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Onderwerp: informatie over de aanpak van de wateroverlast aan de Kerkweg 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Hierbij zenden wij u, ter kennisname, de rapportage van het adviesbureau DHV. In dit rapport 
wordt geadviseerd hoe de wateroverlast aan de Kerkweg aan te pakken. 
 
DHV geeft aan dat er twee oplossingsrichtingen mogelijk zijn: 

 het vergroten van de capaciteit van de riolering en het maken van een overstort aan de 
Kerkweg noord(overstortscenario);  

 het afkoppelen van verhard oppervlak (daken en wegen) naar nieuw open water 
(afkoppelscenario). 

 
Het college heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. DHV adviseert over te gaan tot het 
verder uitwerken van het afkoppelscenario. Tijdens de informatieavond voor de bewoners 
Kerkweg, d.d. 22 maart 2010, bleek dat de bewoners deze uitwerking van het afkoppelscenario 
ondersteunen. Echter voor definitieve besluitvorming hebben wij besloten ons niet alleen te 
verstaan met de inwoners en DHV, maar ook met het waterschap. Hiermee volgen wij het advies 
van de werkgroep (gemeente, waterschap en bewoners). Indien het afkoppelscenario te veel 
risico’s of problemen oplevert, kan zo nodig het overstortscenario als bruikbaar alternatief worden 
uitgewerkt.  
 
De te volgen procedure is als volgt: 

 het afkoppelscenario wordt vooralsnog verder uitgewerkt om de technische haalbaarheid 
te toetsen; 

 kosten worden inzichtelijk gemaakt; 
 overleg met het waterschap over de nodige technische zaken en in hoeverre het schap 

financieel kan bijdragen; 
 na de uitwerking van het afkoppelscenario en het overleg met het waterschap, zal een 

raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 
 


