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Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Riooloverstort landschapspark bij Ben van Dijk

Afgelopen week was er weer een massale vissterfte in het water bij landschapspark achter Ben van
Dijk.
In dit park is een riooloverstort die regelmatig overloopt en overtollig water in het park loost.
In het park zijn ook regelmatig dode ratten te vinden.
In het park spelen veel kinderen en vooral bij warm weer spelen ze ook in het water.
De combinatie van spelende kinderen in combinatie met rioolwater is een gezondheidsrisico’s
Het probleem van deze overstort speelt al enkele jaren.
Vragen:
1. Is het probleem van de riooloverstort bekend bij het College?
2. Wat was de oorzaak van de vissterfte van afgelopen week?
3. Wat gaat u doen om dit probleem structureel op te lossen?
4. Wat zijn de gezondheidsrisico’s?
5. Wat gaat u eraan doen om de gezondheidsrisico’s te beperken?
6. Is er onderzoek gedaan naar de grondkwaliteit rondom de riooloverloop, zowel dichtbij als bij
de speelgelegenheden? Zo ja, wat is de uitkomst. Zo nee, is het College bereidt om een
onderzoek te laten doen?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 15-5-2018
Antwoord:

1. Is het probleem van de overstort bekend bij het college?
Als gevolg van een onverwachte pompstoring tijdens rioolwerkzaamheden elders heeft er
dientengevolge een eenmalige riooloverstorting plaatsgevonden ter hoogte van de Cellostraat. De
storing is op zondag 15 april aan de gemeentelijke storingsdienst gemeld. De storingsdienst is
direct gestart met het oplossen van het probleem in overleg met waterschap Aa en Maas. De pomp
is hersteld en de overstort gestopt. In de dagen daarna is in overleg met het waterschap gewerkt om
de kwaliteit van het water te verbeteren door extra water door te spoelen vanuit de beregening van
het sportpark.

2. Wat was de oorzaak van de vissterfte van afgelopen week?
Door een op dat moment ter plaatse te hoge concentratie aan afvalwater, veroorzaakt dit een
tijdelijk tekort aan zuurstof in het oppervlaktewater, met als gevolg de genoemde vissterfte.

3. Wat gaat u doen om dit probleem structureel op te lossen?
Het betreft hier geen structureel probleem, maar een calamiteit als gevolg van een pompstoring.
Verder is het noodzakelijk om in rioolstelsels ontsnappingsmogelijkheden(overstorten) te creëren
om grootschalige wateroverlast in de wijk te voorkomen tijdens extreme weersomstandigheden.

4. Wat zijn de gezondheidsrisico’s?
De vissterfte was een gevolg van zuurstofgebrek in het water. De gezondheidsrisico’s voor mensen
waren hierbij nihil.

5. Wat gaat u doen om de gezondheidsrisico’s te beperken?
In dit specifieke geval is er voor gekozen om zichtbare resten direct op te ruimen en het water door
te spoelen zodat het water in de sloot ververst wordt. Een verdere actie was hierin niet noodzakelijk.

6. Is er onderzoek gedaan naar de grondkwaliteit rondom de riooloverstort, zowel dichtbij als bij de
speelgelegenheden? Zo ja, wat is de uitkomst, zo nee, is het college bereid om onderzoek te laten
doen?
Er is geen onderzoek gedaan naar de grondkwaliteit van de overstortte, aangezien de oorzaak direct
helder was en er geen vermoeden bestond in de richting van bodemverontreiniging.
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