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GGORen andere
terreinkenmerken
inde stad
Hetgewenstewaterregimeindestadkanmet
loswordengezienvandekenmerkenvanlier
.gebied. Deafstemmingvandetechnische
vormgevingvangebruiksjunctiesmetterreinkenmerkengebeurtthanssectoraal(bijvoorbeeld
voorfunderingen, rioleringofhetpeilvanhet
oppervlaktewater).Diea/stemming zoujuist
integraal moetenplaatsvinden vanwegede
onderlingerelatiestussendeverschillende
terreinkenmerken,zobetoogtraadgevend
ingenieurBramBot.
Deterreinkenmerken blijken opallerlei
manieren met elkaarverknoopt.Hetpeilvan
hetoppervlaktewater wordtdoordewaterbeheerder vastgelegd inpeilbesluiten.Dat
peilbeïnvloedt vaakinsterkemate het
grondwaterpeil,datopzijn beurt weereen
koppelingheeft met toekomstigemaaiveld-

dalingen.Wanneerdeze maaivelddalingen
aanmerkelijk zijn,zalhetvastgestelde peil
naverloopvan tijd oorzaakzijn vangrondwareroverlast.Nietzelden isdatredenvoor
bewonersdrainageaanteleggen, waarmee
wellicht houten paalfunderingen inde
omgevingmetdroogstand worden bedreigd
enwaardoorderioleringwordtbelast met
drainagewatet. Ophogingvanhetgezakte
tetrein (dealternatieveoplossing)blijkt binnengebouwdgebied vaakuiterst moeilijk.
Eenandereverknoping:door afkoppelingvanverhardgebiedbeoogtderioolbeheerder debelastingvanhetrioolteverlagen,maarondertussen neemt degrondwaterstand endeafvoer via oppervlaktewatertoe.Deverknopingbestaatdusookmet
technischeaspectenvandoordemensaangelegdevoorzieningen.Nogeenvoorbeeld
daarvan:wanneer omredenenvangoed
(grond)warerbeheer hetpeilineen nieuwe
stadswijk relariefhoogmoetblijven, moet
deconstructie vandebouwwerken daarop
aangepastzijn.Alslaatstevoorbeeld:bij het
verharden vaneengebied moet rekening
wordengehouden methogere (piekjafvoeren
viarioleringofoppervlaktewater, tenzij

TeIqgegrondwaterstandveroorzaaktpaalrot,waardoorkostbaarjundermgsherstel
noodzakelijkwordt.

extrabergingsmogelijkheden worden aangebracht.Inmiddelszaldandegrondwaterstanddalen.
Verknopingalomdus. Ondertussen
beijveren derioolbeheerder, de waterbeheerder,Bouw-enWoningtoezicht, dewegbeheerder,degemeentelijke diensten OpenbaarGroenenRuimtelijke Ordening,
projectontwikkelaars, beheerders vankabels
enleidingenenindividuele perceeleigenaren
enbewonerszichvoorhun specifieke verantwoordelijkheden enbelangen.Waarzo
veelhakkersaanhetwerkzijn, moeten hier
endaar welspaandersvallen.Dat hoeft vanwegedecomplexiteit-noghelemaal niet
de'schuld'vanééndetgenoemdepartijen te
zijn.Degeschetste situatievraagtalshet
wareomfouten en misverstanden.

Overeenkomst van inrichting
Slechtseenenkelterreinkenmerk iseen
natuurlijk gegeven,zoalsdeopbouw vande
ondergrond (hoewelookdezenog kunsrmatigaantepassen is).Demeeste kenmerkenkunnen doorbewustemaatregelen of
onbedoeldebijwerkingen worden beïnvloed.
Overdekenmerken vanhet terrein moeten

Inrichtingvaneenwoningbouwlocatiewaarindetoekomstaanhetwater^ewoond
kanworden.
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dusafspraken gemaakt worden,opde
manier waaropmen dat thansvoorhet
gewenstewaterregime overweegt.Voorstedelijk gebiedzoueensoort 'Overeenkomst
vaninrichting'moetenbestaan,waarinde
terreinkenmerken endeaardvanvoorzieningenin onderlinge samenhang worden
vastgelegd.Omdat tegenwoordiggrote
weerstand bestaat tegen nogmeerregelgeving,zoudeovereenkomst kunnen
bestaan uiteenaantal samenhangende
afspraken, opvrijwillige basisgemaakten
afgestemd opdebehoefte ende betreffende
situatie.Tenminste degemeente,dewaterbeheerder endeeigenaren van onroerend
goedzouden bijdieafspraken partij moeten
zijn.Delaatstezouden hun deelvandeovereenkomst indevormvaneen kettingbeding
inexploitatieovereenkomsten, gronduitgiftecontracten enkoopcontracten aan
opvolgendeeigenaren moeten overdragen.
DePutter enVanRijswick*hebbende
inhoud vaneenwaterparagraafin koopcontracten meerindetailgeschetst.Degemeenteendewaterbeheerder zouden hun deel
vandeovereenkomst indevormvaneen
Waterakkoord kunnen sluiten,zoalsde
CAW**recentelijk heeft aanbevolen.Hetziet
ernaaruitdatdegemeentegrotere bevoegdheden ophetgebiedvanwaterbeheer gaat
krijgen metdeWetverbrede watertaken
gemeenteendetoekomstigeWaterwet.Het
waterakkoord endeprivate overeenkomst
tussen eigenaren moeten uiteraard welop
elkaarzijn afgestemd.
Watmoet indeovereenkomst worden
vastgelegd?Hieronder volgteenvoorzet:
• Hetpeilvanhet oppervlaktewater, in
overeenstemming methet vigerend peilbesluit.Vanwegemogelijkheden voor
waterbergingzalookde fluctuatie van
hetpeilmoetenwordenaangegeven.Het
betreft eeninspanningsverplichting van
de waterbeheerder;
• Dewaterafvoer, waterbergingeneventueleafwenteling vanpiekafvoer naar
anderegebieden.Afwenteling isniet
gewenst, maarsomsisernietaanteontkomen.Het isbelangrijk dat afwentelingbewustgebeurt endatwordt aangegevenwaarcompensatie wordt
gevonden;
• Dewijze vanafvoer vanneerslag,via
infiltratie naar hetgrondwater,geloosd
opoppervlaktewater ofopderiolering;
• Deaardvanhet rioleringstelsel;
• Hetmaaiveldniveau, het bouwpeil ende
hoogteligging vande rioleringen;
• Debodemopbouw, zettinggevoeligheid,
noodzakelijke faciliteiten voorhetvolgenvantoekomstigezettingen ennoodzaakenverantwoordelijke partij voor
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Hierwarengemgoeieafsprakengemaaktoverhetstraatniveauenbouwpeil;voorde^ewenste.grondwaterstand
bestaateigenlijkgeenoplossing meer.

het onderhouden vanhet afgesproken
maaiveldniveau door periodiek ophogen.
Zettingen zijn ingebieden met slappe
grondslageenbelangrijke (zonietde
belangrijkste] oorzaakvan wateroverlast,
tetwijl hersteldoorophoging in
bestaand gebied uitermate kostbaar
blijkt. Nogafgezien vanschadeaan
gebouwen,groen,wegen,kabelsen
leidingen.Uiteraard kunnen voorzieningenomdezettingen vanmeetafaante
beperken ookdeeluitmaken vande
overeenkomst;
Dewijzevanontwatering.Dezekan
langsnatuurlijke weggebeuren bij
geschikte(ofgeschiktgemaakte) opbouw
vandeondergrondofkunstmatigdoor
drainage.Inhetlaatstegevalzalhetdrainageniveau worden vastgelegdenzalde
verantwoordelijkepartij vooraanlegen
onderhoud worden aangewezen;
Hetpeilvanhetgrondwater endefluctuaties daarin.Hetgewenste grondwaterpeil kanvannaturealaanwezig zijn
enwordtdanalleenbeschreven.Hetis
ookmogelijk dat het kunstmatig moet
worden ingesteld enbeheerd, waarvoor
eenverantwoordelijke partij moet wordenaangewezen.Ookhierzalhetom
eeninspanningsverplichting gaan.
Kunstmatige ontwatering kandoorde
grondwaterbeheerder worden verboden
ofverplicht.Zeggenschap overgrondwaterinfiltratie (afkoppelen, bijvoorbeeld)
en-onttrekkingmoet bijdegrondwaterbeheerder berusten;
Bijzondere bouw-en funderingsconstructiespassendbij het (grond)waterregime.Hetbetreft hiereisendieverder
gaandandealgemene,zoals vastgelegd

indeBouwregelgeving.Deeisen kunnen
voortvloeien uitongebruikelijke terreinkenmerken waarvanwege belangen
elders(bijvoorbeeld natuurbelangen)
geenveranderinginmocht worden aangebracht.Bijzondere voorwaarden zijn
ookdenkbaar voor groenvoorzieningen
en wegconstructies.
Deafspraken moeten concreet worden
geformuleerd omeffectief tezijn.In het
gevalvaneenhomogeengebied (zowelten
aanzien vanterreinkenmerken alsvanvoorzieningen)kaneensetvanafspraken een
grotergebiedbeslaan,tottientallen hectares.Bijgrotereheterogeniteit -vooral
natuurlijk bij bestaande inrichting -iswellichtdifferentiatie tothetniveau vaneen
huizenblok nodig.Debetreffende partijen
moeten zorgdragen voorinpassingvande
afspraken binnen sectoraleplannen vangrotereuitgestrektheid (rioleringsstelsel, ruimtelijke ordening, (grond)watersysteem).
Deinrichting houdt natuurlijk nietop
bij bovengenoemdeparameters.Het milieu
moetworden beschermd (waterkwaliteit,als
meestopvallend inditverband),de ruimte
deugdelijk geordend,dekosten mogen niet
depanuitrijzen, enzovoorts.Devoorgestelde
overeenkomst heeft zekernietdeambitie
het inrichtingsproces geheelte omvatten.
Metdevoorgesteldeafspraken lijken deverknoopte fysieke terreinkenmerken echter
gedektenontstaateenlogische afbakening.
Deovereenkomst kanworden gemaakt
voornieuw interichtengebied.Inwezen
wordtdaarmeedebestaande praktijk
gevolgd vanhet bouwrijp maken vanterrei-

toetsbeslissingen wordengenomen diein
hetstadium vanverderedetailleringminder
gelukkiguit blijken tevallen.Bovendien kan
meernuancering worden ingebracht. Het
afraden vanverstedelijking bijvoorbeeld zou
vervangen kunnen worden door benoeming
vandekosrbarevoorzieningen dienodig
zouden zijn.

Inoudewijkenzonderoppervlaktewaterisdewijzevanontwateringvaakvolslagenonduidelijk;redenomstandaard
drainageaanteleggenbijherstelvanlekkeriolering.

nen.Tochblijkt ookhier behoefte tezijn aan
meerduidelijke afspraken, alishet maar
omdat vandeterm 'bouwrijp' geennauwkeurigedefinitie bestaatofdeverschillende
varianten onvoldoende worden erkend.
Opvolgendepartijen -ruimtelijke planners,
waterbeheerders,ontwerpers,bouwbedrijven-hebben thansgeengoedkaderom
gemeenschappelijke afspraken vasrteleggen.Hetkomtvoordatéénderpartijen een
oplossingkiestdieinstrijd ismet aannamen
diedooranderengemaakt zijn.
Hetdeelvandeovereenkomst dat(toekomstige]eigenaren vanonroerend goed

Hoeveelpeiljluctuatic(endaarmeemogelijkhedenvoor
waterberging)laatdebestaandebebouwingtoe?

m ÜVT**

It
.,.*!""T i f f

fr
LT

bindt, wordt bij nieuw interichtengebieden bijvoorkeurvoorhet onverdeelde
gebied opgesteld,vóórdeopdelinginbouwkavels.
In bestaandgebiedzalde overeenkomst
wordengemaakt wanneerzicheenprobleem
voordoet indevormvan (grond)wateroverlastofonderlast (houtenpalen),verzakkingenendergelijke.Inwezenwordt ookhier
eenveelgebruiktepraktijk gevolgd,want bij
saneringvanprobleemgebieden blijken de
partijen zichgezamenlijk overhet probleem
temoetenbuigen.Eenextra complicatie
wordtgevormddoordeveleindividuele
eigenaren.Regelmatigkomtééndereigenarenvoormaatregelen testaandiehij niet
zelfopkanbrengenenwaarvandeanderen
ookprofiteren. Daarvoormoereen financiële
verdeelsleutelwordenopgesteld,dievoor
iedereen acceptabelis.Hetmaken vankloppendesaneringafspraken wildaarom nog
weleenseenzwaar karweizijn.Eenenkele
eigenaar kaneensaneringsplan blokkeren
endaarmeedeanderen duperen.

Kunnen bovengenoemde overeenkomstenbeschouwd wordenals'weereenextra
regeltje inhet regeltjesbos'?Alleenwanneer
geheelaandeproblematiek voorbij wordt
gegaanenalleregelgevingzonder aanzien
vandezaakuitdenbozezouzijn. Eerder
lijkt het voorgesteldepakketafspraken een
welkom instrument ombeteromtegaan
met decomplexiteit vanstedelijk inrichting.
Nadat degezamenlijke overeenkomst in
goedoverlegisopgesteld,kunnen deverschillendepartijen metgrotematevanzelfstandigheidhun deeltaken uitvoeren.
HetbeheervanhetGGORmaakt dus
deeluitvandevoorgestelde overeenkomst.
InhetNationaal Bestuursakkoord Water
wordteenvoorzichtig begingemaakt met
hetGGORindestad.Het iseen ingewikkeldekwestie,zekerinbestaand stedelijk
gebied.Aandeanderekant isvaststellen en
beherenvan hetstedelijke GGORuiterst
urgent geziendevelegevallen vanrotte
palen,drassigeachtertuinen en plantsoenen,
natte kruipruimten,gescheurdegevels,verzaktebinnenterreinen,extra leidingonderhoud,enzovoorts(zieookdeoverzichten van
destedelijke waterproblematiek inNoordBrabantenNoord-Holland eldersindit
blad).Aandehand van bovengenoemde
overwegingen wordt tevensduidelijkdat het
GGORniet loskanwordengezienvaneen
aantalandereinrichtingsparameters inde
stad.HetGGORmoetinsamenhang daarmeeworden vastgesteld enbeheerd.C
Voormeerinformatie:(oio)2200883.
Bram Bot
(Raadgevend Ingenieur
Water/Grond)

Watertoets
Hoeverhoudt een'Overeenkomst van
inrichting'zichtotdeWatertoets?Beide
beogeneenafstemming tussendegebruiksfunctie enwateraspecten.MetdeWatertoets
gebeurt dat ineenvroegstadium enmet
minder detaildanmetde inrichtingsovereenkomst.Eenvereenvoudigde vormvande
overeenkomst,zoalshierboven geschetst,
kanechterzeernuttigzijn inhet stadium
vandeWatertoets.Zekandienen alscontrolelijst bijdeWatertoets,metde mogelijkheid
vanverdereverdiepingingevalvantwijfel of
bij ingewikkeldesituaties.Erkanmeewordenvoorkomen datopbasisvandeWater-
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