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Onderwerp: Wateroverlast. 

Geachte mevr/dhr. 

Wij zijn al 45 jaar in het bezit van een tuin en huis op het volkstuinen complex 
Buitenlust Bruilweering 125Eelderwolde gemeente Tynaarlo. 

In 2013 zijn wij aangesloten op het rioolstelsel.Voordien vond de lozing van wc 
(via septietank) keuken,hemelwater e.d plaats in de sloot. Nooit zijn er 
problemen geweest met wateroverlast .Aan en afvoer was goed geregeld. 

In augustus 2015 kwam daar verandering in 4 zware buien hebben een 
gedeelte van het complex onder water gezet ( percelen 123 t/m 127.Nu 10 
weken later is het water in de sloot nog steeds niet gezakt ,de sloten staan 
onveranderd hoog. Het grond water kan niet weg.De tuin is veranderd in een 
moeras vruchtbomen en planten sterven af. 

De gemeente Tynaarlo is niet van zins hier iets aan te doen .De dammen die 
hier en daar in de sloten liggen zijn voorzien van een pijp voor de doorstroming 
daar ligt het probleem dus niet! 

Het advies van dhr,Berends,( die Ikeer is geweest) was, de sloten 
schoonmaken en het probleem is opgelost!Daarna is er de hele periode 
niemand meer komen kijken.Met ons onderhoud is niets mis.Wij als bewoners 
zijn van mening dat de aanleg van een hoge dijk aan de westkant van ons 
gebied,voor het bouwrijp maken van de grond ,de doorstroming heeft 
verstoord. Mogelijk zijn er sloten gedempt .Indien de gemeente Tynaarlo haar 
handen er verder van af trekt krijgen wij in de toekomst grote problemen.De 
percelen zullen dan na een fikse regenbui opnieuw en lange tijd 
geconfronteerd worden met wateroverlast.Tot het voorjaar van 2015 was hier 
geen sprake van. Blijft de vraag wie draagt de verantwoording voor de 
waterhuishouding van de gemeente en wie ziet er op toe dat e.e.a goed wordt 
uitgevoerd? Wij als tuinders betalen ook belasting aan het waterschap en 
ingezetenen belasting. Terwijl wij hier enkel recreëren. Gaarne een reactie 
uwerzijds en eventueel een bezoek van een ter zaldë~d"eskMndige ,die mogeTQIF 
de oorzaak kan vinden.U kunt een a.mail tegemoe^ î l̂ en met enkele foto"s. 
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Watoroverlast in tuinen Blauwwcring 

'We zijn ten einde raad' 

EELDERWOLDE - De effecten van de klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. De 
regenbuien zijn heviger en zorgen voor overlast Dat ondervinden ook bewoners in 
Slauwwering, vlakbij Ter Borch. Maar dat het water na zes weken nog niet weg is, is vreemd. 

Het volkstuinencomplex aan de Bruilwering staat blank. Dat blijkt vooral in de tuin van Henk en Aletta 
Bosman. "Wij wonen al 45 jaar in ons zomerverblijf. Dit is buitensporig", vindt Henk Bosman die wijst 
naar zijn tuin, waar hoge laarzen vereist zijn. De fruitbomen staan in het water, er is een kleine vijver 
ontstaan rond de bonen, waar inmiddels al een kikker zwemt. "Maar ook de zijkanten zijn drassig, daar 
stond nooit water. Het water komt tot op de tegels voor de woning, die het nog droog houdt. Alle 
planten en groenten gaan kapot. Sinds de nieuwe riolering, die in 2013 is aangelegd, gaat alles mis. 
Daarvoor werd alles geloosd in de sloten en was er nooit wat aan de hand. Ook bij stevige 
regenbuien. Het water wil gewoon niet weg. En dat duurt nu al zes weken, vanaf de eerste storm. We 
hebben wel zeven keer gebeld met de gemeente en wethouder Henk Berends is een keer geweest. 
Sindsdien heb ik niks meer gehoord. Hij zei alleen: het ügt aan de bewoners, die moeten zorgen dat 
het water weg gaat. De sloten zijn niet schoon. Maar hij vergeet dat er overal sloten zijn. Berends- die 
overigens niet bereikbaar was voor commentaar- wist verder ook niet hoe hij er mee aan moest. 
Projectleider Danhof zei al bij de aanleg van het riool dat door alle ophoging- voor onder meer de 
bouw van het hotel- dat we wateroverlast zouden krijgen. Ook Danhof zegt dat de sloot 
schoongemaakt moet worden. Het water van alle sloten staat tot de rand. Er werd gezegd dat we het 
elke dag moesten peilen. Nou, het water is nog maar een centimeter gezakt. Ik vermoed dat er een 
fout is gemaakt bij de aanleg van de riolering. Bij de buren is de riolering al drie keer open geweest 
voor de afvoer in orde was. Het is particuliere grond, maar de riolering is van de gemeente Tynaarlo. 
Iemand van Waterschap Noorderzijlvest is ook wezen kijken en schrok van de situatie. Achteraf denk 
je: het is prutswerk. De leidingen lagen heel raar en de aannemer wist niet wat hij tegenkwam. Dit 
gebied, Blauvwering, ligt voor een deel in Drenthe en Groningen. In Groningen is het wel goed 
aangepakt. Wij denken dat er fouten zijn gemaakt. Eerder hadden we ook van die dikke regenbuien 
en toen vloeide het water wel weg". Bosman heeft inmiddels ook de politiek benaderd, waaronder 
CDA die ook reageerde. "We hebben nog niet van iedereen een reactie gehad". We hebben RTV 
Noord ook benaderd. Maar ze vonden het niet de moeite waard voor een item. We weten het ook niet 
meer. We zijn ten einde raad. Mijn kinderen zouden er een nieuwe tuin van maken, maar dat 
tuinproject kan voorlopig in de ijskast. Ons huisje heet 'Wir war'. We hebben het al omgedoopt in 'Wir 
war aan zee'. 
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Onderwerp: Wateroveriast Bruilweering 

sema. 

Naar aanleiding van uw vragen met betrekking tot de wateroveriast op het volkstuinen complex Bruilweering 
125 sturen wij u deze brief waarin uw vragen puntsgewijs worden behandeld. 

1. Is dit probleem bekend? 
a .Ja 

2 Zo ja. Ligt hier een taak voor de gemeente en wat kan, c.q. zal de gemeente hieraan iets doen? 
a. Er ligt hier geen taak voor de gemeente of het waterschap. 

Achtgrond 
Afgelopen weken is er geregeld telefonisch contact geweest met de familie Bosman (meerdere malen per week 
werd er naar de gemeente gebeld). Naar aanleiding van de klachten is er ook contact opgenomen met het 
waterschap NoorderzijlvesL In eerste instantie leek het te gaan om achterstallig onderhoud van de 
hoofdwatergang van het waterschap. De hoofdwatergang is met .spned opgeschoond waardoor het waterpeil al 
snel weer richting "normaal" niveau ging. Vervolgens bleven echter de klachten over wateroverlast 

Na het opschonen heeft de familie Bosman weer telefonisch contact opgenomen en aangegeven dat de buren 
een afwateringssloot op het volkstuinen complex hebben gedempt waardoor wateroverlast optreedt. Deze 
sloten op het volkstuinen complex zijn aiiemaai in particuiiei eigendom en ueliKei. De gemeente en het 
waterschap hebben hierin geen verantwoordelijkheid. Dit is ook meerdere keren aangegeven bij de familie 
Bosman. De familie Bosman zal zelf om de tafel moeten met de buren of de vereniging van eigenaren om de 
sloten te onderhouden. 
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Onderwerp: Wateroverlast Bruilweering 

Geachte familie H. Bosman, 

Naar aanleiding van uw brief van 23 september 2015 met betrekking tot wateroverlast Bruilweering vraagt u om 
een oplossing van het waterprobleem. Hieronder geven wij een toelichting op ons standpunt 

Inleiding 
Op 1 september 2015 is dhr. S. Berends bij u op locatie geweest en heeft het geheel bekeken en nagezocht 
inei betrekking lot de aiwaieriny. Op 1 septenibei weid yecuiibtatetjid üdt de waterpeilen in de iiuordwaleryang 
van het waterschap Noorderzijlvest boven normaal peil lagen (normaal waterpeil hoofdwatergang ligt op 1,63 -
NAP). Die middag is er nog gebeld met het waterschap om navraag te doen over de waterpeilen. Uit dit gesprek 
volgde dat de watergangen van het waterschap met spoed opgeschoond zijn door het waterschap. Twee dagen 
na het opschonen was het waterpeil op normaal niveau. 

Ven/olg 
In week 38 is er weer contact geweest tussen u en dhr. S. Berends. In dit gesprek heeft u aangegeven dat er 
nog steeds sprake is van wateroverlast Volgens u wordt deze overlast veroorzaakt doordat een mede bewoner 
van het volkstuinencomplex Bruilweering een sloot gedempt heeft. Dhr. S. Berends heeft aangegeven dat de 
sloten op het volkstuinencomplex in particulier eigendom zijn en dat de gemeente daar geen werkzaamheden 
gaat uitvoeren. Wanneer de sloten goed onderhouden worden kan er voldoende worden afgewaterd op de 
hoofdwatergang aan de west- en noordzijde van de Bruilweering. 

Het opschonen van de sloten op het terrein volkstuinencomplex Bruilweering is de plicht van de eigenaar 
(eigenaren) ze i l De gemeente heeft een punt geboden waar het overtollige hemel- en grondwater op afgevoerd 
kan worden namelijk de sloten aan de west- en noordzijde van de Bruilweering. 

Bestemmingsplan 
Tevens geeft u in uw brief aan dat er in het bestemmingsplan "Bruilweering 2014" staat dat het duidelijk is dat 
het volkstuinencomplex met wateroverlast te maken zou krijgen. Dit bestemmingsplan is van toepassing op het 
onderdeel van de Bruilweering in de gemeente Groningen. Daarbij komt dat de kaart in dit bestemmingplan 
aangeeft waar wateroveriast optreedt, eens in de 100 jaar, hier staat de Bruilweering niet op aangegeven. 

Achtergrond informatie 
Van de particulier wordt verwacht dat hij / zij zelf maatregelen treft op de ontwatering van zijn eigen perceel. 
Hierbij is wellicht artikel 5.39 BW van belang. Dit artikel beschrijft: "de eigenaar van een erf mag niet in een 
mate of op een wijze, die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven 
hinder toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend 
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water of van het grondwater, danwel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open 
gemeenschap staat met water op een anders erf'. 

Samenvatting 
De Gemeente Tynaario voert geen onderhoud uit aan de sloten op het volkstuinencomplex Bruilweering. Het 
onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaar / eigenaren / vereniging van eigenaren van het 
volkstuinencomplex Bruilweering. 

Ter informatie sturen wij u ook een kopie van de brief toe welke op 6 oktober 2015 naar de raad verzonden is, 
naar aanleiding van vragen over wateroverlast Bruilweering. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet het antwoord is waar u op hoopt maar we gaan er wel van uit dat u 
begrip hebt voor ons standpunt 

Met vriendelijke groet 
burgemeester en wethouders 
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