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Geachte heer Schokker, 
 
Waar gaat deze brief over? 
Op 6 januari 2017 hebben wij uw brief ontvangen betreffende ‘Wateroverlast Plan Brookhuis en het 
niet nakomen van toezeggingen door de heer A.B.J. Steggink als verantwoordelijk wethouder.’. In 
deze brief reageren wij op een aantal van uw uitspraken en op uw verzoeken aan college en raad. 
 
Wat is onze inhoudelijke reactie op uw brief? 
Uw brief is in grote lijnen een herhaling van eerdere vragen en opmerkingen. In voorgaande corre-
spondentie en gesprekken met u hebben wij hierop reeds gereageerd. Wij verwijzen u hier 
kortheidshalve naar. 
Ten aanzien van uw uitspraak betreffende het niet nakomen van toezeggingen van wethouder 
Steggink verwijzen wij u specifiek naar onze brief 12 oktober 2016, kenmerk U16.020778, waarin wij u 
hebben aangegeven hoe wethouder Steggink zijn toezeggingen reeds is nagekomen. 
Uw beschuldiging, dat wij u zaken wijs willen maken, wijzen ten zeerste van de hand. Wij willen u en 
alle andere inwoners op een zo goed mogelijke manier informeren. Daarvoor hebben wij niet alleen de 
informatieavond georganiseerd om met u en uw buurtgenoten in gesprek te gaan, maar brengen wij 
ook regelmatig nieuwsbrieven uit. Ook in persoonlijke contacten informeren wij de bewoners van 
Brookhuis. 
 
Hoe gaan wij om met uw verzoeken? 
In uw brief doet u een drietal verzoeken aan het college en de raad. Wij zullen op onderstaande wijze 
met uw verzoeken omgaan. 
 
Verzoek om woningen aan te sluiten op reeds aangelegd riool 

Wij geven lokaal invulling aan ons eigen beleid, maar volgen ook nationaal en internationaal beleid. 
Ten aanzien van de invulling van het duurzaam waterbeheer is in Brookhuis, net als in vrijwel alle 
andere wijken die wij heden ten dage aanleggen, gekozen om het hemelwater ten goede te laten 
komen aan het lokale watersysteem. Dit gebeurt door het toepassen van wadi’s. De wijk is daarop 
gedimensioneerd en aangelegd. Door het afvoeren van het hemelwater via een wadi zal het water in 
eerste instantie ten goede komen aan het lokale watersysteem. Indien grotere hoeveelheden water de 
wadi bereiken, dan zal het overtollige water niet infiltreren, maar worden opgeslagen in de wadi en 
vertraagt worden afgevoerd. Pas als de bergingscapaciteit van de wadi’s wordt bereikt zal de wadi 
gaan overstorten en afvoeren. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsladder: 
vasthouden – bergen – afvoeren. Door hemelwater direct af te voeren, zoals u voor stelt, wordt 
afbreuk gedaan aan het duurzaamheidsprincipe en ons duurzaamheidsbeleid. Verder wordt de 
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beleving van het water door de bovengrondse afvoer versterkt en het bewustzijn van de bewoners 
voor het schoon houden van het hemelwater vergroot. Ons uitgangspunt blijft daarom om geen 
hemelwater direct aan te koppelen op het hemelwaterriool. Wij wijzen uw verzoek daarom af. 
 
Verzoek om regenwater af te voeren op het riool 
In combinatie met uw voorgaande verzoek begrijpen wij dat u met dit verzoek bedoelt om hemelwater 
aan te sluiten op het vuilwaterriool. Het vuilwaterriool is echter niet gedimensioneerd op het afvoeren 
van (in relatie tot de hoeveelheden vuilwater) grote hoeveelheden hemelwater. Dat zal problemen 
geven met het functioneren van het vuilwaterstelsel. Verder willen we, zoals voornoemd, invulling 
geven aan ons duurzaamheidsbeleid en het hemelwater schoon en gescheiden houden. Wij wijzen uw 
verzoek daarom af. 
 
Verzoek om de heer Steggink zijn beloften te laten nakomen 
Zoals hierboven al aangegeven is de heer Steggink zijn toezeggingen reeds nagekomen. Uw verzoek 
is derhalve niet meer relevant. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
ing. E. Bosma 
Afdelingshoofd Openbare Ruimte 
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