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Geacht Bestuur, 

Hierbij geven wij onze zienswijze op deze aangevraagde watervergunning. 

Wij stellen ons achter de aanbevelingen op pagina 26 van het bemalingsadvies 
bij de conclusies en aanbevelingen. 

Echter is het voor ons onbegrijpelijk dat het bedrijf dat het bemalingsadvies 
heeft uitgebracht niet de moeite heeft genomen via Stadsloket Zuid het 
bouwarchief te raadplegen om de aard en hoogte van de palen onder de 
woningen op de kop van de Minervalaan te achterhalen. Het onderzoek en de 
aanbevelingen zouden dan op reële gegevens gebaseerd zijn in plaats van op 
aannames en daardoor een grotere meerwaarde hebben gekregen dan nu het 
geval is.  
Wij stellen voor deze gegevens alsnog via het Stadsloket Zuid op te vragen en 
het bemalingsadvies waar nodig hierop aan te passen. 

Bij de gepubliceerde aanvraag ontbreken de bijlagen 01 Machtiging Van Boekel 
Zeeland - Het Vergunningenhuis, 02 Situatietekening Vijfhoek en 04 Lozingspunt 
Blbi. 

In de aanvraag worden een onttrekkingsput en een infiltratieput genoemd met 
coördinaten. Samen met de ontbrekende bijlage 04 willen wij graag inzicht in de 
locatie van deze putten in een situatieschets. 

Pagina 6 van het bemalingsadvies stelt dat twee boorgaten na milieu hygiënische 
boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De precieze locatie van deze peilbuizen en 
de wijze van monitoring worden niet genoemd. Wij willen graag inzicht in deze 
monitoring en de peilbuisdata.     

http://www.irenebuurt.nl/


 

Pagina 23 van het bemalingsadvies adviseert twee peilbuizen te plaatsen en te 
monitoren nabij de woningen aan de zijde van de bouwput. De precieze locaties 
van deze peilbuizen worden niet genoemd. Wij willen graag inzicht in deze 
locaties en de monitoring en peilbuisdata. 

Concluderend: 

Wij zouden de volgende punten graag uitgevoerd zien. 

Opvragen aard en hoogte palen van de woningen nabij de bouwput en het 
bemalingsadvies waar nodig aanpassen. 

De ontbrekende bijlagen alsnog te verstrekken. 

Precieze locaties aangeven van de onttrekkingsput en infiltratieput. 

Precieze locaties van de op pagina 6 en pagina 23 genoemde peilbuizen en 
inzicht in de wijze van monitoring, wie deze monitoring uitvoert, in de 
peilbuisdata en hoe deze beschikbaar komen en blijven voor eventueel 
toekomstig gebruik. 

De Vereniging Beethovenstraat – Parnassusweg houdt sinds dit jaar op haar 
website  de dagwaarden bij van de monitoring  van geluid van de bouw van  
verschillende  omliggende bouwprojecten om hiermee de inwoners zo goed 
mogelijk te informeren. De VBP stelt zich voor met de monitoring van ook deze 
peilbuizen op vergelijkbare wijze te werk te kunnen gaan. Zeker nu er regelmatig 
overleg plaatsvindt met Stadsdeel Zuid, Zuidas, Zuidasdok, Waternet, VBP en 
buurtbewoners in een zogenaamd wateroverleg. We willen allen lering trekken 
uit de ontwikkelingen die in de buurt en naaste omgeving plaatsvinden op het 
gebied van met name grondwater en hemelwater.  

 

Hoogachtend, 

Namens het Bestuur Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg 

 

Bart Capel  Esmée Lindenbergh-Krabbendam 


