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Aanleiding
Bij de behandeling van het Waterplan Heusden 2018-2022 in de vergadering van de raad op 3 juli jl.
zijn 2 vragen gesteld waar een toezegging op is gedaan. Met deze brief geven wij invulling aan deze
toezeggingen.
Informatie
Vraag
Het college kan gebieden aanwijzen waarin bewoners binnen vier weken moeten zorgdragen voor de
afkoppeling. Hoe gaat het college hiermee om, gebeurt dit per wijk of per kern? Is de periode van vier
weken niet te kort? Een termijn van twee of drie maanden is wenselijker.
Toegezegd wordt dat akkoord wordt gegaan met drie maanden en wel de druk erop blijven zetten om
hierop te handhaven.
Antwoord
Deze aanwijzing gaat over de situatie waarin de gemeente zelf een straat heeft afgekoppeld,
bijvoorbeeld na herinrichting als gevolg van een rioolvervanging en/of wegreconstructie. De bewoners
van die straat moeten dan de voorzijde van hun woning afkoppelen naar de straat. In de verordening
is de termijn aangepast naar 3 maanden en in combinatie met de gemeentelijke werkzaamheden zal
toezicht worden gehouden op de realisatie van de afkoppeling van de particuliere percelen. Naast de
verplichting tot afkoppelen kunnen de perceeleigenaren ook gebruik maken van de
stimuleringsregeling.
Vraag
Toegezegd is dat navraag wordt gedaan over de roze straten en om dit schriftelijk zal beantwoorden
(de roze straten op de kaart zijn individuele straten die niet afgekoppeld kunnen worden. Dit is een
vreemde situatie. De aanname is dat de woningen wel afgekoppeld kunnen worden).
Antwoord
deze straten krijgen vooralsnog niet de verplichting om af te koppelen vanwege de overlast die dit
geeft in de woningen. Deze straten liggen nabij grote transportriolen met grote luchtdrukverschillen bij
hevige neerslag. In Nederland geschiedt de ontluchting van de woningen via de huisaansluitingen. Bij
het afkoppelen van daken (regenpijpen) vervalt een deel van de ontluchtingscapaciteit. Daarmee
ontstaat een risico op wateroverlast in de woning. Dat willen we als gemeente voorkomen. De
hoeveelheid roze straten zal in de toekomst verder afnemen omdat steeds meer gebieden worden
afgekoppeld. Daarmee nemen de genoemde luchtdrukverschillen af. De verordening met
bijbehorende gebiedsaanwijzingen wordt daarom ook geëvalueerd en geactualiseerd.

