
 

Aan het college van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Rivierenland 

 

Langerak / Heteren, 20 augustus 2019 

 

Bijgaand schriftelijke vragen ex artikel 4.5 van het Reglement van Orde Algemeen Bestuur van de VVD 

fractie Waterschap Rivierenland. 

Betreft: Berichtgeving over verzakkingen van woningen in de kern Buren. 

De VVD fractie maakt zich zorgen naar aanleiding van berichten over woningverzakkingen in Buren, 

en de door bewoners geuite veronderstelling dat met name het peilbeheer door Waterschap 

Rivierenland hieraan debet zou zijn.  

De VVD is van mening dat het Waterschap er is voor alle gebruikers van het werkgebied: inwoners, 

boeren en bedrijven. Afwegingen over peilbeheer dienen naar mening van de VVD dan ook altijd 

gemaakt te worden na zorgvuldige weging van de verschillende belangen. Goede en adequate 

communicatie over bijvoorbeeld de zorgvuldigheid die daarbij door het Waterschap wordt betracht, 

is essentieel voor het vertrouwen in het werk en functioneren van het Waterschap.   

1. Heeft het CDH kennis genomen van de artikelen  ‘Stad Buren zakt en scheurt: ‘Sinds de verlaging 

van het waterpeil is begonnen’ en ‘De huizen in het oude centrum van Buren zakken weg' (De 

Gelderlander, 17-8-’19)? 

2. Klopt het dat het CDH heeft uitgesproken dat ‘Het Waterschap (stelt dat ze) hoe dan ook niet 

verantwoordelijk kan worden gehouden voor de lage grondwaterstand.’? 

3. Hoe ziet het CDH de verantwoordelijkheid van het Waterschap voor het peilbeheer in de 

bebouwde kom, daarbij mede afwegend dat met oppervlaktebeheer in de praktijk invloed wordt 

uitgeoefend op grondwaterstanden? 

4. Kan het CDH ons informeren over het peilbeheer in Buren e.o., e.e.a. ook in relatie tot (historische) 

peilbesluiten? Op welke wijze is bij deze (historische) peilbesluiten rekening gehouden met het 

bijzonder rijke historische karakter van de stad Buren met haar vestingswerken en haar ruim 100 

rijksmonumenten en 55 gemeentelijke monumenten? 

5. Heeft het CDH onderzoek gedaan naar de verzakkingsproblematiek waarnaar in de artikelen wordt 

verwezen?  



6. Zo ja, kan het CDH volledig en absoluut uitsluiten dat het peilbeheer van het Waterschap hierin 

een rol heeft gespeeld? 

7. Is het CDH bereid om, ongeacht de formele taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij 

waterbeheer tussen de verschillende overheden, al dan niet samen met de gemeente Buren, in 

gesprek te gaan met (een vertegenwoordiging van) de eigenaren van de verzakte huizen? 

8. Zal het CDH het Algemeen Bestuur pro-actief te informeren over iedere ontwikkeling aangaande 

dit onderwerp? 

 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet. 

 

Namens de VVD fractie WSRL, 

Kees Romijn    Nanette Reitsma 
c.romijn@wsrl.nl  n.reitsma@wsrl.nl 
 
 


