
Beantwoording technische raadsvragen van CDA over het GWP 
“In het hoofddocument Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2013-2017 staan op bladzijde 20 onder hoofdstuk 5,6 een aantal actiepunten voor de gemeente. De CDA-
fractie zou graag per actiepunt vernemen in hoeverre de gemeente daadwerkelijk actie heeft ondernomen op de punten en op welke manier deze acties zichtbaar 
zijn geworden in de Woerdense samenleving.” 
 
In de onderstaande tabel staan in de eerste kolom de actiepunten uit paragraaf 5.6 van het GWP. In de tweede en derde kolom staan de antwoorden op de beide 
bovenstaande vragen. 
 

Stedelijke afvalwater Daadwerkelijk actie 

ondernomen? 

Hoe zichtbaar in Woerdense samenleving? 

 De riolering waarmee afvalwater wordt getransporteerd is in orde. 

Ook gebreken in het kader van waterdichtheid en afstroming worden 

hersteld. 

Ja De afvoer van afvalwater was voor 99% 

gegarandeerd. Alleen tijdens hevige neerslag werd 

afvalwater op sommige plekken onvoldoende 

afgevoerd. Riolering is gerepareerd of vervangen 

als dat nodig was.  

 Bij een melding van stankoverlast wordt onderzoek gedaan naar de 

herkomst. Indien de oorzaak in het gemeentelijk riool ligt, neemt de 

gemeente dit voor haar rekening. 

Ja Alle meldingen  van stankoverlast die bij de 

gemeente bekend waren zijn verholpen.   

 Bij meldingen wordt een actieve houding richting de burger 
aangenomen. 

Ja Alle meldingen zijn opgelost of in behandeling als 

het complexe problemen zijn. 

 Bij overstorten waar oppervlakte water het riool binnen loopt of waar 

de kans hierop groot is worden maatregelen genomen. 
Ja, in voorbereiding In 2017 worden diverse overstortdrempels 

verhoogd of worden er beweegbare kleppen 

ingezet om instroom vanuit oppervlaktewater te 

voorkomen. 

 Er wordt op kleine schaal onderzoek gedaan naar foutieve 

aansluitingen. Dit wordt in eerste instantie gegaan op de plekken 

waar de meeste foutieve aansluitingen te verwachten zijn, zoals de 

oudere gescheiden stelsels. 

Ja, op kleine schaal onderzoek 

gedaan. Tijdens rioolinspecties 

wordt op foutieve aansluitingen 

gelet.   

In Waterrijk en Molenvliet zitten foutieve 

aansluitingen. Die worden in 2017 gecorrigeerd.  

 Samen met het Hoogheemraadschap wordt onderzoek gedaan naar 

de aanwezigheid van "rioolvreemd"water. Dit wordt immers nodeloos 

verpompt en gezuiverd. 

Ja Het rioolvreemd water is zowel instromend 

oppervlaktewater als grondwater. Voor instromend 

oppervlaktewater worden de maatregelen uit bullit 

4 uitgevoerd. Instroom van grondwater is lastiger te 

beperken met zakkende riolering op een 



veenbodem. Dit kan alleen door vervanging of 

relining (groot onderhoud). 

Hemelwater   

 Er is inzicht in de kwaliteit van het hemelwaterriool. Daar waar 

schade geconstateerd is, wordt deze beoordeeld en verholpen. 
Ja De hemelwaterriolering functioneert goed. Het 

regenwater wordt afgevoerd naar de sloten.   

 Bij bestaande situaties wordt het regenwater dat van openbaar 

terrein afstroomt ontvlochten van het afvalwater als dit doelmatig blijk 

te zijn. 

Ja Bij reconstructies is de afgelopen planperiode 

meestal het openbaar gebied afgekoppeld van het 

afvalwaterriool. 

Grondwater   

 Er worden alleen maatregelen genomen om de grondwaterstand op 

openbaar terrein te beïnvloeden als de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand minder dan 50 centimeter onder maaiveld is en als 

deze gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden met riool- of 

wegwerkzaamheden. Perceelseigenaren krijgen dan de mogelijkheid 

om hierop aan te sluiten. 

De gemeente heeft bij 

reconstructies geen drainage 

aangelegd vanwege de 

nadelen zoals versnelling 

bodemdaling, lastig onderhoud 

en effectiviteit op langere 

termijn.  

Bij een aantal reconstructies is de grondwaterstand 

door vervanging van drainerende verzakte riolen 

na een natuurlijke niveau gegaan. Hierdoor kunnen 

kruipruimtes vochtiger worden dan voor de 

rioolvervanging.   

 De grondwaterstand wordt continue gemeten. De verzamelde data 

wordt gebruikt voor analyse en studie om zo beter grip te krijgen op 

de grondwatersituatie. 

Ja. De afgelopen planperiode is 

weinig aandacht besteed aan 

analyse. Dit is een 

aandachtspunt voor de 

volgende planperiode. Ook in 

het kader van thema droogte 

van klimaatadaptatie.  

Gemeente Woerden heeft een basismeetnet van 

80 peilbuizen die elk uur de grondwaterstand 

meten. Dit meetnet wordt voor reconstructies zoals 

in de Kanis aangevuld met extra meetpunten als er 

gedetailleerdere informatie nodig is. Zie: 

grondwater.winnet.nl 

Gemeentelijk oppervlaktewater   

 Er wordt alleen onderhoud aan duikers, stuwen en beschoeiing 
gepleegd als ze dreigen te bezwijken of de doorstroming van de 
watergang ernstig belemmerd wordt. 

Ja De afgelopen 4 jaar zijn veel duikers en 

beschoeiingen vervangen. Diverse duikers zijn ook 

vanwege de waterkwaliteit samen met HDSR 

vervangen omdat ze de doorstroming van kroos 

ernstig belemmerden.  

 Aan watergangen wordt verzorgend onderhoud gepleegd. Ja De watergangen worden elk jaar in september 

gemaaid. Hierdoor blijft water zichtbaar en afvoer 

gegarandeerd. Oevers blijven in stand door dichten 

gaten en waar nodig (onderwater)beschoeiing te 



plaatsen/vervangen.   

 De waterkwaliteit van het oppervlaktewater en afvoercapaciteit wordt 

op niveau gehouden door het slib van de waterbodem te verwijderen. 
Ja De inhaalslag baggeren is afgerond. Voor 2017 

voert de gemeente regulier baggeronderhoud uit in 

Zegveld en Gerverscop. De kwaliteit van 

oppervlaktewater kan echter op veel plekken beter. 

Gemeente en HDSR zijn bezig om door o.a. 

vervanging van duikers de doorstroming te 

verbeteren.  

 Natuurvriendelijke oevers worden enkel aangelegd wanneer er een 

opgave bestaat vanuit een waterkwaliteitsknelpunt. 
Ja Op diverse locaties zijn de afgelopen 4 jaar 

natuurvriendelijke oevers aangelegd.  

 De geplande maatregelen om de belevingswaarde van water te 

vergroten zoals opgenomen in het waterplan komen voorlopig op 

een laag pitje te staan. Dit wordt meegenomen in de groen-blauwe 

structuurvisie. 

Ja Het beleid en beheer voor belevingswaarde van 

water en de functies en inrichting van 

oppervlaktewater hebben een plek gekregen in het 

groenblauw omgevingsplan.  

 Om de mogelijke vervuilers in beeld te brengen wordt een breed 

waterkwaliteitsonderzoek gestart. 
Ja In 2013 is een ecoscan gedaan waarin de 

waterkwaliteit in onze gemeente is bepaald o.b.v. 

aanwezige flora en fauna. Ook zijn toen vervuilers 

in beeld gebracht. In 2015 is via Winnet de 

volgende ecoscan uitgevoerd.   

 


