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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende rioolcapaciteit op de OR 
Willemsoord. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 15 juni 2020 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over rioolcapaciteit op de OR Willemsoord, het 
antwoord vindt u onder de vraag: 
 
1. Is naar uw mening de huidige rioolcapaciteit voldoende voor de verdere verwachte 
gebruiksbelasting tgv de door u voorgenomen ontwikkelingen in dat gebied? 
Het rioolstelsel zoals nu aanwezig is in Willemsoord heeft voldoende capaciteit voor de bestaande 
gebruikers. De verwachting is dat met de komst van de gemeente Den Helder naar Willemsoord dit geen 
probleem oplevert ten aanzien van het rioolstelsel. Als er overdag ca. 400 mensen bijkomen die het toilet 
gebruiken en Willemsoord is al gewend aan ca. 1500 tot 2000 mensen die bij een volle Kampanje de 
toiletten bezoeken, mag dit geen probleem zijn. Daarbij waren vroeger alle bedrijven op het systeem 
aangesloten en ook Buitenveld. Die zijn er allemaal niet meer. 
 
2. Is er in dat licht nagedacht over de vergroting van de riool capaciteit tbv het groeiend aantal 
gebruikers tgv de verdere ontwikkelingen op dit terrein? 
Door een adviesbureau worden tekeningen ten aanzien van het rioolstelsel opgevraagd en op het moment 
dat het plan qua inrichting en personele bezetting van het stadhuis gereed is, kan de capaciteit van het 
rioolstelsel op basis van deze gegevens beoordeeld worden. 
 
3. Zo ja, wat worden daarbij dan de oplossingen om verdere lozingen op het werfkanaal te 
voorkomen? 
De reden van het gebruik van de nood overstorten ligt in het feit dat bij hevige regenval het rioolstelsel 
(hemelwaterafvoer) de hoeveelheid niet aan kan en daardoor overbelast raakt. Dit heeft niets te maken met 
de vuilwaterafvoer waar de gemeente en andere voorzieningen gebruik van zullen gaan maken. 
 
4. Kunt u ons een overzicht geven van het huidig aantal aansluitingen op het rioolsysteem van de OR 
Willemsoord en het benodigde aantal voor de ontwikkelingen zoals u die nu voor ogen heeft? 
Zie beantwoording vraag 1 en 2. Wellicht moet in de toekomst de capaciteit worden vergroot, maar die 
afweging vindt plaats bij de uitwerking van de plannen. 
 
5. Indien u al plannen heeft om deze uitdaging aan te pakken, ten laste waarvan zal dan de 
financiering komen? 
Dit is nu niet aan de orde. 
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 juli 2020 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Kees Visser 
loco-burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  


