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Aan
de heer A. de Vries
van fractie VSP Dordrecht

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 6 september 2022
Ons kenmerk 2022-0146534
Betreft Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen over niveauverschillen van de 

bestrating in Oud Krispijn

Geachte heer De Vries,

Bij brief van 9 juli 2022, bij ons ingekomen op 11 juli 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VSP Dordrecht aanvullende vragen gesteld over niveauverschillen van de 
bestrating in Oud Krispijn.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1- De VSP wil graag weten wat de gebruikte criteria zijn, het kan toch niet 
zo zijn dat een gemeentelijke peilcommissie bepaalt dat het niveau 
40 cm hoger wordt, dit is zeker geen rekening houden met de 
bestaande infrastructuur met andere woorden de nieuwbouwwoningen 
op een terp plaatsen en de bestaande bebouwing in het meest 
ongunstigste geval "laten verdrinken". Op deze wijze worden de 
waterbergende methoden verplaatst naar de bestaande infrastructuur.

Antwoord Bij de nieuwe inrichting van de Rembrandtlaan en de zijstraten worden 
de rijweg en trottoirs c.a. 20 cm opgehoogd. Dit is nodig om voldoende 
hoogte ten opzichte van de grondwaterstand te realiseren. (de 
droogleggingseis). Hiervan afgeleid is het vloerpeil van de nieuwbouw 
woningen. De dorpelhoogte moet hoger zijn dan de hoogte van de 
trottoirs. De nieuwe woningen worden niet op een terp gebouwd maar 
afgestemd op de nieuwe infrastructuur (de wegen en trottoirs). 
De woningen aan de Rembrandtlaan staan gefundeerd op palen. De 
achtertuinen en door bewoners geplaatste schuren niet. Dit 
veroorzaakt het niveauverschil bij het achterpad en de achtertuinen 
van de Rembrandlaan. 
De afvoer van regenwater van de nieuwbouw (inclusief de 
binnenterreinen) loopt via de nieuw aangelegde riolering inclusief 
bufferblocks in de zijstraten.

 
Vraag 2- Dan wil de VSP weten of dit ook van toepassing is voor de gestarte 

werkzaamheden in Wielwijk en Crabbehof en er wederom huizen op 
terpen komen met overlast voor de bestaande bewoners! Bij een ja zijn
dan de "bovenstaande belangen en afwegingen" op een correcte wijze 
van alle betrokken partijen beoordeelt, een overzicht van de gebruikte 
criteria kan dan inzicht geven in de deskundigheid van de 
gemeentelijke peilcommissie.
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Antwoord Hier is geen algemeen antwoord op te geven. Dit heeft te maken met 
de grondwaterstand ter plaatse, de aanleghoogte van de bestaande 
infrastructuur (wegen en trottoirs). De afstand van bestaande woningen
en tuinen ten opzichte van een nieuwbouwontwikkeling. Dit is juist de 
reden dat een gemeentelijke peilcommissie is ingesteld. U kunt er 
vanuit gaan dat deze deskundig advies geeft.

Vraag In het antwoord van vraag 3 is geschreven "en tegelijkertijd in een 
goede afwatering wordt voorzien, hierdoor geeft u een indirecte 
aanwijzing dat de gemeentelijke peilcommissie een verkeerd advies 
en/of project uitvoering heeft opgesteld?

Antwoord Zie ook antwoord bij vraag 1: Het advies van de peilcommissie is niet 
enkel gebaseerd op de hoogte van de bestaande achtertuinen van de 
Rembrandtlaan. Het ophogen van privé achtertuinen is niet een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat het 
niveauverschil tussen het nieuwe achterpad en de achtertuinen van de 
Rembrandtlaan acceptabeler wordt heeft de gemeente recent en uit 
coulance een aangepast ontwerp laten uitvoeren, zoals toegelicht in 
het antwoord op vraag 3.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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