
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: G. Kramer 

Onderwerp: Aanvullende vragen Waterhuishouding Tollebeek 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

 

 

Er is een bijeenkomst geweest te Tollebeek van het waterschap omtrent de 

waterhuishouding en (grote) problemen in Tollebeek west. Er is zoals beloofd door het 

waterschap een samenvatting van deze bijeenkomst aan de bezoekers gestuurd.  

 

Er zijn nu veel vragen bijgekomen via de bewoners ook naar de gemeente. Wellicht dat 

we de info kunnen ontvangen.  

 

Zeeman Vastgoed heeft het gebied ontwikkeld uit kostenoverweging en omdat deze 

genoeg ervaring zou hebben om het goedkoop aan te kunnen leggen. Er zijn wel 

boringen gedaan volgens de informatie avond en er is een rapport van Oranjewoud. 

Tijdens de avond is aangegeven, dat de problemen onderkend zijn (m.a.w. dat het wel 

mee zou vallen)  

• Het Rapport van Oranjewoud, kunnen wij dat inzien dan wel ontvangen (er werd 

namelijk gezegd dat Oranjewoud wel de te verwachten problemen kenbaar heeft 
gemaakt. Hier zou dus niets mee gedaan zijn? 

 

Antwoord  
Vooropgesteld uw constatering dat Zeeman Vastgoed het plangebied heeft 
ontwikkeld uit kostenoverwegingen behoeft correctie. U kunt Zeeman Vastgoed 
niet verwijten dat zij als marktpartij bereid waren vanuit kostenoverwegingen 
Tollebeek-west te ontwikkelen. 
 
In 1996 heeft het toenmalig college én raad gevraagd om een kostenvergelijk 
om het plangebied Tollebeek-west bouw- en woonrijp te maken. Enerzijds is 
aan onze eigen ingenieursdienst gevraagd om een exploitatieopzet aan te 
leveren voor het ontwikkelen van dit plan. Anderzijds is aan Zeeman-Vastgoed 
gevraagd eveneens de kosten in beeld te brengen om dit plan te kunnen 
realiseren. De keuze en het besluit van het toenmalig college en de raad op 
grond van kostenoverwegingen is doorslaggevend geweest om deze opdracht 
aan Zeeman Vastgoed te verlenen en de voorbereiding, realisatie en toezicht 
volledig toe te vertrouwen aan de ontwikkelaar.  
 

Voordat het plangebied is ontwikkeld zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd, 
waaronder een geotechnisch onderzoek bouwrijp maken. De 
zettingsgevoeligheid in Tollebeek is bij een ieder genoegzaam bekend. 
Voldoende reden om aandacht te besteden aan de te verwachten zettingen in 
het te ontwikkelen plangebied. Met name voor de aanleg van de riolering, 
gelegd onder vrijverval, wilden wij voldoende garantie dat een onvolkomen 
aanleg ten gevolge van verzakkingen nagenoeg volledig kan worden 
uitgesloten. Om toekomstige zakkingen van de riolering te voorkomen is voor 
fase 3 en 4 geadviseerd om de wegcunetten eerst voor te belasten. Dit advies is 
door de ontwikkelaar opgevolgd. Het fenomeen van het “opbressen van veen” is 
tijdens het ontwikkelen van het plangebied door niemand onderkend en hieraan 
is in het rapport geen aandacht besteed. Een verklaring, waarom vergeten is 



aandacht te besteden aan het mogelijk opbressen van veen is, dat deze in 
vaarten, tochten en sloten in de directe nabijheid van Tollebeek niet als zodanig 
is waargenomen en wordt ervaren.  
 
• Er is dus wel onderzoek geweest, maar geen rekening gehouden met de Veenlaag 

werd door de gemeente tijdens deze avond aangegeven. Is hiervoor een reden te 

benoemen als het zo’n algemeen bekend feit is dat het problemen gaat geven. 

Waarom is daar dus geen rekening mee gehouden.  
 

Antwoord 
Er is rekening gehouden met de aanwezige veenlagen in het plangebied en 
zoals al beantwoord, is de aandacht volledig gericht geweest op het 
ondervangen van de in de toekomst nog te verwachten zettingen in het te 
ontwikkelen plangebied.  
 

In de vorige beantwoordingen staat dat Waterschap in de goedgekeurde 

bestektekeningen geen onvolkomenheden heeft geconstateerd. 

• We begrepen nu van het waterschap dat deze nooit gekend is en/of betrokken is 

geweest in beginsel. Ze hebben ook aangegeven, dat ze indien ze in beginsel 

betrokken waren geweest deze problemen er niet waren geweest. Ze zouden anders 

geadviseerd hebben omtrent de aanleg. Kunnen we derhalve de keurvergunning van 

het waterschap in zien. Deze zou er moeten zijn als ze erbij betrokken waren.  
 

Antwoord 
Vóórdat daadwerkelijk een schop de grond in is gegaan in het plangebied is er 
vanzelfsprekend nauw en tijdig contact geweest met ontwikkelaar, gemeente 
en waterschap. Het waterschap is betrokken geweest bij de 
bestemmingsplanprocedure, de ontwikkeling van voorontwerp naar 
definitiefontwerp en de daarop volgende vergunningverlening om het 
plangebied uiteindelijk te kunnen realiseren. 
Ten gevolge van de tijdelijke huisvesting binnen onze organisatie is het op dit 
moment niet mogelijk, dat u de indertijd door het waterschap verleende 
ontheffing van de keur kunt inzien. Hopelijk zijn de bijgevoegde stukken 
(verslaglegging door middel van e-mailbericht van 8 september 2005 besproken 
waterhuishouding fase 3 en 4 en de in het waterhuishoudingsplan vermelde 
keurontheffing) voldoende om u te overtuigen dat het waterschap wel degelijk 
gekend en betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het plangebied.  
 

De sloot achter Koningsschut 1 t/m 9 en de Struweel is verbreed i.v.m. de problemen. 

Dit houdt in, dat de waterdruk dus nog meer is verdeeld waardoor het veen nog meer 

kans heeft gekregen om omhoog te komen. Kortom de problemen zijn nog groter 

geworden. 

• Uit wat voor overweging is deze beslissing genomen 
 

Antwoord 
Gekozen is voor de aanleg van een zogenoemde duurzame oever, waarbij de 
verbreding meer visueel tot de verbeelding spreekt, dan dat er daadwerkelijk 
sprake is van “een bredere watergang”. De verbreding is gemaakt door middel 
van de aanleg van een plasberm van circa 30 cm diep van variabele breedte 
overgaand naar een drasberm en bosstrook. De versteviging van de berm wordt 
bewerkstelligd door de aanplant van riet.  



 

• wie heeft deze beslissing genomen en wanneer 
 

Antwoord 
Gezamenlijk door ontwikkelaar, waterschap en gemeente is de duurzame oever 
afgestemd in de ontwerpfase. Dit profiel verdient voorkeur boven de aanleg van 
een sloottalud of harde oever. Hierin is meegewogen een kostenoverweging, 
een benodigd ruimtebeslag (de inrichting van de berm is gecombineerd met een 
door het waterschap voorgeschreven schouwpad) en het ontwikkelen van 
rietgroei draagt bij aan een zuivering van het oppervlaktewater en verbetert 
een gewenste ecologische leefomgeving. De werkzaamheden zijn uitgevoerd 
tijdens de afronding van het definitief woonrijpmaken van het plangebied. Het 
moment waarop is daarbij afhankelijk geweest van het tijdstip dat zich het best 
leent voor het aanplanten van rietplantjes.  
 
• wie heeft deze werkzaamheden uitgevoerd.  
 

Antwoord 
De werkzaamheden zijn door de aannemer van de projectontwikkelaar 
uitgevoerd.    
 

Tijdens de vorstperiode was duidelijk te zien, hoe er open stukken in met name de sloot 

achter  Koningsschut 1 t/m9 te zien zijn waaruit gasbelletjes naar boven borrelen (veen). 

Deze stukken bevroren dus niet.  

• Is dit schadelijk voor de gezondheid 
 

Antwoord 
Er vindt een natuurlijk afbraakproces plaats van het veen. Het water in de sloot 
bevat zuurstof, dat zich bindt met de koolstofdeeltjes uit het veen. Ten gevolge 
van dit oxidatieproces komen CO2-gasbelletjes vrij. Er is geen aanleiding tot 
zorg dat het stedelijk water in Tollebeek-west schade met zich meebrengt voor 
de gezondheid. Betekent niet, overigens overeenkomstig alle omringende 
wateren in de Noordoostpolder, dat deze als “zwemwater” kan worden 
gekwalificeerd.  
 

Het waterschap is nu sinds kort de BEHEERDER van de watergangen en voert dus het 

onderhoud uit. De problematiek is echter al ver daarvoor ontstaan en dus onderkend. 

• Wat gaat de gemeente zelf doen om de problemen op te lossen qua kosten zonder 

alleen naar het waterschap te wijzen.  
 

Antwoord. 
In 2011 is door middel van een door waterschap en gemeente ondertekende 
maatwerkovereenkomst voor het stedelijk water onderling door beide 
overheden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd. Na het in werking 
treden van de Waterwet is het waterschap van mening dat zij bij de uitvoering 
van het beheer van het stedelijkwater, daarvoor de meest aangewezen en 
deskundige partij zijn. Als bij het oplossen van de problemen van de gemeente 
technische medewerking en ondersteuning wordt gevraagd, dan zullen wij deze 
verlenen. Voor dit moment worden de verdere ontwikkelingen en resultaten uit 
een nog lopend onderzoek door het waterschap afgewacht.  
 

• M.a.w. Neemt de gemeente ook zijn verantwoording hierin. Via interne kanalen 

hebben we reeds begrepen dat het 200k tot 300k gaat kosten voordat het enigszins 

opgelost is. Gaat de gemeente hier ook in bijdragen? kan de gemeente Zeeman 

Vastgoed nog verantwoordelijk stellen voor zeer slecht geleverd werk?  
 



 

Antwoord. 
Na overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water naar het 
waterschap, is daarvoor voor ons geen taak weggelegd. Mede-financieren door 
de gemeente om de problemen op te lossen ligt niet voor de hand. Het 
waterschap heeft met het op zich nemen van het beheer en onderhoud van het 
stedelijk water in Tollebeek-west na de overdracht van gemeente naar 
waterschap voldoende rekening gehouden. Ten behoeve van de financiering 
maakt het waterschap vanaf 2009 gebruik van een zogenoemde 
watersysteemheffing. Deze gewijzigde heffingssystematiek betekent voor 
ingezetenen in stedelijk gebied dat zij hoger worden belast dan bij de 
systematiek zoals deze voorheen door het waterschap werd gehanteerd. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat onze belastingbetalers dubbel door waterschap 
en gemeente worden belast voor het uitvoeren van hetzelfde stedelijk 
waterbeheer. In dat geval wordt voorbijgelopen aan het doel van de Waterwet, 
dat de uitvoering van de taken voor het stedelijk waterbeheer transparanter, 
doelmatiger, efficiënter en effectiever plaatsvinden, resulterend in lagere lasten 
voor onze burgers.  
 

Tot slot, de problemen zoals deze betrekking hebben op het stedelijk water in 
Tollebeek-west, is tijdens de realisatie nimmer door één van de betrokken 
partijen herkend. Zeeman Vastgoed heeft conform de toenmalige inzichten 
zoals wij deze met de ontwikkelaar zijn overeengekomen, in de ondertekende 
basis- en realisatie-overeenkomst, de hiervoor uit te voeren werkzaamheden 
uitgevoerd. Voor de niet voorziene en geconstateerde problemen betreffende 
het stedelijk water kunnen zij niet meer aansprakelijk worden gesteld.  



Bijlage:  

 
Van: Patrick Jansen ZeemanVastgoed [mailto:p.jansen@zeeman.nl]  
Verzonden: donderdag 8 september 2005 11:23 

Aan: c.vandam@zuiderzeeland.nl; Willem Bakker ZeemanVastgoed; j.deleeuw@gemnop.nl 
Onderwerp: Overleg waterhuishouding Tollebeek West fase 4 d.d. 4 augustus 2005 

Geachte heren,  
Hierbij sturen wij u de behandelde punten tijdens het overleg van 4 augustus 2005, inzake de 
Waterhuishouding voor het bestemmingsplan Tollebeek West. 

Tijdens het overleg waren de volgende heren aanwezig:  
- de heer C. H. van Dam, Waterschap Zuiderzeeland  
- de heer J.  de Leeuw, Gemeente Noord Oostpolder  
- de heer W. Bakker, Zeeman Vastgoed  
- de heer P. Jansen, Zeeman Vastgoed  

Tijdens dit is aangetoond dat het de gehele waterhuishouding voor het bestemmingsplan Tollebeek 
West reeds gerealiseerd is. Tevens in in Juni 2005 de Keur ontvangen van het waterschap, 
betreffende deze waterhuishouding. 

In het nog op te stellen bestemmingsplan voor fase 4 binnen het bestemmingsplan Tollebeek West zal 
de waterparagraaf worden opgesteld door OD205. 

Hierbij worden de volgende punten opgenomen:  
- Het gehele watersysteem van de gehele wijk wordt beschreven;  
- Tevens zal een duidelijke verwijzing worden gemaakt naar het rapport van Oranjewoud;  
- Tevens dient er aandacht geschonken te worden aan de waterberging en de doorstroming van het 
gebied.  
- aangeven en verwijzen naar de reeds afgegeven Keur;  
- Duidelijk beschrijven welke rioleringssystemen binnen het plan aanwezig zijn en in fase 4 worden 
toegepast (gescheidenstelsel); 

Tevens hebben wij als aandachtspunt meegekregen om uitloogbare materialen zo min mogelijk toe te 
passen.  
Daarnaast zullen wij bij de verkoop van de woningen de makelaar instrueren de kopers op het 
onderhoud van de sloot te wijzen, wie dit doet. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen of aanvullingen hebben 
dan kunt u altijd nog even reageren. 

Met vriendelijke groet,  

ZeemanVastgoed  
Patrick Jansen  
Vastgoedontwikkelaar    
Telefoon 0229 244944  
p.jansen@zeeman.nl  
www.zeemanvastgoed.nl  

 


