PWP). Het is 
duidelijk dat het inbrengen van dit thema een complexe zaak is omdat 
vele aspecten meegewogen dienen te worden, en vele stakeholders 
betrokken zijn. Bovendien is dit een kwestie die elke burger dagelijks 
raakt, in bijvoorbeeld de badkamer, de keuken, de tuin, de natuur en de 
stad. Om in deze complexe situatie een beeld te krijgen van waar het 
nieuwe PWP een betekenisvolle bijdrage kan leveren is door de Provincie 
een traject ingezet dat de gegeven complexiteit omarmt en de vele 
perspectieven in beeld brengt met als doel het vinden van waardevolle 
bijdragen van stakeholders en burgers aan de beleidsvorming. 
!
Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de gekozen benadering om tot 
een nadere invulling van onderwerp Water & Gezondheid te komen, en 
een beschrijving van de drie thema’s die door burgers, experts en 
stakeholders inmiddels geagendeerd zijn.
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Benadering

Verhalen van burgers, kennis van experts en bijdragen van stakeholders 
verzamelen 
Aangezien gezondheid en water een nieuw, vooralsnog breed thema is, 
is een benadering gekozen waarbij de vele verschillende perspectieven 
zichtbaar worden en met elkaar in contact komen, zodat relaties en 
coalities kunnen ontstaan rond concrete issues binnen het thema water 
en gezondheid. Vele verhalen van burgers (over zorgen en risico’s maar 
ook het plezier en de waarde van water) zijn verzameld, en 
geconfronteerd met de belangrijkste risico’s volgens experts, en hoe 
deze te verkleinen of vermijden. Dit biedt een goed uitgangspunt om in 
te schatten welke bijdragen van stakeholders aan beleid dat risico’s 
aanpakt en welzijn bevordert, de meeste waarde hebben. 

Verhalen, kennis en bijdragen analyseren, samen met de betrokkenen 
Na een uitgebreide ronde van interviews met de belangrijkste 
stakeholders in januari 2014, en opvolgend een co-creatie workshop 
tijdens Brabant Waterdag op 28 februari, is een eerste analyse gemaakt 
van de belangrijkste thema’s voor het Provinciaal Waterplan (PWP). 
Nadere discussie in het Provinciehuis leidde tot de conclusie dat met 
name het thema Water & Gezondheid verder invulling behoefde, juist 
ook vanuit burgers. Wat is volgens mensen belangrijk aan water en 
gezondheid? STBY organiseerde twee bijeenkomsten in Den Bosch met 
totaal 18 burgers die allen uitgebreid verteld en vastgelegd hebben hoe 
zij water gebruiken, welke waarde dat heeft in hun leven en welke 
risico’s zij zien rond watergebruik, voor consumptie, recreatie of 
anderszins. Vervolgens werden zij geconfronteerd met de risico’s 
volgens experts, en verzocht wat zij daarvan herkenden in hun eigen 
omgeving. Al deze verhalen zijn in eerste instantie door STBY 

geanalyseerd met als resultaat een aantal thema’s die in een co-creatie 
workshop met experts en stakeholders op 24 juni nader zijn 
geanalyseerd. Bij die gelegenheid zijn de vier thema’s verder uitgediept, 
en aangevuld met de bijdragen die stakeholders kunnen leveren aan 
beleidsvorming rond deze onderwerpen. Uiteindelijk bleken daarbij 
twee thema’s samen te vallen zodat in totaal drie thema’s overbleven. 
Het gehele proces waarin burgers, experts en stakeholders zijn 
betrokken is een voortdurende afwisseling tussen verbreden en 
focussen, tussen divergeren en convergeren. Dit is typisch voor Design 
Thinking (de naam van de gekozen benadering) waarin exploratie even 
belangrijk is als analyse, en juist de combinatie waarde creëert, met 
name als die processen samen met alle betrokkenen doorlopen worden. 

Het thema gezondheid en water een stevige en concrete invulling geven 
op basis van de analyse 
De complexiteit van de situatie die geëxploreerd is, Water en 
Gezondheid, was vanaf het begin duidelijk. Bovenstaande werkwijze 
maakt het mogelijk om een dergelijke complexiteit te respecteren, aan 
te gaan en daar vervolgens patronen in te ontdekken. De verschillende 
perspectieven worden in eerste instantie vastgelegd en vervolgens 
geclusterd om patronen te ontwaren. Deze patronen zijn onderbouwd 
met verhalen van burgers en kennis van experts omdat ze daar uit 
voortkomen. Die patronen zijn getest in de laatste co-creatie workshop 
met stakeholders en hebben zo geleid tot thema’s waar omheen 
groepen van stakeholders zijn benoemd, door de stakeholders zelf. Dit 
biedt een stevige basis voor verder verkenning van de drie thema’s.  
!
Op de volgende pagina’s worden de drie thema’s toegelicht.
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Water & Gezondheid, thema 1: 
Watergebrek en gezondheid

Er is nog geen besef van ‘hittestress’ bij de mensen en het effect van 
hittestress in steden is nog onbekend bij het brede publiek. Hittestress 
ontstaat door teveel bestrating in de stad. Het gevolg is dat het te warm 
wordt. Een groene stad bevat meer water, wat voor afkoeling zorgt. 
!
Mensen zijn zich alleen bewust van watertekort als de problemen 
daarvan in de directe omgeving zichtbaar zijn. De eerste signalen dat er 
watergebrek om ons heen is worden wel waargenomen, maar het gevoel 
van urgentie ontbreekt. Datzelfde geldt overigens voor wateroverschot, 
dat wordt pas gezien als een probleem als de eigen straat blank staat, 
bij zware regenval bijvoorbeeld. Mensen zijn zich echter niet zo bewust 
van de gevolgen van watergebrek problemen voor bijvoorbeeld de 
natuur of de landbouw. Vooralsnog lijkt het daarom dat beleidsvorming 
zich vooral op bewustwording van burgers moet richten. 
!
Mogelijke oplossingen moeten zich vooral richten op het vergroenen 
van de stad, volgens stakeholders en experts. Zij constateren dat 
dergelijke oplossingen nu al populair zijn onder de bevolking omdat ze 
de algehele kwaliteit van leven verhogen.  
Voor ouderen heeft dat zelfs een zeer directe invloed op de gezondheid 
omdat zij het slechtst tegen de zomerhitte kunnen. De gesprekken met 
burgers bevestigen deze populariteit inderdaad, zonder dat de relatie 
met hittestress gelegd wordt. 
!
Kortom, een groene stad is aantrekkelijk voor iedereen, dus de 
maatregelen die nodig zijn om hittestress tegen te gaan zullen welkom 
zijn, zelfs al begrijpt men niet dat dit nodig is om hittestress tegen te 
gaan. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Sommige mensen nemen ook zelf maatregelen tegen de verharding van 
de leefomgeving in de stad, door tuintjes aan te leggen in plaats van 
een bestraat terras, of zelfs door een grasdak te nemen. Eigen groen 
vergt echter meestal ook onderhoud en daar heeft niet iedereen de tijd 
voor. Hier is nader beleid nodig om de verharding van de stad tegen te 
gaan, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat niet iedereen 
eigen groen kan of wil onderhouden. 
!
Oplossingen zoals waterbuffers zijn veel minder bekend bij burgers. 
Experts en stakeholders zien hier echter een oplossing in, die wellicht 
nader uitgelegd moet worden als deze de leefomgeving van burgers 
beïnvloed. Ook kan bij beleidsvorming gezocht worden naar 
mogelijkheden om burgers voordeel te laten beleven van waterbuffers, 
zoals extra recreatiemogelijkheden.

!
!

Wij wonen in een 
nieuwbouwwijk.  

Die is heel erg bestraat.  
Ik probeer daarom zoveel 
mogelijk groen in mijn  

tuin te hebben. 

!
Deze verhalen 

van burgers zijn 
enkele van de 

vele die dit 
thema 

ondersteunen.

Op ons dak hebben we 
groen, om de stad groener 

te maken.
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Water & Gezondheid, thema 1: 
Watergebrek en gezondheid 
(vervolg)

Mogelijke bijdragen van stakeholders aan beleidsvorming 
Enerzijds is een brede coalitie van overheid, bedrijven, 
kennisinstellingen en burgers nodig. Daarnaast kunnen specifieke 
groepen zoals hieronder genoemd, een belangrijke rol spelen. 
!
• De overheid kan Ruimtelijke Ordening beleid ontwikkelen om pieken 

en dalen in wateraanvoer op te vangen.  
• Aan burgers kan een duidelijker handelingsperspectief geboden 

worden bij de inrichting van de eigen woonomgeving via bijvoorbeeld 
tuincentra, alternatieve dakbedekking, et cetera. 

• Bedrijven in de bouwsector, zoals architecten en bouwmarkten, maar 
ook de vereniging Eigen Huis, kunnen een belangrijke rol spelen. 

• Eigenaren van gebouwen met platte daken, en bedrijven op 
industrieterreinen kunnen hun daken vergroenen. De overheid kan 
voorbeeldprojecten doen, zoals bijvoorbeeld er nu al kleine bomen in 
speciale plantenbakken, gecombineerd met vlindertuinen en sedum 
beplanting staan op het dak van de bibliotheek in Tilburg. Het levert 
biodiversiteit, luchtkwaliteit en ook nog verkoeling en afkoppeling van 
het hemelwater op. 

• GGD en zorginstellingen kunnen dat ook door het effect op de 
gezondheid aan te geven.  

• Tenslotte kunnen bijvoorbeeld groene en milieu-organisaties een rol 
spelen. 
!

Alle stakeholders kunnen ‘hittestress’ in de context plaatsen van een 
groene omgeving, die iedereen wil. Vergroening kan gepresenteerd 
worden als een verhoging van de kwaliteit van leven, en gezondheid in 
brede zin, zeker voor ouderen die veel last van hittestress hebben. 

Door een verstopping en het 
verwijderen van de sifon moet ik nu 

telkens een emmer legen. daardoor ben 
ik me enorm bewust van verspilling.

!
!

We hebben niet de hele tuin betegeld, 
maar voor de afwatering toch gekozen 

voor een deel kunstgras.

!
Per toeval vang ik 

soms regenwater op, 
dit gooi ik dan bij 

de planten.
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Water & Gezondheid, thema 2: 
Watervervuiling en gezondheid

Brabanders weten niet goed wat wel en wat niet bijdraagt aan vervuiling 
van het grondwater. Voor sommige dingen zijn burgers onnodig bang, 
terwijl ze andere risico’s totaal niet zien. De relatie tussen oorzaken en 
gevolgen is hen over het algemeen niet duidelijk (wat ook niet 
verwonderlijk is want die kan heel complex zijn), en incidenten en 
structurele problemen zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden. Het 
gevolg is dat Brabanders op sommige gebieden overdreven alert en 
voorzichtig zijn terwijl experts de risico’s nihil achten, zoals bijvoorbeeld 
angst en onzekerheid over het drinken van pompwater. Dit in contrast tot 
bijvoorbeeld Legionella gevaar wat bij burgers goed bekend is. 
!
Brabanders moeten dus meer leren over de vervuiling van grondwater. 
Nu baseren ze zich vooral op eigen ervaring, b.v. vanuit hun beroep, of 
via een bekende die een keer ziek is geworden. De kennis die zo is 
opgedaan is heel versnipperd en klopt niet altijd. Mensen realiseren zich 
dat er risico’s zijn, en ervaren dat als een probleem, maar weten niet wat 
ze niet weten. 
!
Het moet duidelijker worden voor het grote publiek wat we voor 
kwalitatief goed water moeten doen, dat schoon drinkwater er niet 
zomaar is. Tegelijk moet het vanzelfsprekend blijven dat het drinkwater 
in Noord-Brabant goed is en dat er genoeg is. Daar moet geen angst over 
ontstaan want die zou volledig ongegrond zijn. De stakeholders 
concluderen dat het nodig is om bewustzijn te kweken onder de burgers 
over het waterzuiveringsproces en wie welke rol speelt daarin. Het moet 
ook duidelijk worden dat dit steeds meer moeite en geld gaat kosten, en 
wat dat allemaal oplevert behalve schoon drinkwater, zoals bijdragen 
aan bijvoorbeeld het buitengebied. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Er komen steeds meer en nieuwe vormen van bedreigingen voor het 
grondwater en de kwaliteit van het drinkwater in de vorm van nieuwe 
chemische stoffen, zoals medicijnen in het riool en dumpen van afval in 
de natuur zoals XTC. Burgers hebben hier angst voor, evenals voor 
bestrijdingsmiddelen en mest dat in de grond sijpelt: waar blijft het? En 
wat is precies gevaarlijk? Zij hebben weinig zicht op hun eigen rol als 
consument in de vervuiling van het grondwater. Brabanders moeten 
beter weten wat de werkelijke gevaren zijn en wat ze zelf kunnen doen 
als consument. Van het wassen van de auto tot het weten dat 
medicijnresten via het riool in het grondwater terecht komen, op vele 
terreinen is bewustwording nodig over zowel de gevaren en risico’s als 
de maatregelen die iedereen zelf kan nemen.

!
Text here..

!
!

Mijn vrouw is ziek en moet daarom 
zware medicatie slikken. Ik ben me er 
van bewust dat deze medicatie via de 

ontlasting in het riool komt. 

!Drinken uit gemeente 
waterpompen vind ik een 

risico voor mijn gezondheid, 
omdat ik niet weet hoe goed 
het schoon gemaakt wordt.
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Water & Gezondheid, thema 2: 
Watervervuiling en gezondheid 
(vervolg)

!
Mogelijke bijdragen van stakeholders aan beleidsvorming 
Ten eerste kunnen stakeholders bijdragen aan de kennis die nodig is om 
de vermeende gevaren van de werkelijke te onderscheiden. Deze kennis 
ligt met name bij waterleidingbedrijven en waterschappen. 
!
Bij bewustwording moeten naast waterleidingbedrijven en 
waterschappen nog meer partijen betrokken zijn, zoals gemeentes, 
GGD’s, de provincie en het Rijk. Daarbij is vooral coördinatie nodig 
zodat burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd met hun 
vragen over risico’s en gevaren en de onderlinge rollen duidelijk zijn.  
!
Bewustwording is ook niet alleen een kwestie van voorlichting. Juist 
dialoog met burgers kan heel waardevol zijn omdat ongegronde en 
werkelijke gevaren dan in gesprek van elkaar gescheiden kunnen 
worden en geruststelling heel direct plaats kan vinden. Zo kan ook 
achterhaald worden waar voorlichting en beleidsvorming zich op moeten 
richten. 
!
Tenslotte kunnen ook boeren, milieu-organisaties, onderwijs en 
consumentenorganisaties een rol spelen bij zowel kennis verzameling 
en bewustwording als voorlichting.  

Tuinders gebruiken 
bestrijdingsmiddelen bij ons in de 
buurt. Ik maak me zorgen over de 

stank en over onze gezondheid.

!
!Ik ben bang voor de stoffen die in de 

grond en het grondwater zitten. Ik 
vermijd elk contact en mijn kinderen 
mogen niet meer met water spelen. 

!
De auto op de oprit 
wassen is eigenlijk 

niet toegestaan 
vanwege gescheiden 

riolering.
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Water & Gezondheid, thema 3: 
Waterrecreatie en gezondheid

!
Varen, watersport, zwemmen, schaatsen, wandelen: water heeft een 
hoge recreatiewaarde voor vrijwel iedereen. Water in de natuur is 
belangrijk om tot rust te komen, tijdens het wandelen, door te vissen of 
door te zwemmen in buitenwater bijvoorbeeld. Dat is goed voor de 
gezondheid van zowel lichaam als geest, vindt men. 
!
Brabanders zwemmen graag in buitenwater. Dit is niet altijd officieel 
recreatiewater, mensen zwemmen ook in ander water. Men weet dat 
officieel recreatiewater goed gecontroleerd wordt op blauwalg en 
botulisme en is op de hoogte van de informatievoorziening hierover. Het 
is ook bekend dat ander water niet gecontroleerd wordt en daar dus een 
risico aan vast zit. Dat weerhoudt niet iedereen er van te gaan 
zwemmen, echter. Andere mensen zijn helemaal gestopt met buiten 
zwemmen vanwege de kans op blauwalg. Ook al is aangegeven dat er 
geen gevaar is dan durven ze het nog niet aan. 
!
Buitenwater-zwemmers maken zich zorgen over de kwaliteit van hun 
zwemwater. Zo recreëren de meesten bijvoorbeeld niet in stilstaand 
water of een sloot, tenzij het een recreatieplas is. De zorgen gaan echter 
verder dan blauwalg en botulisme. Ook al is dat gevaar uitgesloten, dan 
zijn ze nog steeds onzeker of de waterkwaliteit wel goed genoeg is om er 
in te zwemmen, misschien krijg je er toch uitslag van? Ook buiten 
botulisme en blauwalg om bestaat dus het besef dat een risico genomen 
wordt bij buitenzwemmen. 
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Verdrinking blijft een belangrijk issue voor burgers, ook voor geoefende 
zwemmers. We zijn het als een vanzelfsprekendheid gaan zien dat we in 
een waterrijk land wonen, maar we moeten ons wel bewust blijven dat 
daar risico’s aan vast zitten. De jeugd die in een kanaal waar grote 
scheepvaart voorbijkomt gaat zwemmen, of kinderen die in een 
waterrijke wijk spelen,  zien verdrinkingsgevaren niet altijd, 
bijvoorbeeld. 
!
Spelen in of met water in de natuur en in de tuin is ook populair, onder 
andere omdat het gezien wordt als leerzaam en sociaal, en plezierig is. 
Kliederen met water is goed voor je gezondheid en daarom zien ouders  
hun kinderen graag met water spelen. Toch is dit ook niet geheel vrij van 
gevaar gezien het incident met vervuild grondwater, opgepompt in een 
natuurspeeltuin, wat recent tot ziekte van een kind leidde en ophef 
veroorzaakte.

!
Text here..

!
!

Mijn dochter zwemt 
regelmatig in de Dieze.  
Ik ben best bang voor 

verdrinking, doordat al die 
grote scheepvaart daar langs 

vaart. Maar je kan niet 
blijven verbieden.

!
Zonder water kan ik niet, 

om langs te wandelen, op te 
recreëren etc. Het geeft rust 

in lijf  en geest. 
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Water & Gezondheid, thema 3: 
Waterrecreatie en gezondheid 
(vervolg)

!
Mogelijke bijdragen van stakeholders aan beleidsvorming 
De betrokken stakeholders zijn het er over eens dat het ontwikkelen van 
communicatiebeleid het belangrijkst is bij dit thema. De gevaren die 
mensen zien zijn niet altijd de belangrijkste gevaren die hen bedreigen, 
al weet vrijwel iedereen al prima hoe het zit met blauwalg en botulisme. 
Communicatie(beleid) goed afstemmen is hierin cruciaal omdat er 
zoveel partijen betrokken zijn, zoals: 
• GGD 
• Provincie 
• Gemeenten 
• Waterschappen 
• Eigenaren van recreatiegebieden en zwemwater 
• Consumentenorganisaties 
• Platform water 
• Communicatie adviseurs en beleidsadviseurs 
!

Stakeholders vinden het niet nodig dat er nieuw beleid komt, maar 
pleiten vooral voor betere samenwerking en voor het opsporen van 
goede initiatieven van individuele gemeenten om die vervolgens te 
vermenigvuldigen. 

Zwemmen draagt bij aan mijn 
gezondheid, omdat het goed is voor de 

spieren en het lichaam. 

!
!

Ik vind het erg leuk om met mijn kinderen 
buiten in de natuur te zijn. Dat is goed 
voor mijn kinderen, daar kunnen ze hun 

creativiteit in kwijt. 

!
Zwemmen in natuurwater 
vind ik vies. Je weet nooit 
wat er allemaal in zit. 
Misschien krijg je daar 
uitslag van of  word je 

vies. 
!
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Vervolg

De volgende stappen: feedback van stakeholders en een besluit nemen 
over te volgen dialogen 
Met de hier beschreven activiteiten is een degelijke invulling gegeven 
aan het thema Water en Gezondheid, waarin het perspectief van burgers 
het uitgangspunt was en kennis van experts en stakeholders is 
toegevoegd. Bovendien hebben stakeholders met hun analyse al 
aangegeven welke inhoud van het thema zij het meest waardevol en 
relevant vinden als input voor het Provinciaal Waterplan. Voor de 
vervolgstappen geven we een aantal suggesties: 
!
• Betrek experts bij de uitwerking van de 3 thema’s. In de stakeholder 

workshop bleek dat zij belangrijke nadere invulling kunnen geven. 
  

• De drie thema’s geven de richting aan waarin coalities van 
stakeholders zouden kunnen samenwerken. Werk dit nader uit in 
‘kleine tafels’ zoals het Provinciehuis al van zins is te organiseren met 
stakeholders. 

• De drie thema’s zijn bouwstenen voor de startnotitie voor het PWP. 
Gebruik deze om de politiek te ondersteunen in het nemen van een 
weloverwogen en onderbouwd besluit over de rol van het onderwerp 
Gezondheid in het PWP. 
!
• Houd de thema’s steeds verbonden met de verhalen van de burgers en 

concrete aanvullingen van stakeholders en experts. Het is waardevol 
deze verbinding zelfs expliciet uit te drukken in een sterke visuele 
vorm, die een breed publiek aanspreekt. 
  

• De Design Thinking benadering die gebruikt is om de drie thema’s te 
ontwikkelen blijft inzetbaar, ook bij het verder invullen van het PWP en 
zelfs als het PWP in gebruik genomen is, omdat burgers, experts en 
stakeholders zo samen beleid kunnen ontwikkelen, met name op 
terreinen (zoals Water en Gezondheid) waar nieuwe 
samenwerkingsverbanden nodig zijn. 
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Het onderzoek en de workshops zijn 
uitgevoerd en georganiseerd door 
STBY, in opdracht van de Provincie 
Noord-Brabant. 
!
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