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Beantwoording van de vragen 
1. Uit de rekenmodellen vloeiden locaties. Is voor deze locaties ook bijgehouden hoe vaak wateroverlast heeft 
plaatsgevonden in de afgelopen jaren zoals bijvoorbeeld voor de Rijnstraat? Zo ja, is een trend zichtbaar van 
toenemende wateroverlast in de afgelopen jaren?  
Extreme regenbuien zijn heel lokaal. In gemeente Woerden zijn er de afgelopen 3 jaar niet zulke hevige regenbui 
gevallen als in 2014 en 2018. Daardoor is er van de afgelopen jaren in gemeente Woerden geen trend zichtbaar. Het 
rekenmodel is wel getoetst of het overeenkomt met bekende wateroverlastlocaties uit de praktijk. In de Rijnstraat is 
daarnaast nog een (tijdelijke) verbinding met een riooloverstort naar de Singel aangelegd, om de panden te ontlasten. Dit 
is echter geen duurzame oplossing, omdat er nog meer afvalwater in de Singel terechtkomt en bij een toekomstige 
extremere bui onvoldoende kan zijn.   
 
2. Zijn er ook locaties waar wateroverlast heeft plaatsgevonden in de afgelopen vier jaar die volgens het 
rekenmodel niet aangegeven zijn als knelpunt?  
Nee.  
 
Daarnaast blijkt riooloverstorten een grote rol te spelen bij wateroverlast. Uit de beantwoording bleek dat 
riooloverstorten schadelijk kan zijn voor het leven in de sloot, maar hoe zit het met de mens? Hieruit ontstonden 
de volgende vragen:  
 
3. Is bekend wat het effect is van riooloverstorten op het slootleven? Hierbij wordt niet alleen het visleven 
gerekend, maar ook andere vormen van slootleven.  
Bij een riooloverstort wordt er verdund afvalwater in de sloot geloosd. Er komt dan een chemische reactie op gang die 
veel zuurstof gebruikt uit het water. Als het zuurstofgehalte te laag wordt gaan vissen dood, maar natuurlijk ook andere 
fauna. Daarnaast bevat afvalwater fosfaat en nitraat (nutriënten). Het aandeel hiervan op de totale jaarlijkse nutriënten 
aanvoer is in een stedelijk watersysteem is meestal echter beperkt (5 – 10%).  
 
 
4. Zijn er in de nabijheid van populaire zwemplekken (de Oude Rijn bijvoorbeeld) riooloverstorten en levert dat 
gevaar op voor de zwemmers?  
In de Singel zitten diverse riooloverstorten. In de huidige situatie kunnen we ervan uit gaan dat tijdens hevige neerslag de 
riooloverstorten werken.  Het is een risico, je kunt er ziek van worden, om daar 2 – 3 dagen na zware regenbui te 
zwemmen.  
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Schriftelijke vragen – Inzicht in wateroverlast 
 
Tijdens de Thema-avond van 9 december 2021 is een aantal vragen gesteld rondom het 
gemeentelijke waterbeleidsplan 2023-2027. Door een gebrek aan tijd was de beantwoording echter 
kort en snel. Hieruit vloeiende is besloten om de volgende aanvullende vragen te stellen. 
 
In de presentatie werden maatregelen genoemd om wateroverlast in te perken. Hierin ontbrak 
echter de urgentie voor deze mogelijke maatregelen. Uit de beantwoording bleek dat vier jaar 
geleden de locaties waar wateroverlast een rol kan spelen zijn bepaald door middel van 
rekenmodellen. De rekenmodellen zijn theoretisch, maar deze kunnen in de praktijk anders 
uitpakken. De Rijnstraat bijvoorbeeld heeft de laatste jaren vaak last gehad van wateroverlast, maar 
de frequentie is ons niet bekend. Vandaar de volgende vragen: 
 

1. Uit de rekenmodellen vloeiden locaties. Is voor deze locaties ook bijgehouden hoe vaak 
wateroverlast heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren zoals bijvoorbeeld voor de 
Rijnstraat? Zo ja, is een trend zichtbaar van toenemende wateroverlast in de afgelopen 
jaren? 

2. Zijn er ook locaties waar wateroverlast heeft plaatsgevonden in de afgelopen vier jaar die 
volgens het rekenmodel niet aangegeven zijn als knelpunt? 

 
Daarnaast blijkt riooloverstorten een grote rol te spelen bij wateroverlast. Uit de beantwoording 
bleek dat riooloverstorten schadelijk kan zijn voor het leven in de sloot, maar hoe zit het met de 
mens? Hieruit ontstonden de volgende vragen: 
 

3. Is bekend wat het effect is van riooloverstorten op het slootleven? Hierbij wordt niet alleen 
het visleven gerekend, maar ook andere vormen van slootleven. 

4. Zijn er in de nabijheid van populaire zwemplekken (de Oude Rijn bijvoorbeeld) 
riooloverstorten en levert dat gevaar op voor de zwemmers? 
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