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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
GroenLinks heeft aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de eerdere Nota van Antwoord op
vragen over verzakkingen in de Oostermeenthe. In de vragen wordt steeds de relatie gezocht
tussen de bodemdaling in het veenweidegebied en de wijk Oostermeenthe. Deze relatie is
er niet. Op 14 december jl. heeft mevrouw Makken van GroenLinks een technische toelichting
gekregen op de bodemdaling in het veenweidegebied.
De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks vindt u hieronder.

Vraag 1: U schrijft in uw antwoord dat in de analyse, opgesteld door de provincie Overijssel en
Waterschap Drents Overijsselse Delta, is gebleken dat bodemdaling gevolgen heeft voor de agrarische
functie, riolering en aansluiting op wegen in Steenwijkerland. Is het niet vreemd dat de verzakkingen
bekend zijn en men alleen spreekt over gevolgen voor de agrarische sector, riolering en wegen en dat
men zich niet uit over de gevolgen van woningbouw op veenweiden?
Antwoord: De gemeente Steenwijkerland is niet bekend met het verzakken van woningen in
veenweidegebieden. In het kader van het opstellen van de veenweidevisie heeft het Waterschap
Drents Overijsselse Delta gekeken waar knelpunten in het stedelijk gebied zaten. Het verzakken van
woningen in Steenwijkerland als gevolg van bodemdaling is daarbij niet gebleken.
Vraag 2: Wat is de reden dat verzakken van woningen niet wordt benoemd in de analyse?
Antwoord: Het verzakken van woningen in Steenwijkerland als gevolg van bodemdaling is niet
gebleken.
Vraag 3: Woonconcept geeft in de memo toe dat een aantal woningen in de Oostermeenthe
scheuren en schade vertonen maar geeft niet aan wat de oorzaak daarvan is. Is het college bereid om
samen met Woonconcept te onderzoeken waar die schade door veroorzaakt wordt?
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Antwoord: De memo van de gemeente, die als bijlage bij de eerste beantwoording is gevoegd, heeft
kennelijk een misvatting opgeleverd, namelijk dat Wooncocept een uitspraak zou hebben gedaan over
schade aan woningen. Dat is niet het geval. Woonconcept heeft juist de gemeente gevraagd om
informatie op dit punt. We hebben Woonconcept aangegeven dat de gemeente Steenwijkerland niet
bekend is met het verzakken van woningen in de wijk Oostermeenthe.
Vervolg
n.v.t.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen GroenLinks - Vervolg.pdf
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Steenwijk, 21-11-2018
Aan: College Burgemeester en Wethouders Steenwijkerland
Betreft: verzakkingen veroorzaakt door klimaat en veenweiden

Geacht college,
Op 30 augustus heeft u onze vragen met betrekking tot verzakkingen van huizen gebouwd op
veenweiden beantwoord.
Inmiddels is bekend dat de bodem harder zakt dan verwacht en dat blijkt uit de nieuwe
bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica.
In het geval van veenweiden is de verzakking onomkeerbaar; veen wat verdroogt, vergaat.
Ook de gaswinning in onze regio doet er geen goed aan.
Naar aanleiding van uw beantwoording hebben wij nog enkele aanvullende vragen.
U schrijft in uw antwoord dat in de analyse, opgesteld door de provincie Overijssel en Waterschap
Drents Overijsselse Delta, is gebleken dat bodemdaling gevolgen heeft voor de agrarische functie,
riolering en aansluiting op wegen in Steenwijkerland.





Is het niet vreemd dat de verzakkingen bekend zijn en men alleen spreekt over gevolgen voor
de agrarische sector, riolering en wegen en dat men zich niet uit over de gevolgen van
woningbouw op veenweiden?
Wat is de reden dat verzakken van woningen niet wordt benoemd in de analyse?
Woonconcept geeft in de memo toe dat een aantal woningen in de Oostermeenthe scheuren
en schade vertonen maar geeft niet aan wat de oorzaak daarvan is. Is het college bereid om
samen met Woonconcept te onderzoeken waar die schade door veroorzaakt wordt?

Namens de fractie van GroenLinks
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