
Aan : Het college van Burgemeester en Wethouders                                6 bijlagen
Van : Frans C. Klut raadslid D66 Den Helder
Datum: 07-01-2009
Ondw : Schriftelijke vragen aan het college n.a.v. het grondwaterpeil in Den Helder.

Inleiding
Gedurende de maand december kwamen er steeds meer meldingen van buitensporige
grondwaterstanden bij ons binnen. Wij hebben toen besloten om de grondwatermonitor
weer op te starten teneinde te weten te komen wat de werkelijke omvang van de
grondwaterproblematiek is.

Clusteringen
Opvallend zijn de clusteringen binnen de stelling, Nieuw Den Helder Zuid -oost, de
Oosterijkse woningen aan de Badhuisstraat en in de Visbuurt. Echter ook in het nieuwe
Duinparkplan is er sprake van grondwateroverlast.

Meldingen
Na een oproep in de pers kwamen de meldingen binnen via E -mail, telefoon en post.
Uit de meldingen komt sterk naar voren dat er in een groot aantal gevallen sprake is van
optrekkend vocht in de muren, gepaard gaande met schimmel en schade aan
wandbekleding zoals behang en betimmering, vloerbelegging, laminaat.
Een aantal mensen maakt melding van het vollopen van de heteluchtverwarming en
convectorputten. Ook worden gezondheidsproblemen tgv vocht en schimmel gesignaleerd.
Veel mensen hebben zelf al pompen geïnstall eerd om het water weg te pompen maar in
principe is dit weinig effectvol omdat als men stopt met pompen, het water direct weer
terugstroomt.

Aangegeven oorzaken
Vaak wordt er verband gelegd met het stoppen van het onttrekken van water uit het
duingebied sinds 1977. Ook wordt het gebrek aan anticiperend bemalen van het Helders
gebied bij naderende regengolven als vermoedelijke reden aangegeven.
Ook de vervanging van oude poreuze riolen voor nieuwe, niet poreuze riolen word gezien
als een oorzaak dat het grondwater niet weg kan lopen.
Hiertoe worden reeds, volgens het rioolplan, drainerende nevenriolen gelegd waarvan het
effect in de buurten,  waar dat al is uitgevoerd, merkbaar is

Communicatie

De diverse reacties van gemeentezijde naar de bewoners toe he bben ook niet echt voor
begrip kunnen zorgen en geven de indruk dat er niets wordt gedaan aan dit probleem. Het
is daarom van groot belang om in de media een goed artikel te plaatsen waarin de
werkelijke stand van zaken wordt weergegeven en ook de mogelijk e oplossingen de revue
passeren.
Juist als de burgers weten dat er wel degelijk iets wordt gedaan maar dat het probleem te
complex is om dit “overnight” even te regelen, zal door begrip ook worden bereikt dat men
dit gaat zien als een gezamenlijk probleem en er draagkracht ontstaan voor grootschaliger
aanpak.

De rapportage
Ter ondersteuning van onze vragen bieden wij u hierbij de volgende bijlagen aan:



1. Lokatiemeldingen
2. Waterkaart 1 Den Helder
3. Waterkaart 2 Julianadorp
4. Correspondentie betreffende de actie tussen 21 december 2008 en 7 januari 2009
5. Rapport Tauw “Grondwateroverlast? De gemeente reageert”
6. Leidraad Riolering. “Grondwateroverlast in bebouwd gebied”.

In relatie tot het bovenstaande hebben wij daarom de volgende vragen:

1. Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het
grondwaterbeheer in onze gemeente, wat houdt dit in de gemeente Den Helder in en
welke rechten ontstaan daardoor voor de burgers die overlast ondervinden van te
hoog grondwater?

2. Wat is volgens u de reden van de verhoogde grondwaterstand in Den Helder?
3. Wat wordt er gedaan om de grondwaterstand weer terug te brengen naar een

acceptabel niveau?
4. Op welke termijn kunnen daar de resultaten van worden verwacht?
5. Bent u bereid om via een duidelijke ui tleg de huidige situatie en mogelijke

oplossingen op de gemeentepagina aan de burger uit te leggen?

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66 Den Helder

Frans C. Klut


