
 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering  
 

Agendapunt :19 

 

Onderwerp :Gemeentelijk rioleringsplan 

 

Aan de raad, 25 november 2014 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat: 

 grote delen van het stadsoppervlak met beton bedekt zijn,zo ook patio’s in   

achtertuinen; 

 dit een ernstig negatief effect heeft, de enorme regenbuien van de laatste tijd, in de 

toekomst alleen nog maar zullen toenemen; 

 wateroverlast tot een minimum kan worden beperkt als regen de grond in kan; 

 aanvullende waterberging in de openbare ruimte beperkt mogelijk is; 

 de gemeente zorg moet dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van 

het hemelwater; 

 de gemeente meer mogelijkheden krijgt om perceeleigenaren op zijn 

verantwoordelijkheid aan te spreken; 

 in bijlage 3: Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen, planperiode 2015 t/m 2017,vanaf 

pagina 33 punt 4.2.2 wordt ingegaan op de afvoer van hemelwater; 

 bij punt 4.2.2.4 Wateroverlast en klimaatverandering (pagina 36) ingegaan wordt hoe 

om te gaan met hemelwater in relatie met wateroverlast; 

 in dit punt onvoldoende wordt ingegaan op de civieltechnische mogelijkheden.  

 

stelt ondergetekende voor aan het besluit 2 punten toe te voegen nl:  

 

5. Bij renovatie, waar mogelijk over gaan op alternatieve straatranden/parkeerplaatsen, 

waar men asfalt verwijdert en vervangt door brede borders van materiaal dat water op 

natuurlijke wijze laat wegsijpelen in de grond. 

6.   In onderhavige beleidskeuzes opnemen, dat de eerste keuze uitgaat naar poreus 

materiaal om aarde te bedekken. 

 

Toelichting:  

Bij een ouderwets gemengd rioolstelsel komen regenwater en afvalwater bij elkaar en gaat 

samen naar de afvalwaterzuivering. Het aantal inwoners stijgt nauwelijks meer en het 

waterverbruik per inwoner ook niet, dus is de hoeveelheid afvalwater ongeveer constant. Het 

verharde oppervlak groeit echter nog steeds en dus de hoeveelheid afvloeiend regenwater 

ook. Huizen worden uitgebouwd en opritten verhard en met de toenemende intensiteit van 

buien gaat het dan mis. 

 

De fractie van Wens4u 

 

Merieke Bredewold  


