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Inleiding 
Tijdens de thema-avond van 9 december 2021 is een presentatie gehouden over het raadsvoorstel 
Opties nieuw beleidsplan gemeentelijk water en klimaatbestendig 2023 – 2027. De van het CDA 
heeft later schriftelijk technische vragen gesteld. Hieronder vind u de beantwoording van al deze 
vragen. 

 

 
Vragen CDA 

 
Vraag 1. Hoe om te gaan met extra vervuiling als er meer (vervuild)straatwater bovengronds 
afgevoerd wordt naar het oppervlakte water te denken aan brandstoffen, olie en rubber afkomstig 
van auto’s? 

 

Antwoord 1. Het huidige GWP bevat al een beslisschema van het waterschap om te bepalen of een 
bepaalde verharding direct mag afstromen naar de sloot. Een doorgaande weg zoals de 
Rembrandtlaan mag bijvoorbeeld niet direct naar de sloot afstromen. Ook van bedrijventerreinen 
met vervuilende bedrijven wordt de eerste neerslag afgevoerd via het vuilwaterriool. Een 
gemiddelde woonstraat is schoon genoeg om op de sloot te kunnen afstromen. 

 
Vraag 2. In hoeverre wordt er bij de optie relinen rekening gehouden bij boomrijke straten of gaan we 
in de toekomst rekening houden met het boombeheer in de straten waar riolering ligt? 

 
Antwoord 2. Een voorwaarde voor relinen is de riolering de aankomende 50 jaar goed blijft 
functioneren. Als een riool door boomwortels wordt weggedrukt dan is dit een bedreiging voor het 
functioneren. Hier moeten we kritisch naar kijken en kan een reden zijn om niet te relinen maar te 
vervangen. 

 
Vraag 3: Hoe gaan we bij de optie relinen om met de afschrijvingstermijnen? 

 
Antwoord 3. Het afschrijvingstermijn voor investeringen voor rioolvervangingen zijn nu 40 jaar. Dit is 
een gemiddelde van riolering op de slappe bodem die sneller wordt vervangen en riolering op stevige 
ondergrond die langer kan blijven liggen. De technische levensduur van relinen is 50 jaar en wordt 
alleen toegepast als de riolering nog voldoende recht in de grond ligt. Dat is van toepassing op een 
stevige of licht zettingsgevoelige ondergrond. De afschrijvingstermijn kan daarom ook 40 jaar zijn. 
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