
 
In Roosendaal is onlangs een Denktank Water opgericht. Deze groep bestaat uit betrokken inwoners 
die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente voor het oplossen van de huidige en 
mogelijke toekomstige wateroverlast in de gemeente Roosendaal ten gevolge van klimaat-
verandering. In een brief van de wethouder aan de gemeenteraad van 1 april jl. is te lezen dat 
inwoners van Roosendaal hiermee een grote participatieve bijdrage leveren. De SP vindt dit een 
mooi initiatief. 
 

Op 15 maart jl. heeft de gemeenteraad ook een brief ontvangen van Bewonersplatform Kortendijk, 
waarin zij hun bezorgdheid uiten over het niet toezien en handhaven door de gemeente Roosendaal 
op de retentiezones in de wijk De Landerije. Dit terwijl de waterhuishouding een schoolvoorbeeld is 
voor gemeenten in Nederland hoe om te gaan met in de toekomst voorkomende en verwachte 
overlast, aldus het bewonersplatform.  
 
De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen aan de wethouder: 
 
Vraag 1 

Wat is de reden dat er niet gehandhaafd wordt op de retentiezones in de wijk De Landerije (conform 
de Beheersverordening De Landerije, vastgesteld door de gemeenteraad op 26-06-2013 / Wro 
artikel 3.1 lid 2)? Er zijn nu nog geen problemen, maar gaan we die afwachten gezien de toekomst 
met hetere zomers, langdurige periodes van droogte, maar ook van extreme regenval?  
 
Vraag 2 
Hoe verklaart u de verhouding tussen het opzetten van een Denktank Water en het niet handhaven 
op deze retentiezones in zijn algemeenheid?  
 
Vraag 3 
Gaat u de afdeling Toezicht & Handhaving de opdracht geven om te gaan handhaven op de 
retentiezones in de wijk De Landerije? Graag uw antwoord beargumenteren.  
 
Namens de SP fractie,  
Adriënne Maas-Cleeren 
 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 
Vraag 1: 

Voor de handhaving van de retentiesloten op het privéterrein in de Landerije heeft de Gemeente 
Roosendaal nog geen aanvullend beleid geformuleerd. Handhaving volgens het publiekrechtelijk 
spoor is hier niet van toepassing. 

 Schriftelijke vraag 

 

 

 

Datum 8 april 2019 

Onderwerp Waterhuishouding Landerije 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Nee 

Beleidsterrein Ruimtelijke ordening 

Portefeuillehouder wethouders Theunis en Raaijmakers 



Er zijn nog geen problemen met de waterhuishouding geweest die ingrijpen noodzakelijk maken. 
 
Bij het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan voor de wijk Kortendijk zal de riolering getoetst 
worden op hevigere neerslag en afstroming over straat. Zo nodig zullen dan maatregelen worden 
gepland om wateroverlast te voorkomen. 
 

Vraag 2: 
Er is geen directe relatie tussen de Denktank Water en handhaving op de retentiezones. De Denk 
Water kan de gemeente adviseren over mogelijke oplossingsrichtingen. 
 

Vraag 3: 

Nee, er zal eerst aanvullend beleid vastgesteld moeten worden hoe met dit soort situaties om te 
gegaan. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
Inge Raaijmakers 


