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Geacht college, 
 
Op 2 januari 2017 stelde de fractie van GroenLinks vragen aangaande de e-mails van de 
familie Bloemendal betreffende de problematiek rondom grondwater. De SP heeft naar 
aanleiding van deze e-mails verder onderzoek gedaan en ook een technische vraag naar de 
organisatie doorgeleid. Dit is aanleiding voor aanvullende vragen rondom deze problematiek.  
 
Zo heeft de SP delen van een onderzoeksrapport in handen gekregen, genummerd CO404 
183-0029 v03 uitgevoerd door GeoDelft, van mei 2006. De delen die de SP kon inzien 
maken duidelijk dat er een opstuwende werking is van grondwater tegen de betonnen 
constructie van de Maasboulevard van rond de 2,5 meter.  
De reactie van de gemeente dan wel projectontwikkelaar hierop zouden een drietal putten 
met pompen zijn welke deze stuwende werking zouden moeten tegengaan. De in de 
rapportage voorgestelde oplossingen zijn door de gemeente dan wel projectontwikkelaar 
zover de SP bekend niet overgenomen. 
 
Naast de Maasboulevard zijn, zoals ook in de e-mail (28-12-2016) van de familie Bloemendal 
aangeven, diverse infrastructurele projecten geweest die in de afgelopen jaren grondwater-
stromen mogelijk hebben verstoord waardoor onder meer kelders structureel overlast 
hebben van het grondwater.  
 
Voor de SP-fractie is dit aanleiding tot het stellen van de onderstaande aanvullende vragen 
op die van de GroenLinks-fractie: 
 

1. Heeft uw college, of de ambtelijke organisatie, in beeld welke gevolgen de 
infrastructurele werken zoals hieronder opgesomd hebben gehad op de 
grondwaterstromen?  

a. Dempen van natuurlijke stormen zoals de Helbeek, Loobeek en Kleine Beek; 
b. Realisatie van woningbouw in het Groenveld; 
c. Realisatie parkeergarage Arsenaal; 
d. Realisatie Maaspoort; 
e. Realisatie parkeergarage Mgr. Nolensplein; 
f. Vernieuwing hoofdriool Parade; 
g. Realisatie Maasboulevard en Romertoren; 
h. Vernieuwing hoofdriool Burgemeester van Rijnsingel; 
i. Ondertunneling Koninginneplein; 
j. Realisatie stadskantoor. 

 

• Zo nee, waarom is hier geen analyse van gemaakt?  
• Zo ja, welke maatregelen heeft men genomen? 

 
2. Heeft de ambtelijke organisatie of uw college ooit opdracht gegeven om te 

beoordelen welke gevolgen de combinatie van de in vraag 1 genoemde projecten 
hebben op de grondwaterstromen?  
• Zo ja, welke resultaten heeft dit opgeleverd?  
• Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
3. Bij navraag van de SP-fractie naar een kopie van rapport CO404 183-0029 v03 

uitgevoerd door GeoDelft van mei 2006, stelde de ambtelijke organisatie dat dit 
rapport in opdracht is uitgevoerd van 3W. De gevolgen van de berekeningen mede uit 



dit rapport waren aanleiding tot de aanleg van een aantal putten met pompen. Deel 
van de kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente gekomen. Deelt u de 
mening van de SP-fractie dat u daarmee minimaal de kern van de conclusies van 
deze rapportage tot u heeft genomen als gemeentelijke organisatie?  
• Zo nee, op welke basis zijn dan de pompen geplaatst?  
• Zo ja, wilt u dan de conclusie op basis waarop u deze pompen plaatste met de 

gemeenteraad delen? Zo nee, waarom niet? 
 

4. Bent u bereid om bij 3W te vragen om rapport CO404 183-0029 v03 uitgevoerd door 
GeoDelft van mei 2006, ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad?  
• Zo ja, op welke termijn verwacht u dat dit rapport beschikbaar is? 
• Zo nee, waarom niet en wanneer wilt u het verzoek van de SP-fractie tot een 

beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur voor het gehele project 
Maasboulevard tegemoetzien?  

 
Vele kelders in Venlo-centrum kampen met overlast van grondwater, het structureel 
wegpompen van dit grondwater en de viezigheid die dit grondwater achterlaat zoals 
schimmelvorming. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto.  
 

5. Er zijn diverse peilbuizen geplaatst in de binnenstad. Kunt u aangeven welke trend u 
ziet in de ontwikkeling van grondwater(stromen) op basis van deze peilbuizen?  
• Zo nee, waarom niet?  
• Zo ja, bent u voornemens maatregelen te nemen? 

 

 
 

6. Uit de gesprekken van de SP met mensen die getroffen worden door deze 
grondwateroverlast blijkt dat mensen in dit dossier het vertrouwen in het 
gemeentebestuur verliezen of al verloren zijn. Hoe gaat u dit verlies in vertrouwen 
herstellen? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
7. Ook de parkeerkelder onder het nieuwe stadskantoor heeft problemen met 

wateroverlast. Ziet u een relatie met de (geschetste) grondwaterproblematiek?  
• Zo nee, kunt u het niet bestaan van die relatie onderbouwen?  
• Zo ja, welke (gebiedsoverstijgende) maatregelen gaat u nemen? 

 
8. Bent u bij toekomstige infrastructurele werken voornemens om de 

grondwaterproblematiek mee te nemen in uw risicoanalyse? Zo nee, waarom niet? 
 

9. Is er voldoende expertise binnen de gemeente Venlo om een gedegen beoordeling te 
doen van de grondwaterstromen richting de Maas?   
• Zo ja, waar blijkt dat uit?  
• Zo nee, wie huurt u hiervoor in? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Ton Heerschop 


