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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Zij neemt het behandeladvies door. Eerst zullen de 4
insprekers het woord krijgen, vervolgens de indiener van het agendaverzoek (dhr. Stam) en
aansluitend een presentatie van dhr. Van Hardeveld (ambtenaar).
Het woord is aan de eerste inspreker dhr. G. Ausma. Hij geeft aan dat in de presentatie die is
toegestuurd te lezen en te zien is hoe het is gesteld met de hoge grondwaterstand in Velsen-Noord.
Naast het feit dat de overlast heel vervelend is speelt er ook een gezondheidsproblematiek. Dit wordt
veroorzaakt door schimmels en paddenstoelen. Hij brengt verschillende passages uit de rapportage van
het RIVM uit 2012 onder de aandacht. Hij beroept zich ook op de Waterwet. Hierin staat vermeld dat
de gemeente een coördinerende rol en een zorgplicht heeft.
Mevrouw De haan geeft aan dat op brieven en e-mails van bewoners nooit een reactie van de
gemeente is gekomen. De situatie hoeft nu geen klachten te veroorzaken maar de kinderen kunnen er
in de toekomst wel mee te maken hebben. Schimmels en paddenstoelen zijn slecht voor de
gezondheid. Zij heeft hierover ook contact gehad met het reuma- en longfonds en die geven ook aan
dat het slecht kan zijn voor de gezondheid. De bewoners van Velsen-Noord willen een veilig en
gezond leven. De problemen zij ontstaan na de aanleg van de nieuwe riolering ongeveer 2 jaar
geleden in de Gildebuurt. Er is op het moment ook heel veel ongedierte.
Mevrouw Mesman is sinds mei 2001 woonachtig in Velsen-Noord en had nooit klachten tot op eerste
kerstdag 2012. Toen stond de kelder vol water. Ze heeft ruim 100 liter water uit de kelder gehaald, na
vier dagen heeft ze het opgegeven. Er bleef water in de kelder staan. Zij heeft hiervan bij de gemeente
melding gemaakt en de heer Hardeveld is langs geweest en heeft het geconstateerd.
Het heeft echt te maken met de aanleg van nieuwe riolering in februari 2012. Er zijn nu nog steeds
schimmels en paddenstoelen. Laat de bewoners van Velsen-Noord niet in de kou staan of beter gezegd
niet in het water staan.
De heer Rozing spreekt in namens mevrouw Van der Horst. Sinds het riool is vernieuwd is er
wateroverlast en vocht in de kruipruimte. De gemeente verwees door naar het Waterschap. Na het
oprichten van de actiegroep worden de bewoners eindelijk serieus genomen. Naast vocht heeft men
ook last van ongedierte. De muren zijn groen van de schimmel en twee dochters hebben astma
klachten. De actiegroep bestaat uit ongeveer 50 woningen.

Het woord is aan de heer Stam (Velsen Lokaal). Hij heeft het agendaverzoek ingediend naar aanleiding
van de informatieavond op 2 april jl. voor de bewoners van Velsen-Noord. Hij heeft gezien op hoeveel
plekken er een probleem is. Op deze avond is door de toenmalige wethouder, dhr. Vennik, een
onderzoek toegezegd. De uitslag van dit onderzoek is pas bekend in het najaar van 2014. Dat is te laat.
Hij maakt zich zorgen. Niet alleen over de fysieke overlast maar ook de mogelijke
gezondheidsproblemen. Hij zal dit verhaal ook naar voren brengen bij de behandeling van de
perspectiefnota.
De heer Van Hardeveld (ambtenaar) geeft aan dat de informatieavond op 2 april goed bezocht is en
geeft de impact aan. De presentatie die hij vanavond geeft is een korte versie ervan en hij heeft het
accent gelegd op de rol van de gemeente. Hij start de presentatie. Deze wordt bij dit verslag
gepubliceerd op de website.
De aanwezige raadsleden krijgen de gelegenheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen.
Hierop geeft de ambtenaar antwoord. De riolering is vervangen in 2012 in de Gildebuurt. Het is niet
uit te sluiten dat dit te maken heeft met de problemen die zijn ontstaan. De nieuwe riolering is
waterdicht, het water kan niet indringen in de nieuwe buizen. Het kan ermee te maken hebben maar
dat weten we niet zeker. Er ligt een parallel met tussen wat wordt gemeten en wat we weten. In andere
wijken ziet de gemeente ook de dynamiek. Zo zijn er op de Planetenweg inderdaad maatregelen
genomen tegen het water maar dit zijn hele andere maatregelen. Dat was bij hele korte hevige waterval
en dat vraagt een ander soort oplossing. Het onderzoek is nu gestart naar aanleiding van de
informatieavond op 2 april. Er is één op één contact geweest met de actiegroep. Het voortraject van
het onderzoek is gestart en nu wordt de onderzoeksvraag geformuleerd. In de Gildebuurt is geen
drainage aangelegd. Er is wel een nieuw riool aangelegd. Vooraf was er geen enkele noodzaak om
drainage aan te leggen. Er was ook geen aanleiding voor dat het zou leiden tot grondwateroverlast.
Hij legt uit hoe een Deepwellsysteem werkt. Hij weet niet wat de kosten hiervan zijn. Het zal in
Velsen-Noord niet werken, er ligt daar te veel zand. Over de opmerking dat er geen reactie is gekomen
op brieven gericht aan de gemeente geeft hij aan dat er is verwezen naar de website van de gemeente
Velsen. Daar staan veel antwoorden op de meest gestelde vragen. Voor zover hij weet spelen deze
problemen van hoge grondwaterstand niet in Velsen-Zuid. Het effect van stopzetting van waterwinning
door PWN zijn beperkt in de Binnenduinrand. Oplossingen voor het probleem zowel op korte als op
lange termijn zal worden meegenomen in het onderzoek. De kosten van het aanleggen van drainage is
afhankelijk van het feit of de straat al open ligt of niet. Zo niet dan is aanleggen van drainage erg
kostbaar.
De wethouder, de heer Bal, geeft nog aansluitend op het antwoord van de ambtenaar aan dat de
gemeente een postregistratie systeem heeft. Hier worden alle brieven die binnenkomen geregistreerd.
Het kan ook zijn dat burgers direct gemaild hebben met een ambtenaar. Dan wordt het niet
geregistreerd in het systeem. Er zijn inderdaad mensen die niet over een computer bezitten en niet de
website kunnen raadplegen. Hij geeft nogmaals aan dat alle inkomende brieven worden geregistreerd.
Hij zal dit nog eens aankaarten bij de organisatie. Verder geeft hij aan dat de grondwaterstand nu per
uur gemeten kan worden. De resultaten hiervan worden goed in de gaten gehouden en wordt er
eventueel ingegrepen door bijvoorbeeld drainage aan te leggen. Op het scheiden van regenwater
anticipeert de gemeente. De opdracht voor het onderzoek wordt samen met de actiegroep opgesteld.
Alle varianten worden hierin meegenomen. Ook het gezondheidsaspect zal naar verwachting worden
meegenomen.
De voorzitter concludeert dat de raadsleden vanavond voldoende informatie hebben ontvangen. Zij
bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

