Vragen art. 34 R.v.O.

Geacht college,
We spreken over het appartementengebouw aan de Paul Krugerstraat op de hoek met de
Irislaan en aan de achterzijde gelegen aan de Margrietenlaan. De bergingen liggen op
maaiveldniveau van de Margrietenlaan, dat is ongeveer 120 cm onder het maaiveldniveau
van de Paul Krugerstraat ter plekke.
Midden jaren 90 vorige eeuw is in het middengedeelte van de Paul Krugerstraat de riolering
vernieuwd. Tot die tijd waren zowel de garages, bergingen en gangen kurkdroog.
Sinds die vernieuwing van de riolering zijn meerdere bergingen en garages vochtig tot nat.
In de afgelopen periode zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan het riool bij de kruising
Singel-Paul Krugerstraat. Tijdens deze werkzaamheden werd gedurende lange tijd het
grondwater weggepompt en waren de gangen in het gebouw redelijk droog. Er was goede
hoop dat men zou profiteren van de genoemde werkzaamheden. De drainage en verlaging
van het grondwaterpeil maakten een groot verschil.
Helaas is na het dichtmaken van de bouwput de wateroverlast in ernstige vorm weer
toegenomen. Het is zo dat het de laatste weken veel heeft geregend, maar dat is vaker voor
gekomen, en niet met deze ernstige gevolgen. Op plaatsen die voorheen droog waren staat
en stroomt het water uit de muren aan de voorzijde van het gebouw en bij de watermeterkasten. De gangen staan nu over een lengte van 3 tot 5 appartementen blank, op sommige
plaatsen staat 2 tot 3 cm water (ook in sommige bergingen). De eigendommen welke in de
verschillende bergingen zijn opgeslagen raken zwaar beschadigd door de vochtige omgeving.
Ook het metselwerk en stenen in de bergingen, gangen en garages zijn aangetast. ( zie
foto’s).
Eerdere klachten van de bewoners hebben niet tot een oplossing geleid. Wel hebben de
bewoners op advies van de gemeente drainage aangelegd aan de voorgevel, maar ook dat
had geen blijvend effect. Het ondergrondse deel van het gebouw is redelijk waterdicht, maar
intussen volstrekt doorweekt en er zijn onvermijdelijke doorvoeren vanuit de straat het
gebouw in die het binnenstromen van water mogelijk maken. De bewoners hebben al eerder
duizenden Euro’s geïnvesteerd in een oplossing, helaas niet met het gewenste resultaat.
De bewoners zijn ten einde raad en vragen om een oplossing. Het is duidelijk dat het
grondwaterpeil de oorzaak is van de overlast. De POV heeft daarom de volgende vragen aan
het college:




Het is lang geleden, maar is er informatie beschikbaar over de renovatie van het riool
in de jaren 90 ter plaatse, informatie die een oorzaak kan aanwijzen?
Bent U bereid om de situatie te bezoeken en in overleg met de bewoners te gaan om
te bezien wat de oorzaak feitelijk is?
Als blijkt dat het grondwaterpeil een belangrijke oorzaak is, bent U dan bereid er aan
mee te werken dat dit verlaagd wordt met ongeveer 20 centimeter?








De overlast varieert mee met de gevallen neerslag. Kennelijk stijgt dan het
grondwaterpeil. Is het anders inzetten van pompen die het grondwaterpeil reguleren
mogelijk?
De overlast is na de rioolwerkzaamheden van de laatste maanden verergert. Wij
beseffen dat het een ingewikkelde materie is, maar in feite is de situatie onhoudbaar.
Welke middelen heeft U en bent U bereid in te zetten om de overlast en schade voor
deze bewoners tot een minimum terug te brengen en wellicht te verhelpen?
Welke rol en verantwoording heeft het Waterschap in het bepalen van het
grondwaterpeil?
Wilt U zo nodig bij het Waterschap aandringen op maatregelen die de overlast van
bewoners in dit complex terug kunnen brengen?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Fractie POV
16 December 2021.

