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Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de
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Schriftelijke vraag

De afgelopen jaren lijkt Roosendaal een toenemend probleem te krijgen met het grondwater. Zeer
recent kaartte een inwoner aan de Stationsstraat een probleem aan met toenemende
vochtproblemen. ln de directe omgeving na de bouw van de parkeergarage Nieuwe Markt op de Wei
van Dekkers is de problematiek met het grondwater ook al langer bekend. Grondwater stroomt in
Roosendaal in belangrijke mate van Zuid naar Noord. Smeltwater, regenwater en afuoer vanuit
sloten stroomt zichtbaar via verschillende beken naar de Vliet en verder ook grotendeels van Zuid
naar Noord. Het grondwater komt in Roosendaal steeds meer obstakels tegen en dat zijn vooral
betonnen bakken van de vele parkeergarages in en om het centrum die van Oost naar West of w
liggen. Ook het spoorviaduct is een obstakelen meerdere ondergrondse funderingen spelen hierbij
een rol. Enkele voorbeelden zijn de Ligatoren e.o., de parkeergarage Nieuwe Markt en andere
betonnen bouwwerken in het centrum. Het effect hiervan is dat het grondwater steeds minder
ruimte heeft om te stromen en dus neemt automatisch de waterdruk toe nu het grondwater haar
weg moet zien te vinden in steeds nauwere doorgangen. Het uiteindelijke gevolg is steeds meer
nattigheid.

Wij hebben de volgende vragen

1. Heeft de gemeente recent onderzoek gedaan naar de stroming en omvang van het grondwater
en mogen wij de rapporten ontvangen?

2. Gaat u nieuw onderzoek (laten) doen naar de problematiek van het grondwater in Roosendaal
en betrekt u hierbij ook de aanwezige obstakels, waarom wel/niet?

3. Wie is volgens u verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toenemende problematiek met het
grondwater, waarom?

4. Komt er een grondwaterbeleid waarbij ook het principe gehanteerd wordt van "Ruimte voor
Grondwater" in navolging van het landelijke beleid "Ruimte voor Rivieren"?

5. Op welke wijze gaat u inwoners bijstaan die nu al te maken hebben met toenemende
vochtproblemen in verband met de toenemende grondwater problematiek?

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten,

Ton Schijvenaars.



Beantwoording.

Ja, ieder jaar wordt er een analyse/ jaarrapportage gemaakt van het grondwatermeetnet. ln de
bijlage van het rapport zit een isohypsenkaart waarop de grondwaterstromen inzichtelijk zijn
gemaakt. Als er behoefte aan is kan het rapport worden ingezien en ambtelijk worden toegelicht

2. Deze actie wordt jaarlijks herhaald met behulp van het grondwatermeetnet en de
neerslaggegevens. Aanwezige obstakels worden daar ook in betrokken.

3. De gemeente Roosendaal streeft naar een gemiddelde grondwaterstand van 70 centimeter onder
maaiveld. De eigenaren zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van het
pand, niet alleen boven het maaiveld maar ook daar onder.

4. Momenteel is het grondwaterbeleid geformuleerd als onderdeel van het VGRP. ln het kader van
de motie Verbindend Blauw zal worden bezien of herijking van het huidige beleid noodzakelijk is

5. Na een melding wordt er contact gezocht en wordt onderzoek verricht naar de gemiddelde
grondwaterstanden. Als de grondwaterstand boven gemiddeld is zullen er vervolgacties worden
ondernomen. Mogelijkheden om de grondwaterstand te beinvloeden zijn het aanbrengen van
drainage en het verbeteren van de waterdoorlatendheid

ijke groet,

Schenk-Dekkers

Wethouder Beheer openbare ruimte


