
Van: Wever, Robbert [mailto:R.Wever@evides.nl]
Verzonden: maandag 28 november 2016 11:20
Aan: ----
CC: _GRIFFIE_Extern <info@griffie.rotterdam.nl>
Onderwerp: Waterleidingen Feyenoord City

Geachte heer Schneider, geachte heer Hoogerbrugge, geachte leden van de commissie
BWB,

Op 12 oktober 2016 heeft Evides in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte de
raadscommissie en wethouder gevraagd om bij het behandelen van de plannen rond het
nieuwe Feyenoordstadion tijdig aandacht te besteden aan de ondergrondse infrastructuur.
Naar aanleiding van het artikel dat afgelopen zaterdag (26-11-2016) in het AD Rotterdams
Dagblad is verschenen, willen we u onze zorgen voorleggen. Het betreft dit gedeelte:

Ons verbaast wat de heer Keizer in het interview stelt en maakt ons ook bezorgd. De kern:

1. Dit particulier initiatief verwijst, bij monde van de heer Keizer, naar een wet die
niet bestaat en een regeling die niet op haar van toepassing is. De heer Keizer stelt
dat de gemeentelijke Verlegregeling hier toegepast wordt terwijl die enkel bedoeld is
voor overheden en nutsbedrijven onderling. Bij leidingen van circa 50 jaar, ondanks
dat die zeer groot en robuust zijn en nog heel lang mee kunnen, is de vergoeding
dan nul. De indruk die door de heer Keizer wordt gewekt is dat de gemeente vindt
dat de rekening van de benodigde verleggingen van waterleidingen zo 100% bij de
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Ons verbaast wat de heer Keizer in het interview stelt en maakt ons ook bezorgd. De kern:

1. Dit particulier initiatief verwijst, bij monde van de heer Keizer, naar een wet die
niet bestaat en een regeling die @ op haar van toepassing is. De heer Keizer stelt
dat de gemeentelijke Verlegregeling hier toegepast wordt terwijl die enkel bedoeld is
voor overheden en nutsbedrijven onderling. Bij leidingen van circa 50 jaar, ondanks
dat die zeer groot en robuust zijn en nog heel Iang mee kunnen, is de vergoeding
dan nul. De indruk die door de heer Keizer wordt gewekt is dat de gemeente vindt
dat de rekening van de benodigde verleggingen van waterleidingen zo 100% bij de



klanten van Evides (de inwoners van heel Zuid-West-Nederland) kan worden
neergelegd.

.
2. In de Drinkwaterwet en de Beleidsnota Drinkwater is de drinkwatervoorziening

benoemd als dwingende reden van groot openbaar belang. Aan het Bevoegde
Gezag (hier de gemeente Rotterdam) is in deze wet nadrukkelijk de rol toebedeeld
om dit belang goed te wegen, zowel financiëel als qua leveringszekerheid, die hier
beide in het geding zijn. Evides kan zich genoodzaakt zien om tot de hoogste
rechtsorganen de belangen van haar klanten te verdedigen, vanuit de taken en
verantwoordelijkheden haar toebedeeld vanuit de Drinkwaterwet. Dit brengen wij
nu opnieuw bij u onder de aandacht, zodat in een vroegtijdig stadium hiermee
rekening wordt gehouden en dit niet op een later moment tot o.a. onverwachte
kosten, juridische procedures of projectvertraging leidt.

3. Wij verwachten dat Feyenoord City in haar business case een realistische post heeft
opgenomen voor het verplaatsen van kabels en leidingen maar zijn daar zoals
gezegd niet gerust op. We horen woensdag a.s. tijdens de Publiekspresentatie
‘Haalbaarheidsstudie Feyenoord City’ hopelijk dat dit het geval is.

Voor een continue en betrouwbare waterlevering is het van groot belang deze zaken
vroegtijdig mee te nemen in uw afweging en besluitvorming. Evides ziet uit naar verdere
dialoog en naar het uiteindelijke standpunt van de gemeente in dezen.

Met vriendelijke groet,

Ir. R. Wever
Evides Waterbedrijf NV
Manager Infra
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