De heer J.J.G. Horssels
St. Jansstraat 53
6431 ND Hoensbroek
6431ND53

Heerlen,
Registratienummer:

12-7-2016.

BWV-16002105
Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 35 RvO.
Geachte heer Horssels,
Naar aanleiding van uw vragen d.d. 13 juni 2016 inzake hemelwater en modder
overlast Kouvenderstraat te Hoensbroek delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Doordat het niet de eerste keer is dat deze problemen zich voor doen!
Waarom heeft U geen doelmatige voorzorgingen genomen terwijl U
wist dat degelijke hoosbuien de toekomst zijn?
Antwoord.
In het verleden hebben inderdaad wateroverlastproblemen plaatsgevonden. In
2001 heeft de Aldi, die destijds in de Kouvenderstraat was gehuisvest, een
rechtszaak over wateroverlast met de gemeente gevoerd. De rechter heeft destijds
bepaald dat de gemeente niet aansprakelijk was voor de schade als gevolg van
deze wateroverlast. De hydraulische capaciteit van het rioleringsstelsel voldeed aan
de gestelde eisen volgens het vastgestelde gemeentelijke beleid van destijds.
Aanpassingen aan het rioleringsstelsel zijn dan ook niet uitgevoerd.
Toen de plannen voor herinrichting van de Amstenraderweg ontstonden is een
rioolvergroting meegenomen. Dit in het kader van “werk met werk maken”. Ook
zijn aanpassingen aan het wegprofiel kruising Amstenraderweg-Weustenraedtstraat
ontworpen zodanig dat meer water over straat richting Gebrookerplein kan stromen
en minder water richting Weustenraedtstraat.
Jammer genoeg waren de buien er eerder dan dat het project gerealiseerd is.
Vraag 2.
Welke voorzorgen gaat U alsnog nemen om degelijke overstromingen in de
toekomst te voor komen?
Antwoord.
Binnen het plan Amstenraderweg worden nu extra maatregelen getroffen, zoals
aanleggen van roosters, wegafwatering vergroten door de weg te verdiepen en het
verhogen van de inritconstructie zorgen ervoor dat meer water via het riool en weg
wordt afgevoerd. Hierdoor wordt de kans en mate van overlast voor de

ondernemers minder. Het helemaal voorkomen van overlast op deze wateroverlast
gevoelige locaties is als gevolg van het hellende terrein en de klimaatverandering
niet uit te sluiten. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is dan ook als
maatstaf voor de hemelwaterzorgplicht aangegeven dat bij wateroverlast de
gemeentelijke afwatering een bui van eens in de tien jaar moet kunnen verwerken.
Vraag 3.
Bent U bereid om op zeer korte termijn er voor te zorgen om dit probleem
te voorkomen!
Zoja, op welk termijn?
Zonee, waarom niet?
Antwoord.
Ja, de maatregelen worden meegenomen binnen het project Amstenraderweg, dat
nu in uitvoering is. Gestreefd wordt om de werkzaamheden in week 34 uitgevoerd
te hebben.
Vraag 4
Gaat U de betreffende winkels – bank – huizen financieel tegemoet
komen
Zoja, op welke wijze?
Zonee, waarom niet?
Antwoord.
Tijdens de opruimwerkzaamheden is aangegeven dat de winkeliers via een
internetformulier de gemeente aansprakelijk kunnen stellen. Dit hebben ook enkele
winkeliers al gedaan. De aansprakelijkheid wordt vervolgens door de gemeentelijke
verzekering afgehandeld. Als gemeente hebben wij om verzekeringstechnische
redenen de aannemer van de rioolwerkzaamheden in de Amstenraderweg
aansprakelijk gesteld.
Vraag 5.
Vindt U dat de Gemeente Heerlen zijn verantwoording in deze moet
nemen!
Zonee, waarom niet?
Zoja, op welke wijze?
Antwoord.
Ja, zie antwoordt vraag 4.
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