
De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel inzake Beantwoording schriftelijke vragen D66 overlast riolering West Kinderdijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020;

B E S L U I T:

Alblasserdam, 29 september 2020.
De raad voornoemd,



Raadsinformatiebrief
Onderwerp : Beantwoording vragen van de D66 over overlast riolering West 

Kinderdijk
Aanleiding : D66 heeft vragen gesteld aan het college
Datum : 22 juli 2020
Portefeuillehouder : Peter Verheij
Schrijver : Willem-Jan Leenhouts

Geachte leden van de gemeenteraad, 
U ontvangt deze raadsinformatiebrief ten behoeve van uw raadsvergadering. In deze 
raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de vragen die door de D66 zijn gesteld over overlast 
riolering West Kinderdijk na de stortbuien.

1. Is het  college  bekend met het artikel  Wateroverlast na stortbuien in  Alblasserdam ?
Ja, het college is bekend met het artikel Wateroverlast na stortbuien in Alblasserdam.

2. In het artikel wordt gesproken over problemen met de riolering langs de West-Kinderdijk. Is het 
college bekend met de situatie ter plaatse?
Het college is bekend met de situatie ter plaatse. 

3. Klopt het dat de riolering daar met enige regelmaat overstroomt, waardoor rioolwater en -inhoud 
de achtertuinen van bewoners en het oppervlaktewater van het Oosteromse Wiel vervuilt? Hoe 
lang spelen deze problemen al? 
Het klopt niet dat het riool regelmatig overstroomt, dit gebeurt enkel bij extreme buien. Er is 10 
jaar geleden een overstort gemaakt om bij deze extreme buien het overtollig regenwater af te 
voeren richting de Oosteromse wiel.

4. Klopt het dat het riool dat de problemen veroorzaakt eigendom is van de gemeente? Zo niet, wie 
is volgens u dan de eigenaar? 
Het klopt dat de gemeente eigenaar is van het daar aanwezige riool.. 

5. Klopt het dat de eigenaar van het riool verantwoordelijk is voor de problemen die het riool 
veroorzaakt? Zo niet, wie is volgens u dan verantwoordelijk? 
Het klopt niet dat de gemeente automatisch verantwoordelijk is voor alle problemen die een riool 
veroorzaakt. De verantwoordelijkheid moet worden vastgesteld, waarbij omstandigheden worden 
meegenomen. 

6. Wat is volgens u de oorzaak van de genoemde problemen? 
De oorzaak van het genoemde probleem zijn de stortbuien.  

7. Klopt het dat bewoners na overstroming van het riool zelf geacht worden hun achtertuin schoon 
te maken? Vindt het college dat redelijk, mede gezien het feit dat er allerlei ziekteverwekkers in 
het rioolwater zitten, en bijvoorbeeld de aanwezigheid van SARS-CoV-2 (‘het Coronavirus’) in 
rioolwater is aangetoond [2]? 
De gemeente handelt volgens afspraken met verzekeringsmaatschappijen. Binnen deze 
afspraken is de eigenaar als eerste aanzet. De eigenaar dient contact op te nemen met zijn/haar 
verzekeringsmaatschappij om de schade te melden. De verzekeringsmaatschappij pakt het dan 
verder op met aan haar gekoppelde specialistische bedrijven.

8. Welke schade ontstaat er door deze problemen aan het oppervlaktewater / milieu van het 
Oosteromse Wiel? 
De zevenentwintig overstorten in Alblasserdam treden pas in werking bij een stortbui waar een 
riool niet op berekend is. Door de grote hoeveelheid schoon regenwater treedt er sterke 
verdunning op waardoor de schade beperkt blijft.



 8a  Hoe gaat de gemeente om met door de bewoners geleden schade, zowel materiële schade als     
bijvoorbeeld inhuurkosten, materiaalkosten en/of uren besteed aan schoonmaak- en 
herstelwerkzaamheden? 
Als wordt aangetoond dat de gemeente aansprakelijk is, wordt alle schade afgehandeld door 
onze verzekeringsmaatschappij.

9. Welke afspraken zijn er met bewoners gemaakt om problemen zo veel als mogelijk te 
voorkomen? Worden deze afspraken, volgens het college, adequaat nageleefd? Wat kan de 
gemeente nog meer betekenen om problemen voor te zijn? 
Voor nu zijn er nog geen concrete afspraken met de bewoners gemaakt, dit is afhankelijk van 
verder onderzoek. Vooruitlopend op het onderzoek en aanpak wordt dit deel van het rioolstelsel 
iedere 4 maanden preventief gereinigd en  is de werking van de overstort gecontroleerd.

10. Welke technische mogelijkheden zijn er om het probleem structureel op te lossen? Is het 
bijvoorbeeld mogelijk om een zogenaamde ‘bypass’ aan te leggen? 
Naast de mogelijkheden die uit het onderzoek zullen komen, is de enige oplossing voor 
problemen bij stortbuien het afkoppelen van verhard oppervlak.  Een deel kan worden 
gerealiseerd door de bewoners zelf, maar het afkoppelen van het wegdek van de dijk is een 
gemeentelijke aangelegenheid, hoewel moeilijk realiseerbaar door de gesloten bebouwing langs 
de dijk, wordt ook dit meegenomen in het onderzoek en aanpak.

11. Op welke termijn kunnen bewoners een structurele oplossing voor dit probleem verwachten? 
Er loopt een onderzoek naar de toestand van het riool en te nemen maatregelen. Het kan nog 
enkele jaren in beslag nemen totdat er een structurele oplossing is voor het probleem. De reden 
voor de lange periode is de complexiteit van de locatie. Het huidige riool ligt in een dijklichaam, in 
particuliere tuinen, is vaak ook nog overbouwd en welke systeem riolering past het best in deze 
omgeving. 

12 Zijn er in Alblasserdam meer plekken waar zich structureel problemen voordoen met het riool? 
Welke overlast wordt daardoor veroorzaakt? En wat wordt er gedaan om die problemen op te 
lossen? 
Er zijn op dit ogenblik twee locaties, naast de West Kinderdijk, met structurele problemen. Dit zijn 
Cornelis Smitstraat, hier loopt  een onderzoek en de Johan de Wittstraat. Voor deze laatste 
locatie is een krediet beschikbaar gesteld door de raad en wordt in september/oktober 2020 
uitgevoerd. In 2020 is er tevens een stress test uitgevoerd waar knelpunten naar voren zijn 
gekomen. Deze knelpunten worden in het Basis Riolerings Plan (BRP) opgenomen.

13. Wilt u deze vragen, met het oog op het naderende reces, vóór 8 juli beantwoorden? Mochten     
bepaalde vragen een langere beantwoordingstijd vergen, wilt u dan in ieder geval díe vragen 
beantwoorden die voor 8 juli beantwoord kunnen worden? 
Gelet op de aard van de vragen is de reguliere termijn gehanteerd. De beantwoording is  
vastgesteld in de eerst volgende collegevergadering na ingaan van het reces.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans


