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Q6 Reductie bodemdaling (pag. 17, 25, 114)Bodemdaling is een bekend
(ongewenst) verschijnsel, is een grote bron van CO2-uitstoot en

veroorzaakt hogere kosten voor onderhoud van infrastructuur. Initiatieven
moeten bijdragen aan reductie hiervan, of op zijn minst niet verergeren.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik weet er te weinig van. Maar zolang de bodem zakt, zijn we er nog niet. Om het simpel te
houden.

3/13/2022 11:53 AM

2 Geen gas- en olieboringen toestaan. 3/12/2022 11:46 AM
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3 Er is in Kameriken Zegveld veel aan reductie bodemdaling gedaan afgelopen jaren. 3/11/2022 1:26 PM

4 Ben onvoldoende op de hoogte 3/11/2022 11:12 AM

5 Hier weet ik te weinig van om een gefundeerde mening over te kunnen geven 3/10/2022 2:07 PM

6 Geen toestemmingen meer geven om polders diep te bemalen. 3/10/2022 11:38 AM

7 Ik ben hier als inwoner erg bezorgd over. Ik weet alleen absoluut niet wat ik of de gemeente er
aan kan doen.

3/9/2022 11:55 AM

8 Vraag is of dit op termijn oplosbaar is en we daar niet gewoon mee moeten leren leven. Meer
onderzoek zal zeker nodig zijn, als er geen structurele oplossingen zijn, dan moet je je
afvragen of je daar veel tijd, energie en geld in moet stoppen

3/8/2022 8:55 PM

9 In lijn met mijn eerdere commentaren omtrent het ontbreken van erkenning van
klimaatverandering in beleid van de gemeente Woerden, is bodemdaling een onderwerp dat
erkend zou moeten worden en waarvoor initiatieven opgezet zouden moeten worden om bij te
dragen aan reductie. Ook vanuit kostenperspectief is dit broodnodig: beter proactief handelen
en voorkomen, dan achteraf hoge kosten maken voor het opknappen van beschadigde
infrastructuur.

3/7/2022 4:25 PM

10 Goed grondwaterpeil beheer, Geen olie en gaswinning van marginale gasvelden stimuleer
natuurlijke oplossingen zoals . veengebied herstel

3/7/2022 3:30 PM

11 Voor zover ik weet staat dit in algemene zin goed op de agenda. Voor projecten dient
bodemdaling aantoonbaar voorkomen te worden.

3/7/2022 3:22 PM

12 Een groot deel van gemeente woerden is veenweidegebied. Samen met het waterschap zou er
gekeken moeten worden hoe dit te stoppen. Compartimentering van gebieden maakt het
mogelijk om waterpeilen, naar wens te regelen. Er zou een functionele beslissing genomen
moetenworden over : peil volgt functie of functie volgt peil.

3/7/2022 1:07 PM

13 Lokale gaswinning onder Woerden mag mits contractueel vooraf is overeengekomen dat
schade aan huizen wordt vergoed; is dat geregeld ?

3/6/2022 1:19 PM

14 waterpeil in de polder wordt door het waterschap nog steeds verlaagd! Waterschappen moeten
peil verhogen, ook om CO2 uitstoot tegen te gaan

3/6/2022 9:27 AM

15 Ik weet hier onvoldoende vanaf 3/6/2022 9:24 AM

16 Bij de start van nieuwe projecten moet hier wel (meer) rekening mee worden gehouden.
Inklinken, drijvende woningen etc

3/5/2022 10:32 AM

17 Eerlijk en kwalitatief goed in kaart brengen wat er aan de hand is en dan technische
oplossingen realiseren.

3/4/2022 6:54 PM

18 Waterpeil verhogen, minder veeteelt 3/4/2022 12:59 PM

19 Wat staat ons te wachten met funderingsschade en de aansprakelijkheid daarvoor? Ik ben het
zicht kwijt

3/4/2022 10:37 AM

20 Landelijk probleem dus daar aanpakken (grondwaterpeil) 3/4/2022 10:14 AM

21 Het is tijd dat de lasten bij de profiterend partijen komt te liggen, het is verwerpelijk dat
woningen verzakken omdat boeren willen blijven rijden

3/4/2022 9:05 AM

22 Weinig info hierover 3/4/2022 8:31 AM

23 Dit is geen primaire taak van de gemeente, wel meedenken 3/2/2022 4:42 PM

24 Geen idee, ben ik niet in thuis. 3/1/2022 10:23 AM


