
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: de heer J. van der Velde 

Onderwerp: Waterhuishouding Tollebeek 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

 

 

Inleiding/aanleiding:  

 

Bij het begin van de nieuwbouw van Tollebeek stond in de plannen stromend water 

vermeld. Dit, om bij geringe regenval stankoverlast te voorkomen. 

 

Alvorens onderstaand vragen te beantwoorden, heeft er op 14 februari 2011 op 

grond van de Waterwet 22 december 2009 door middel van het bestuurlijk 

ondertekenen van een maatwerkovereenkomst stedelijk water een overdracht 

van het beheer plaatsgevonden van de gemeente Noordoostpolder naar het 

waterschap Zuiderzeeland. De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij het 

waterschap. Het is de bedoeling dat het waterschap nog dit najaar een 

informatieavond belegd voor bewoners van Tollebeek-west. Voor dit moment is 

de informatieavond nog niet ingepland, omdat het waterschap pas volgende 

week het definitieve rapport ontvangt met betrekking tot een uitgevoerd 

onderzoek naar de waterproblematiek in Tollebeek-west. Aan de hand van 

resultaten en conclusies uit dit rapport gaat dit de nog in te plannen 

informatieavond een meerwaarde geven. Informatie is naar de bewoners is ook 

nodig om te wijzen op de rechten, maar zeker ook op de plichten t.a.v. het 

stedelijk water. Bij de grondverkoop is namelijk bij de aan water grenzende 

percelen een deel van het water meeverkocht. Een aantal bewoners maakt naar 

een te vrije eigen interpretatie gebruik van dit water.  

 

 

Vragen: 

1 Er is echter nooit stromend water gerealiseerd, wat is daarvan de oorzaak?  

 

Antwoord: 

In Tollebeek-west is het streefpeil verhoogd van NAP -6,20 m naar NAP -6,00 

m. De kwel die een negatieve invloed heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit kan 

hiermee worden onderdrukt en komt de waterkwaliteit t.o.v. het buitenwater 

ten goede. Er wordt geen water aangevoerd naar het peilvak Tollebeek-west, 

vanwege de slechte waterkwaliteit (ijzer en nutriëntrijk) in de Urkervaart. 

Waterafvoer vindt plaats naar de Vormtdwars-d-tocht. Het overtollige water 

wordt via een debiet gelimiteerde stuw in de watergang langs de westzijde van 

het peilvak Tollebeek-west naar de Vormtdwars-d-tocht afgevoerd. Vanuit 

ecologisch overwegingen is het een misvatting door een situatie van het 

creëren van een gestuurde geforceerde stroming in stedelijk water resulterend 

in een verbetering van de waterkwaliteit. Het aanslaan van waterplanten (riet) 

zorgend voor de zuivering van het water wordt namelijk door de stroming 

verstoord.  



2 Er is inmiddels al heel veel heen en weer gesproken tussen bewoners en het 

gemeentehuis. Waarom is er naar aanleiding daarvan niets gebeurd? 

 

Antwoord: 

Er is gezocht naar oplossingen en hierbij is het een en ander vastgesteld. De 

watergangen hebben een waterdiepte van 1,00 meter. Vanuit 

kwaliteitsoverwegingen verdient aanleg van een minimale waterdiepte van 1,20 

meter de voorkeur. Het verdiepen van de waterdiepte is niet mogelijk door het 

opbressen van veen. Na opbressen gaat dit veen vervolgens rotten en 

veroorzaakt door de bewoners ervaren stank. Aanpassingen ter verbetering zijn 

kostbaar en moeilijk uitvoerbaar, waarvan een verbeterend resultaat op termijn 

niet is te garanderen. Een optie kan bijvoorbeeld zijn de waterpartijen te 

verdiepen en te vertinnen met een kleipakket. Uitvoeringstechnisch vraagt dit 

grootschalige grondwerkzaamheden, waardoor deze vanuit 

kostenoverwegingen niet zijn te verantwoorden en ten gevolge van de 

definitieve inrichting is deze door ruimtegebrek niet uitvoerbaar. Het is 

afwachten welke resultaten het volgende week te presenteren rapport gaat 

opleveren. Vervolgens gaat het waterschap deze informatie bekend maken naar 

de bewoners.  

 

3 Waarom is de in die gesprekken veel besproken oplossing, een buis onder de Urkerweg 

door naar het kanaal, nog steeds niet aangelegd? 

 

Antwoord: 

Voor de beantwoording, zie antwoord vraag 1.  

 


