
De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11 mei 2021   inzake 
Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025;

gelet op Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

De commissie kan zich over het algemeen vinden in het GRP en de aanpak van wateroverlast. Wel 
wordt nog gedebatteerd over de vraag of alle maatregelen ook op langere termijn afdoende zijn en 
of we moeten accepteren dat er nog steeds straten onder water kunnen komen te staan. Een 
aantal fracties ziet graag ook andere oplossingen dan investeren in de capaciteit van het riool zoals 
meer groen in plaats van steen in particuliere tuinen. Er worden nog vragen gesteld over de 
waarschuwende rol van de gemeente als de grondwaterstand tot funderingsproblemen kan leiden, 
de maatregel om oude woningen in een deel van Reeland te slopen en nieuw te bouwen, hoe het 
financieel zit met de voorziene tweede persleiding, of er wordt samengewerkt met partners en over 
de kwaliteit van het toezicht op illegale lozingen.

Wethouder Stam geeft aan dat het college werkt met oplossingen voor de korte en lange termijn 
met de kanttekening dat wateroverlast nooit helemaal kan worden voorkomen. Ook het waterschap 
heeft een rol, daar wordt overleg mee gevoerd. De gemeente treft al veel maatregelen in veel 
buurten. Inwoners kunnen een coach benaderen om te kijken welke maatregelen zij op korte 
termijn in en rond hun eigen woning kunnen treffen. De gemeente komt gratis tegels ophalen als 
deze uit de tuin worden gehaald. Het college onderzoekt hoe in toekomstige bouwplannen kan 
worden opgenomen dat een x percentage groen beschikbaar blijft voor wateropvang. Woningen 
slopen is neergezet als illustratie voor hoe je het probleem grotendeels kunt oplossen. Maar in de 
praktijk is dit een bijna onmogelijke opgave. De wethouder gaat navragen of de gemeente meer 
kan doen wat betreft het helpen van inwoners bij het controleren van de waterstand en de 
gevolgen voor de fundering van hun huis. Het toezicht op illegale lozingen moet via het jaarplan 
van de OZHZ worden ingebracht. Tweede persleiding: de kansen en risico’s worden momenteel 
onderzocht, dit komt terug in het volgende GRP.

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

Aldus besloten in de vergadering van woensdag 7 juli 2021.
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