Verslag zienswijze en inspreken op Waterbeheerplan HHSK (01-06-16)
De commissie grondwater Oud Hillegersberg heeft begin dit jaar (2016) een zienswijze gestuurd naar
het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard over het Waterbeheerplan. Het
waterbeheerplan richt zich vooral op wateroverlast, de commissie vraagt in haar zienswijze aandacht
voor de funderingsrisicogebieden met wateronderlast (met paalrot tot gevolg).
De beantwoording van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het waterbeheerplan, maar stelt
dat het hoogheemraadschap over het onderwerp wateronderlast in gesprek blijft met
bewonersorganisaties.
Heden, 1 juni, heeft de commissie grondwater OH, ingesproken bij de vergadering van de commissie
integraal waterbeheer waar de vaststelling van het waterbeheerplan op de agenda stond. De insteek
van de commissie grondwater OH is om niet alleen aandacht te vragen voor gebieden met water
onderlast maar aandacht te vragen het uitgangspunt; integraal duurzaam waterbeheer in de stad
Rotterdam. Nu richt men (gemeente en HHSK) zich vooral op het opslaan van hemelwater in dure
kelders of waterpleinen. Gepleit wordt om gebruik te maken van de bergingscapaciteit van de
Rotterdamse bodem: het gebied van 10 km2 met oorlogspuin en de diepe zandcunetten onder de
straten van wijken als Oud Hillegersberg.
De commissie leden hebben geïnteresseerd gereageerd op dit inspreken. Inbreng vanuit
bewonersorganisaties wordt hoog gewaardeerd. De partijen SGP- CU,VVD, PvdA en Water Natuurlijk
onderschrijven onze inzet. Vanuit het bestuur van het HHSK is echter niet meer toegezegd dan met
bewonersorganisaties over deze onderwerpen in gesprek te blijven.
Onze indruk van deze vergadering was de volgende: er is belangstelling voor onze visie, aanpassing
van beleid gaat echter langzaam. We zullen aandacht moeten blijven vragen. Opmerkelijk was dat
men volop debatteert over het betrekken van burgers, maar dat er geen vragen aan ons gesteld
mochten worden en dat men ons 2 uur liet wachten alvorens het onderwerp waterbeheerplan aan
de orde kwam (niet erg bemoedigend om je als betrokken burger bij het hoogheemraadschap te
melden).

