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Toelichtinq:
Op Ze ¡ufiãOf 4 werd Kockengen getroffen door ernstige wateroverlast. De combinatie van ernstige regenval

(13g mm in 4g uur, B0 mm in 3 uur) en de toestroom van gebiedsvreemd water als gevolg van het verlagen van

stuwen zorgde voor grote problemen in het dorp. Waterschappen AGV en HDSR en gemeente Stichtse Vecht

hebben vervolgens na zorgvuldige analyse 'Kockengen Waterproof gelanceerd om vergelijkbare problemen in

de toekomst te voorkomen. Tijdens een werkbezoek van de PvdA Stichtse Vecht samen met partijgenoten uit

AGV, HDSR en provinciale Staten bleek dat met name bewoners van het'oude dorp' nog steeds emstige

zorgen hebben over wateroverlast bij heftige regenval. De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Stichtse

Vecht heeft naar aanleiding van deze bewonersbijeenkomst en de daarbij geuite emstige zorgen vragen gesteld

aan het college van B&W (zie bijlage).wij leggen op grond van bovenstaande graag de volgende vragen aan u

voor.

1. Bent u op de hoogte van bovengenoemde feiten'

Antwoord:
Met de wateroverlastin20l4en het project'Kockengen Waterproof zijn wij goed bekend. Na het

onÛangen van uw vragen hebben wij navraag gedaan bij de gemeente, die het werkbezoek

nevestilde alsmede de bezorgdheid van de bewoners. De gemeente heeft ons van aanvullende

informatie voozien over de situatie in het'oude dorp'.

2 Bent u als toezichthouder actief betrokken (geweest) bij de situatie, graag een ovezicht van uw

bemoeienissen in deze.

Antwoord:
De provincie is betrokken geweest bij de voorbereiding van de plannen voor het project'Kockengen
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Waterproof (dit speelde al voor de wateroverlast). ln 2014 is het plan van aanpak Kockengen

Waterproof ("Agenda 2063') vastgesteld door gemeente, waterschap en provincie. Hierin worden drie

deelprojecten beschreven. Eén daarvan ("Dorp') is het gemeentelijke project voor het ophogen van de
wegen, paden en het groen en het vernieuwen van de riolering. Gezien de aard van de maatregelen
valt dit onder het formele takenpakket van de gemeente. Over dit takenpakket zijn wij geen formele
toezichthouder, wel hebben wij meegedacht. Gedeputeerde Pennarts-Pouw is lid van de stuurgroep
Kockengen Waterproof. ln de stuurgroep wordt met name de voortgang besproken.

3. Bent u op de hoogte van het feit dat er weliswaar ondertussen het nodige is gedaan om overlast in
Kockengen in de toekomst te voorkomen, maar dat met name de bewoners van het 'oude dorp' daar
nog niet van profiteren.

Antwoord:
Doel van het deelproject "Dorp" van Kockengen Waterproof is om de ongewenste effecten van de

bodemdaling in het dorp aan te pakken. Daar is zeer voortvarend en met succes aan gewerkt. ln het
'oude doç' zijn geen problemen gerelateerd aan bodemdaling en daarom heeft de gemeente dit deel

van het dorp buiten de plannen gehouden. Niettemin zijn in het'oude dorp' bij de gemeente wel
beperkte problemen aan het rioolstelsel bekend waarvoor, in een ander kader, oplossingen worden
gezocht. Een probleem met een gemaal daar, is een jaar geleden opgelost. Een deel van de
problemen ligt overigens op particulier tenein, waarvoor de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn.

4. Bent u het met ons eens dat deze situatie ongewenst is

Antwoord:
De gesignaleerde problemen in het'oude dorp' zijn uiteraard ongewenst. Ze maken echter geen deel

uit van de problematiek van de ernstige wateroverlastin 2014. Wij gaan er van uit dat de gemeente

adequaat op de beperkte problemen aan het rioolstelsel aldaar zal reageren vanuit haar eigen

bevoegdheden.

5. Kunt u aangeven of, en zo ja hoe, u gaat bewerkstelligen dat ook de bewoners van het'oude dorp' in
de toekomst gevrijwaard blijven van ernstige overlast bij een stevige regenbui.

Antwoord:
Gezien het feit dat wij in deze zaak geen formele verantwoordelijkheid hebben, kunnen wij deze zaak
enkel binnenkort ter sprake brengen in de stuurgroep Kockengen Waterproof. Wij hebben er
vertrouwen in dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,
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