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Dcgemeente Dordrecht heeftals eerstegemeente m Nederland ecu verbreed rioleringsplan opgesteld.
Dir ïsgedaan vooruitlopend opdeaanstaande Wet verbrede watertakengemcenten. Her verbreed
rioleringsplan kreeg denaam Beheerplan Afvalwater, Regenwater enGrondwater (BARG).Hetiseen
uniek plan, omdat hiervoorvoorheteerstopgemeentelijk niveau ccngedctailleerde enintegrale
beschouwing vanafvalwaterketen enhemel- engrondwatersysteem heeft plaatsgevonden. Bij de uitwerking ervan isduidehjkgeworden datde integratie vandewatertaken voorgemeenten eengrote
omslag indeuken enwerken zalbetekenen.Gemeenten krijgen meerdan vroeger temaken met planvorming vooren operationeel beheervan het watersysteem. Eenvernieuwend aspect is bijvoorbeeld
dat derioleringszorggebiedsgericht benaderd wordt. Voorecu doeltreffende integratie van hetgrondivaterbehecr bestaan op dit moment nog eenaantal uitdagingen.
Degemeente Dordrecht is nauw betrokken
bij hetbeheer van de afvalwaterketen enhet
watersysteem. Op basis van deWet verbrede
watertaken gemeenten, die naar verwachting
ïjanuari 2006van kracht wordt,ishet
gemeentelijk rioleringsplan verbreed toteen
BeheerplanAfvalwater, Regenwater enGrondwater (BARG)voor deperiode 2006-2010.Het
doelistekomen toteen plan waarin de nieuwe
gemeentelijke grondwater- enhemelwaterzorgdoeltreffend endoelmatig geïntegreerd
zijn met dereeds bestaande afvalwaterzorg.

Gedurende het procesismeerdere malen
deaandacht gericht opdeonderlinge samenhang tussen dedrie afzonderlijke plannen.
Het feit dat deplannen voor eendeel afzonderlijk zijn opgebouwd, heeft alsvoordeeldat
duidelijk blijft welkeinvloed éénvan de plannen heeft ophettotaalplan,zowel intechnische als financiëlezin.

der ishetbeleid vanWaterschap Hollandse
DeltaenRijkswaterstaat meegenomen;
Deparallelle uitwerking van het gemeentelijk rioleringsplan, afkoppelplan en het
grondwaterbeheerplan. Hetrioleringsplan
kent inmiddels een lange traditie inde

Ajb.

gemeentelijke planvorming. Inhetkader
vanhetBARGiseen traditionele uitwerkingvanditplan gevolgd volgensde
Leidraad Riolering1'.Inhet gemeentelijk
afkoppelplan isgeanalyseerd welke afkoppelmogehjkheden bestaan enwelkekosten ditmet zich meebrengt. Het gemeentelijk grondwaterbeheerplan iseen
nieuwe planvorm, waarin dezorg voor
grondwater wordt gedefinieerd enuitgewerkt. Hierop wordt later inditartikel
ingegaan;
Integratie van dedrieplannen totéén uitgebalanceerde maatregelenstrategie.Het
wasop voorhand alduidelijk dat de parallelleuitwerking vandedrieplannentot
een duidelijke meerwaarde zou leiden.
Knelpunten enmaatregelen inhetwatersysteem worden nuimmers in samenhang
met elkaar beschouwd. Een praktisch
voorbeeld van demeerwaarde van parallelleuitwerking is,datalvroeginde planvorming wordt voorkomen datwordt
afgekoppeld engeïnfiltreerd ingebieden
met grondwateroverlast. Nogeen voorbeeld betreft hetvoorkomen van grondwateroverlast narioolvervanging: omdat
bekend iswaar degemeente riolen moet
vervangen enwaar grondwateroverlast
optreedt, kan ervoor worden gezorgddat
aanlegvan drainage onderdeel uitmaakt
vandeplanvorming.

Processchema BeheerplanAfvalwater, Regenwateren Grondwater.

Visie: WaterpSars Dordrecht
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Proces
Voorhet BARGzijn eengemeentelijk rioleringsplan, eengemeentelijk afkoppelplan en
eengemeentelijk grondwaterbeheerplan in
afzonderlijke sporen, maar insamenhangmet
elkaar, opgesteld (zieafbeelding1).
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Degevolgde aanpak kenmerkt zich door
drie stappen:
• Aanscherping van de kaders voorde planvorming. Belangrijke randvoorwaarden
voorde planvorming zijn afkomstig uit
het Stedelijk Waterplan Dordrecht, datin
2002isopgesteld. VoorhetBARGisook het
meest recente beleidgeïnventariseerd. Ver-
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Grondwaterbeheerplan
Het doelvan het grondwaterbeheerplan is
om degewenste situatie met betrekking tot
het grondwater uit te werken en de strategie
vast testellen hoedezesituatie bereikt kan
worden. Dewerkwijze diebij het opstellen
ervan isgevolgd, is in grote lijnen gelijk aan
diebij het opstellen vaneengemeentelijk rioleringsplan. Dezeplannen worden al sinds vele
jaren opgesteld. Dewerkwijze heeft zijn waardebewezen. Destrategie die in het grondwaterbeheerplan isuitgewerkt, heeft geleid tot
een pakket maatregelen voor deaanpak van
grondwaterproblemen. Evenals bij het rioleringsplan zijn kostenberekeningen gemaakt
en iseen voorstel gedaan over hoedeze kosten
in de(verbrede) rioolheffing opgenomen kunnen worden.
Het gemeentelijk grondwaterbeheerplan
isuitsluitend gericht op grondwaterkwantiteit. Debelangrijkste reden isdat de toekomstige wetgeving,voor wat betreft de gemeentelijke taak,gaat over dezorgvoor afvoer van
overtollig grondwater. Dit iseen kwantiteitsaspect.Aspecten diebetrekking hebben op
grondwaterkwaliteit, zijn welals randvoorwaarde meegenomen in het beheerplan. In
Dordrecht spelen niet alleen problemen met
grondwateroverlast.Ook grondwateronderlast
komt voor. In een aantal gebieden leidt dit tot
paalrot. In dergelijke gevallen isgeen sprake
van overtolliggrondwater, maar van het
tegenovergestelde: degrondwaterstand is laag
in relatie tot het gebruik van het perceel of
gebied. In het beheerplan isdaarom ook
grondwateronderlast meegenomen.
Het opstellen van een grondwaterbeheerplan begint met een beleidsanalyse. Het
beleid vangemeente, waterschap, provincie,
rijk en deEuropese Unie wordt geïnventariseerd engeanalyseerd. Deze analyse verschaft
de kaders voor verdere uitwerking van het
grondwaterbeheerplan. Degewenste situatie
met betrekking tot het grondwater isopgesteld aan dehand vandezogeheten DoFeMaMe-systematiek (Doelen, Functionele eisen,
Maatstaven enMeetmethoden). Voor de
grondwaterzorg bestond een dergelijke systematiek nog niet. Het gaat tever om de hele
systematiek hier te beschrijven. We beperken
ons daarom tot een toelichting van de doelen.
In het plan ishet hoofddoel van de grondwaterzorg als volgt verwoord: de kwaliteit van
deleefomgeving op peilhouden door ervoor te
zorgen dat het grondwaterregime is afgestemd
opdegebruiksfunctie van het perceel of
gebied. In voorkomende gevallen kan het doel
ookzijn het waarborgen van een goedevolksgezondheid. Vanuit dezealgemene doelstelling
kan men zeven subdoelstellingen afleiden, die
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praktisch invullinggeven aan de grondwaterzorg. Dedoelstellingen zijn opgesteld in de
geest van het rapport 'Samen leven met grondwater'2'.

naast levensduur om milieuaspecten, praktische toepasbaarheid, investeringskosten en
onderhoudsinspanmngen.

•

Vervolgens isdegewenste situatie getoetst
aan deactuele situatie.Voor het onderzoek zijn
gewenste grondwaterregimes vastgesteld. Op
basis vangemeten grondwaterstanden in circa
1600peilbuizen zijn actuele grondwaterregimes inDordrecht afgeleid. Toetsing van de
actuele met degewenste situatie geeft de knelpunten weer.Voordeknelpuntenanalyse isde
methode gebruikt diealeerder in H 2 0 is
beschreven3'.

•
•

inzameling van het binnen gemeentelijk
gebied aanwezige overtollige grondwater
dat zich bevindt opopenbaar terrein;
transport van het ingezamelde water naar
een geschikt lozingspunt;
transport van ingezameld overtollig
grondwater dat van particulier terrein
afkomstig is;

•

het voorkomen van grondwateronderlast
in diegebieden waar dit kan leiden tot
schade (door middel van ondersteuning
van particuliere initiatieven - particulieren
zijn in deeerste plaats zelf verantwoordelijk voordeaanpak van onderlast);
waarbij:
•

Eengrondwaterregime wordt nagestreefd
dat isafgestemd opdegebruiksfunctie van
het perceel ofgebied;

•

Demeest duurzame en doelmatige oplossingen worden gekozen om dit grondwaterregime te bereiken;

•

Geen overlast voor deomgeving wordt
veroorzaakt (inde breedste zin van het
woord) en het functioneren van riolering
en oppervlaktewater niet nadelig mag
worden beïnvloed.

Het uitgangspunt isdat inzameling en het
transport van grondwater doelmatig moet
plaatsvinden. Dit betekent onder andere dat
het functioneren van deriolering en het oppervlaktewatersysteem niet nadelig mag worden
beïnvloed. Doelmatig betekent ook dat de
maatregelen kosteneffectief moeten zijn.
Maatregelen moeten ookworden afgewogen
opduurzaamheid. Het gaat bij duurzaamheid

Afi. 2:

Grondwateroverlast [blauwenpaars)inDordrecht.

Uit de knelpuntenanalyse blijkt dat in drie
wijken in Dordrecht sprake isvan overlast:
Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders (zie
afbeelding 2).Degebieden waar grondwateronderlast optreedt, bevinden zich inde schil
rondom het centrum. De knelpuntenanalyse
bevestigt het beeld over onderlast, dat uit
bouwkundige inventarisaties van de gemeente
naar voren komt.
Circa tien waterhuishoudkundige maatregelen zijn voor handen om grondwateroverlast-en onderlast op te lossen ofte voorkomen.
Bijdekeuze van maatregelen in het gemeentelijk grondwaterbeheerplan zijn doelmatigheid
en duurzaamheid afgewogen. Het resultaat is
dat voor deaanpak van grondwateroverlast
vooralsnog wordt gekozen voor de aanleg van
drainage.Onderlast wordt aangepakt door
aanvoer en infiltratie van oppervlaktewater, in
combinatie met infiltratie van hemelwater en
detoepassing van kleischermen. De investeringskosten voor aanpak van overlast en
onderlast zijn uiteindelijk geraamd op respectievelijk twee enelfmiljoen euro.

PLATFORM

Integratie gemeentelijke plannen
Dedrie in samenhang opgestelde deelplannen zijn in het BARGtot één overkoepelende
maatregelenstrategie geïntegreerd. Degrootste
uitdagingdaarbij waste komen tot een planning van werkzaamheden in deplanperiode en
een planning voor delangere termijn [tot2060).
Het probleem wasdaarbij het schaalniveau van
dedrie afzonderlijke plannen. Werkzaamheden
diebetrekking hebben opriolering, worden
vaakopeen laagschaalniveau uitgevoerd, bijvoorbeeld opstraat- ofbuurtniveau. Afkoppelen van verhard oppervlak en deaanpak van
grondwateroverlast isalleen maar zinvol op
wijk- ofstadsdeelniveau. Het isdaarom met de
tot op hedengebruikelijke werkwijze niet
mogelijk om afkoppelen, aanpak van grondwaterproblemen en werkzaamheden aan de
rioleringopeen efficiënte wijze op dezelfde
schaalen met dezelfde planning aan te pakken.
Om deze reden iseengebiedsgerichte aanpakgedefinieerd voordedriewatertaken. Uitgangspunt daarbij isdat deze tegelijk en op
hetzelfde schaalniveau van hele wijken aangepakt wotden. Het nagestreefde schaalniveau
vergt een nieuwe aanpak van rioolvervanging,
waarbij lokale knelpunten zo veel mogelijk
worden gerepareerd totdat deriolering in (vrijwel)een hele wijk aan vervanging toe is.Wanneer dan voor een helewijk tegelijk rioolvervanging plaatsvindt, bestaat een goede
gelegenheid om inéén keer een compleet
nieuw stelselgebaseerd op nieuwe uitgangspunten, aan te leggen, inclusiefregenwatervoorzieningen en waar nodigdrainage ofaanvoermiddelen. Denieuwe uitgangspunten
hebben ten eerste betrekking op het ontvlechten van watersysteem en waterketen, voornamelijk door het afkoppelen van verhard oppervlakvandevuilwaterriolering.Ten tweede
gaat het om het voorkomen en/of bestrijden
vangrondwateroverlast- en onderlast, bijvoorbeeld door deaanlegvan drainage.

Degebiedsgerichte aanpak is niet in heel
Dordrecht mogelijk. Vooral in deoudere stadsdelen is locaticspecifiek maatwerk op straatniveau onontkoombaar, omdat de ouderdom
en restlevensduur van deriolen daar sterk uiteenloopt. Synchronisatie van rioolvervanging
in hele wijken door lokale knelpunten te repareren, isdaar niet haalbaar. Voorde nieuwste
wijken isdeuitvoering van met name de
grondwatermaatregelen moeilijk inpasbaar in
deplanning van de rioolvervanging.
Devoorgestelde maatregelenstrategie leidt
tot verhoging vande(verbrede) rioolheffing.
Op termijn wordt deheffing ongeveer 300euro
peraansluiting, afhankelijk van de wijze waaropde heffing naar een kostendekkend tarief
toegaat groeien. Een beperkte eenmalige verhogingvan het tariefwegens de introductie
vandegrondwatertaak behoort ook tot de
mogelijkheden, maar de tariefwijziging en
-opbouw isnogonderwerp van de politieke
besluitvorming. Het huidige gemiddelde tarief
bedraagt 146euro per aansluiting, verdeeld
over eigenaren engebruikers.De toevoeging
van degrondwatertaak (aanpak van overlast en
onderlast) vergt een tariefstijging van iets
meer dan 20euro per aansluiting. Deoverige
tariefstijging vloeit vooralvoort uit toename
van de rioolvervanging.

integratie vandedriewatertaken ontstaat,zal
eengroter stempelgaandrukken opandere
gemeentelijke taken,zoalsruimtelijke ordening
en infrastructuur (bijvoorbeeld wegvervanging).
Het isnietondenkbaar datmet een veranderend
klimaat eneengroeiende ruimteschaarste, het
BeheerplanAfvalwater,Regenwater en Grondwatereenleidendeplanvorm wordt.
Erzijn nog een aantal belangtijke aanbevelingen voor wat betreft het grondwater.
Ten eerstemoet voor het gemeentelijke grondwaterbeheer eengenerieke DoFeMaMe-systematiek worden opgesteld, zoals ookvoor riolering isuitgewerkt indeLeidraad Riolering.De
DoFeMaMedievoorDordrecht isopgesteld, is
niet per definitie toepasbaar voorelke andere
willekeurige gemeente.Verder wordt aanbevolen om generieke ontwateringscriteria afteleiden voorde stedelijke gebruiksfuncties. Als
laatste wordt aanbevolen dat gemeenten waar
zichgrondwaterproblemen voordoen, op korte
termijn aan de slaggaan met een inventarisatievan het grondwater in hun gebied.Uit een
recentonderzoek van deVNGblijkt dat 43procent van degemeenten te maken heeft met
grondwatetproblemen. Deinventarisatie kan
bestaan uit het opzetten van monitoting, een
gestructureerde registratie van overlast en
onderlast en het oprichten van een gemeentelijk waterloket.

Conclusies en aanbevelingen
Degemeente Dordrecht heeft als eerste
gemeente in Nederland een verbreed rioleringsplan opgesteld voordedrie gemeentelijke
watertaken:dezorgvoor afvalwater, regenwater engrondwater. Uit de planvorming
komen interessante conclusies naar voren.
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advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorgvoor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

J grondboorbedrijf

haitjema b.v.

Wisseling 10, Postbus 109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet:www.haitjema.nl

H zO

19-2005

!

