Chr. de Boer

1993

In opdracht van
- Ministerie van Verkeer
en Waterstaat
- Provincie
Noord-Brabant
-Gemeente
Roosendaal en Nispen
- Waterschap
De Mark-Vlietlanden
·'

Rapport 5-5

r"\.-::---:-:::---::::

~

heidemii advies

TU Delft

f"'"\

/ ) heidemij

Persbericht

Arnhem, 18 maart 1993

NCIV en Heidemij gaan gezamenlijk vocht in woningen te lijf
Het NCIV (werkgebied boven de grote rivieren) en Heidemij Realisatie BV gaan een
samenwerkingsovereenkomst aan die voorziet in een gezamenlijke aanpak van vochtproblemen
in gebouwen. De handtekeningen zijn donderdag 18 maart geplaatst door de directeuren
R. Thomas (NCIV) en ir. A. Heddema (Heidemij Realisatie).
Het NCIV, Koepel voor woningcorporaties beschikt over expertise in bouwtechniek, advisering
en projectcoördinatie, Heidemij is specialist op het gebied van bodem, grondwater, advisering
en projectrealisatie.
Een gezamenlijke aanpak van voornoemde partners heeft al een oplossing geboden voor de
vochtproblemen in een complex van 300 woningen van de woningbouwvereniging VIieterheem
in Leidschendam.
In dit project, uitgevoerd op basis van de Structurele Aanpak Vochtproblemen (SAV), een
methode ontwikkeld door het NCIV in opdracht van NOVEM en het Ministerie van VROM,
bleek de samenwerking zodanig dat het voordelen biedt om als NCIV en Heidemij gezamenlijk
de vochtproblematiek aan te pakken.
De Structurele Aanpak Vochtproblemen beoogt een goede scheiding van verantwoordelijkheid
tussen huurder en verhuurder, een planmatige benadering van de vochtoverlast en goede
bewonersvoorlichting.
SA V biedt oplossingen op maat voor vochtproblemen door per situatie een gedegen analyse van
de oorzaak van de vochtproblemen te maken en deze in goed overleg met de verhuurder en de
bewoners structureel aan te pakken.
De huurders worden nauw betrokken bij de oplossing van het vochtprobleem in hun woningen
en blijken de gekozen aanpak en het eindresultaat daarvan te waarderen.

Heidemij Holding NV
Statutair gevestigd te Arnhem
Handelsregister Arnhem 51284
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Voor het management van woningcorporaties en de bewoners zijn videofilms gemaakt waarin
de Structurele Aanpak Vochtproblemen en reacties van de bewoners daarop duidelijk in beeld
zijn gebracht.
Op 18 maart organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het symposium 'Grondwaterbeheer in de bebouwde kom', bij deze gelegenheid wordt nader aandacht besteed aan de
oorzaken van vochtoverlast in woningen.

Voor nadere informatie over dit onderwerp, de videofilms en een evaluatierapport Leidschendam kunt u contact opnemen met:
NCIV de heer ir. P.C.H. van der Laan, telefoon 08380-22422;
Heidemij Realisatie de heer J . Verburg telefoon 02503-20597.
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VOORWOORD

Iemand die last heeft van vochtoverlast in zijn woning door een te hoge
grondwaterstand, kan niet één telefoonnummer be ll en om de klacht te
laten verhe lpen. Prov inc ies. gemeenten, waterschappen en woningbouwcorporaties hebben de neiging om naar elkaar door te verwijzen e n het
prob leem te laten li gge n.
In de De rde Nota Waterhuishouding 'Wate r voor nu e n later' is dit
probleem ges ig na leerd e n wordt benadrukt dat niets aan het probleem
doen uiteindelijk vee l hogere kosten met zic h meeb re ngt dan he t ne me n
van maat regelen. Nie ts doen zo u name! ijk ee n sc hade opleveren van 825
miljoen per tien jaar. De op loss in g zou gezocht moete n worden in een
verduide lijking van de regelgevi ng:
- wat ho udt s tede lijk g rond wate rbe heer in?
- wie is verantwoorde lijk?
- wie fin anc ie rt eve ntue le maatrege len?
Pro v inc ies zo ude n de taakvc rde ling voor het beheersen van de g rondwaterstanden in s tede lijk ge bi ed bij vcrorde ning m oe te n regelen. In de
regeringsbeslissing wordt aangegeven dat een proefproject een hulp midde l kan vormen om de g rondwate rprobl ematiek in stede lijke gebieden
daadwerkelijk aan te pakken . De aanbevelingen in deze nota vorm en het
resultaat van dit proe fproj ect. dat inmidde ls uit gevoerd is.
Bij het ops te ll en van de aanbeve li ngen is de Stuurgroep, di e het proefproject bege le idde, e rvan uitgegaan dat ni emand z it te wac ht en op een
nie uw keurs lijf van rege ls dat tot ondoe lm atighe id le idt door óvcrrcgul ering, o f dat als betutt elend wordt e rvaren e n op we ini g draagv lak
kan rekenen. Daa rom heeft de Stuurgroep e rvoor gekozen, naas t de
tec hni sc he ri chtlijn en, zo we ini g m oge lijk a lge me ne ve rpli chtingen in
deze aa nbeve lin ge n o p te ne m en e n voo ral aanbeve lin gen te doen in
procedure le z in. Deze he bben voora l bet rekk in g op de afstemming va n
werkzaamheden tu sse n in sta nti es. Daarmee wordt een groot beroep
geelaan op e ige n verantwoorde lijkh e id va n de betrokken instanties om bij
vas tste lling van grondwatero verlast ook daad werke lijk ie ts aan het
probleem te doe n. Met nam e de gemee nte hee ft hierin ee n belang rijke
initi ëre nde e n coördine rende taak gekrege n. De provincies kun nen deze
aanbeve linge n gebruiken om lande lijk tot een aa nta l regels te komen die
in provincia le verordeningen kunne n worden opgenomen.
Wa nneer de aanbevelingen uit dit rapport opgevolgd en dee ls in rege lgev in g neerge legd worden, is een zekere impasse ten aanz ien van de
aanpak van g rondwateroverlast in stedelijk gebied doorbrok en. Overi ge ns
mag hie ruit ni et de concl usie worden getrokken dat de gem eente n nu
overal all e problemen gaan oplosse n volge ns de in het rappo rt aangegeven
procedu res. Vee l za l afhangen va n de plaat se lijke s ituatie, de e rn st e n
om va ng va n de probleme n en de moge lijkhede n hie r iets aan te doen . In
die zi n kan dit rapport d an ook ni et a ls een b la uwdruk worden besc hou wd ,
waarin voor a ll e prob le m en ee n o pl oss in g wordt aangedrage n.
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De Stuurgroep hoopt dat de/e aanbevelingen Lullen leiden tot een doelmatige aanpaJ... van grondwateroverla~t op plaatsen waar dat nodig i~.
Ir. K .J . Prm oost

Voor/itter \all de Stuurgroep vun het project
' Bestrijding grondwaterover last stedelijke
geb ieden: proerproject Roosendaal'

6

VERANTWOORDING

Dit rappon i" opge\teld in hel !-.ader van het project ··Bestrijding gmnd\1-aleroverla-.r steddiJI-..e gebieden: proelproJeCl Roosendaal ... Dit i' een
getamenlijk proJect van J>rm incie \!oord Brahanl. \!linisterie \all Verkeer
en Water-.taat. gemeente Roosendaal en N!'pen en '' akrschap De :\lari-.. VIietlanden en i\ in de penode \an augu'>IU\ 1991 tol februari 199)
uitgevoerd door I k1tkll11j /\dvies B V (lOl I Januari ll)l)J Heidemij
Adviesbureau BV) in samenwerking met de Sectic Recht en Be-.IUUr\
1-..unde van de Faculteit der Wijsbegeenc en Technische Maahchapp1J
wctemchappen van de Techni-.chc Un1ver\1lell Delft.
I kt doel V<lll her proefproject was te komen lol aanbevelingen \ "OOI een
aanpak \all de -.redelijk-grond\1-aterproblcmallek. In hel kader van dil
proefproject is een 'ijl"ral deelrapponen opgesteld.'
In dil deelrapport worden algcmc11C aanbevclmgcn gedaan voor de aanpa!...
van de stedclij!...-grond\\ alerprobkmal iel-..

/),· uiiiJfl!t·ft'
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d('c'/rclf'J'Orlt'll onna1 ·

· I c·ralltn·oortllllg tRapf>ort >-11
· Ï c•c11/II.\Cflc• <'11 hnfiCIII'fij~ -JUIIc/i.\111<' \'C'/'~C'/111/11.~ (f<llflf>t>rl
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- I oor/Jeelel \lcdcll}~ groll<lll'atemota I l?af>f>ort ' 31
I oorhcclc/·11/C/cll u·gl'lt•UIIota ( l<llflfllll'/ 5-./ I
- Atwbt•••elingen .\ll'lll'iij!.. gron dwater/u· hel'/' ( Rnpfmrt 5-5)
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1.

WAAROM DEZE AANBEVELINGEN?

Inleiding

In veel gcmcenten in Nederland treedt vochtoverlast in woningen op.!
Hierdoor kunnen problemen als schimmelvorming en houtrot ontstaan en
kunnen gc;ond heid!-.J...lachten optreden. '
Deze vochtoverlast kan een gevolg ; ijn van bouwtechnische gebreken.
zoals lekkende waterleidingen of defecte riool - en/of rcgcnwatcrafvoercn.
Daarnaast ;i_jn veel geval len van vochtoverlast terug te voeren op ·grondwateroverlast·. De construct ie van de woning en de vent i lat ie (bewonersgedrag) spelen daarbij een belangrijke rol. Bij een analyse van de problematiek moeten deze aspecten dan ook meegenomen worden. Wil men het
probleem aan de hron aanpakken. dan is oplossing van de grondwateroverlast onontbeerlijk .
Grondwateroverlast in stedelijk gebied leidt niet alleen tot vochti ge
woningen, maar beperkt ook de draagkracht van de grond, de bespeelbaarheid van gatons. de ontwikkeling van bepaalde soorten planten,
struiken en bomen, en1..

Schimmelvorming in de
meterkast

(lmm: Gastiltie - jiJtoserTicc (Reels).
N . V. Nederlandse Gamnie)

Lu• htj \'tHJrlwl'itl: Roert•, I:.N .. (i.O. Gl'idof ( 198ó ). Grondwaterproblematiek in
gebieden . l .elntad. RI./ P-rapport 18 alm·: /J orreman . N .. N . (ieer/.11' ( /98-1 ).
Als het regent houden wij ons hart vast. Delft. 7 U Oelji. •·a~ g nwp Cï•·iele Plt11tntng.
011/\l'l'l'fJt' n l'n Orgam.l atll'.' Oijt -~111<'1'.\ter. P .N .M . ( /988 ). Om~·ang van de grondwateroverlast in het .~lede/ijk gebied van Nederland; een inulwtting. Oelfi. l U {)l'fji.
w~ g roep Grondlt,•tdltnltnil'~ l'n Warerl>eheer.\ tn g. RtJÁ.I\I'llll' f'llwll . OR\~ RIZA .
I oor l'l'n u11npleet liu•ratuurrll'l'r~iclu \l'ordt ,.,.,we een naar de 'l n llllillltc en
/Jc• •tuurliJ~ ·JUrtdi.l c lu• • ·er~eJuting ' mn lu·r pniJI'l'l.
~tetlelijke

' /ie htJI'oor!Jt•l'id. I an-~1111/f'l . 11 .. M..l. LeuJJt'n ( /973 ). Vochtige WIJnin~:en en astma.
/Jelfi. / .G - I .N.O . \\ 'I'J'~mpport /) ..15 en Waegema~a.•. M .. N . ran Wageningen ( /986).
VIJcltlige wiJningen; IJnderzoek naar de relatie tu~·se n VIJchtkenmerken en de ge:undheid van bewonen. Wageningen. LU Wageningen. \\'l'f'Ágmep Milieu. AriJt•id 1'11
Ge: ondlteid. (ieconlllll'id.•lcer nr. 275.
\'oor een I'OIIIJIII'I' t litl'rttllltlro•·er:iclu \\'ordt \'N\1'1' :ell t11111r tic ''f'ecltni.•clte 1'11
hl' .l/1/ttrltjl--jurit!isclte \'l'rÁ<'IIIIillg' m11 het pmiect .
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Maar Nederla nd verdroogt
toch juist?

Over het hele land gcticn vcrdroogt Nederland inderdaad. Veel natuurgebieden lijden schade door een vcrlaagde grondwaterstand. Daarnaast
ondervindt ook de landbouw problemen door te lage grondwaterstandcn.
Natuur en landbouw stellen echter andere eisen aan de grondwaterstand
dan bebouwing. Bovendien kunnen door lokale wijLigingcn in de grondwaterhuishouding plaatselijk problemen optreden door te hoge grondwaterstanden in srcdclij/.. gebied, bijvoorbeeld als gevolg van het '-tOpzetten van grondwateronttrekkingen met hd oog op vcrdrogingsbestrijding in /a/1(/efij/.. gebied.

Effecten maatregelen
grondwateroverlast op
verdroging

De kans bestaat dat maatregelen om de grondwateroverlast in stedelijk
gebied op te lossen. een vcrdrogend effect hebben op het omringende
landelijke gebied. Bij de kcuLc van de maatregelen moet daarom nagegaan worden wat het eiTcct op (het vcrloop van) de grondwaterstand in
het landelijk gebied is. In een aantal gevallen ;:al het noodzakelijk zijn een
afweging te maken of. en LO ja welke. schade door vcrdroging acceptabel
is.

Problemen bij bes trijding
grondwa terovertast

Een probleem bij de bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk
gebied is dat er geen duidelijke taakvcrdeling is voor de aanpak hiervan.
Voor vochtoverlast die veroorzaakt wordt door onvolkomenheden in de
woning (constructie, ventilatie), zijn de verantwoordelijkheden in het
verleden duidelijk geworden, onder meer door de jurisprudentie op dit
gebied. Een wettelijke regeling van het grondwaterbeheer in het stedelijk
gebied ontbreekt echter. llicrdoor, en ook door onvoldoende inLicht in de
financiële consc4uentics, is de financiering van saneringsmaatregelen om
bestaande grondwateroverlast in woonwijken op te lossen. vaak niet of
onvoldoende geregeld.
Daarnaast vormt het ontbreken van een controleerbare normstelling
waaraan grondwaterstanden in woonwijken moeten voldoen een probleem.
Bovendien blijkt in de praktijk dat grondwateroverlast in woonwijken niet
of slechts ad hoc wordt opgelost. Technisch is grondwateroverlast oplosbaar, maar doordat vaak onvoldoende kennis bij direct betrokkenen
aanwezig is en het probleem towcl bouwkundige als civieltechnische
aspecten omvat. wordt het probleem teer vcrschillend bestreden, en wordt
niet altijd de meest effectieve en efficiënte oplossing gcko;:cn.
Samengevat is het probleem dus drieledig:
- er treedt in stede! ijk gebied grondwateroverla"t op:
- de taakvcrdeling en de wij;:e waarop de oplossingen gefinancierd
moeten worden, ;:ijn niet geregeld;
- bij de bestrijding van grondwateroverlast is vaak onvoldoende bekend
wat de meest cllecticvc en efficiënte aanpak is.
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Bij grondwateroverlast in stedelijk gebied LIJn primair betrokken:
- de perceeleigcnaren;
- de gemeente;
- hel waterschap; 1
- de waterkwalitcitsbcheerder:
- de provincie, als (rassief) grondwatcrbehccrdcr.
Huurders van woningen zijn via de perceeleigenaar (bijvoorbeeld een
woningbouwvereniging) betrokken.

Proefproject

In de regeringsbeslissing over de Derde Nota Waterhuishouding is aan gegeven dat een proefproject een hulrmiddel kan vormen om de grondwatcrrrohlematiek in stedelijk gebied daadwerkelijk aan te pakken. De...-:e
aanbevelingen zijn het resultaat van dit proefproject.
De problematiek van steelel ijk-grondwateroverlast is zeer complex.
Grondwater kan vochtoverlast in woningen veroorzaken. maar ...-:oals
gezegd, zijn er ook andere zaken die tot vochtoverlast kunnen leiden,
zoals de construct ie en het gebruik van de woning.
Daarnaast maakt het grondwater in st edel ijk gebied deel uit van het totale
waterhuishoudkundige systeem van oppervlaktewater en grondwater in
s tede lijk en landelijk gebied. Dit totale systeem heeft bovendien raakvlakken met natuur. landbouw en riolering.
In fi guur I is aangegeven welke relaties onder meer van belang zijn bij
grondwaterove rlas t in stedelij k gebied. Hierin is ook aangegeven welke
begrenzing gekozen is voor het proefproject: het grondwater in het
stedelijk gebied in relatie tot de vochthuishouding in woningen. De
raakvlakken hiermee zijn oppervlaktewater, grond water landelijk gebied ,
landbouw, natuur, riolering, gebruik en construct ie van woningen. Deze
z ijn, waar van belang. genoemd en. indien nodig, kort toegelicht.

Figuur I
Hegrenzing proefproject
overstorten
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liet proefproject is bege le id door een Stuurgroep en een Projectgroep. In
bij lage I is de samenstelling van deze groe pen weergegeven.
Deelrapporten proefproJect

De resultaten van het proefproject zijn in de vo lgende v ij f deelrapporten
beschreven:
- Verantwoording (waarin de samenhang tussen de deelrapporte n en de
opzet, aanpak en eva luatie van het project beschreven zijn );
- Technische e n bestuurlijk -jurid isc he verke nning;
- Voorbeeld-s tede l ijk -g rondwaternota:
- Voorbeeld-maat regelennota (a b uitwcrlo. ing van de voorbceld-stede lijkgrondwaternota);
- Aanbevelingen stedelijk grondwatcrbeheer.

Deelrapport ·Aanbevelingen
stedelijk grondwaterbeheer'

De 'Aanbeve lingen stede lijk grond waterbeheer ' li ggen nu voor u. Deze
aanbevelingen geven aan we lke aanpak gevolgd kan worde n bij het
bestrijden (e n voorlo..óm en) van grond wateroverlast. om zo efficiën t en
e ffec tie f mogelijlo.. het probleem op te lossen.
Het rapport gaat in op:
- de oorzaken van grondwateroverlast en de aansprakelijkheid voor het
ontstaan van grondwateroverlast;
- de taak verdeling en moge lijke fina ncieringsmethoden;
- de structure le aanpak van grond wateroverlast;
- techni sche richtlijnen voor s tedelijk grondwaterbeheer.

Technische oplossingen

Om grondwate roverlast in woonwijken te voorkómen en te bes trijden is
een aantal techni sc he maatregelen mogelijk. Er z ijn a l diverse onde rzoeken uitgevoerd naar deze technische opl oss ingen, waa rbij 1.owel
g rond-waterreg ule re nde e n bouwfysische maatregelen, al s aanpassing van
he t bewonersgedrag voorgeste ld z ijn . De keuze van de oplossin g word t
bepaald door de oorzaken van de overlas t. die me t behulp van een goede
analyse van he t probleem be paa ld worden. In de 'Techni sche e n bestuurlijk-juridi sc he verlo..enning' is een overJ ic ht opgenomen van de technische
oplossingen. Voor meer uitgebreide informatie kunt u gebruik maken van
de diverse relevante rapporten. 5

l.ic hiji'Oorhceld: flcem•n. A.S. I /992 ). Grondwaterproblemen in de woonomge••ing.
lklji. Wetell.ll'llllfl\11'111/..cl & TU Delft. m/..grol'JI Ge;mulheid.,tnlmid l'n Water/)('/ieersing: Ge/do(. G.O .. S. Maljaars 1/992 ). Maatregelen tegen grondwateroverlast.
Dl'n'lller. Ti\UW lnfi'a ('on.\fdt: Sl·gercn. WA .. 11. 1/enge•·eld (f<Jli-1). /Jo uwrijp maken
van terreinen , /Jc\'l'll/er/Den /laag. Stil'hting llollll'resl'ol'l'li nr. <J<J. ~oor l'en I'OIIIph'!'l
litnatuurm·er;i,·llf ll'ordt \'l'lwe:en naar de "''!•l'huische en bes/uurliji.-jllridi.ll'ile
•·erl.enning' l'!ln het projel'l.
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2.

WAARDOOR KAN GRONDWATEROVERLAST ONTSTAAN EN HOE ZIT HET MET
AANSPRAKELIJKHEID ?
l nle1dmg

In dit hoofdstuk wordt besc hreven we lke m oge lijke oorta ken e r zijn voor
het o nt !>taan van g rondwateroverlast. Dit is van be lang om te kunnen
bepalen o f he t moge lijk is ie mand aansprake lijk te l>te ll en voor de overlast. A lvore ns de moge lijke oorLaken te beschrijven. wordt kort aangegeve n we lke waterhui sho udkundige as pecte n van be lang ; ijn.

Welke waterhuishoudkundige aspecten zijn
van belang bij (het ontstaan van)
grondwatero vertast?
Waterhu ish oudkundige
aspecten

De waterhui shouding kan worde n verdee ld in vie r seg mente n: het g rondwate r. kwantitatie f e n kwalitatie f. en het o ppe rv la ktewat er, kwantitatie f e n
k walitati e f.
Voor een adequaa t waterhu ishoudkundi g be hee r moeten a l deze segmenten worden m eegenomen. Dit be teke nt in stedelijk gebied bijvoorbee ld d at
moet worden gezorgd voor een g oede afvoer van nee rs lagwater en afval wate r v ia drainage, o pe n water c n/of riol ering. Oo k moete n de bode m en
het grond water voldoen aan de eisen di e voor de vcrschill ende gebruiksfun cti es gelde n. liet be hee r moe t integraal z ijn, waarbij alle aspecten
m eegeno me n worde n.

Relatie opp ervlaktewaterkwantiteit en grondwateroverlas t

Door een ge ri cht opperv lakte wate rpe ilbeheer kan invloed uit geoe fe nd
worden op he t vc rloop van de g rondwate rs tand. Een lage waterstand in
het oppe rvlakte wat er res ulteert in het al gem een in lagere g ro nd wate rstanden, en ee n hoge waterstand in het oppe rv laktewater in hogere
gro ndwatcrstanden. De g rootte van het e ffect vari eert per s ituatie.
Het opperv lakt ewatersysteem is ook van be lang voo r het afvoeren van
drainagewatc r. Dit is een re latie die vooral speelt bij het oplosse n van
g rondwate ro ve rlast.

Rela tie grondwateronttrekkingen
en grond wateroverlast

Door gro ndwateronttrekkingen wordt de grond waterstand verlaagd. Al s
een onttre kking beë indi gd of verminde rd wordt (bij voorbee ld in vcrhand
me t het stil legge n o f vcrplaatsen van bedrijve n of in het kader van het
bestrijd en van verdrog ing), zal de grondwat erstand in mee r o f minde re
mate stij gen. Al s deze s tijg ing vooral in stedelijk ge bied aan; ienlijk is,
kan de gcstege n g ro nd wate rstand daar tot g rondwate rove rlast le iden.

Relatle nolering en
grond wateroverlast

Al s oude, lekke rioolbuizen benede n d e g rondwaterspiege l ligge n. hebhen
ze een draine rende werking: g rond water wordt v ia de rio le ring afgevoe rd .
waardoor de g ro nd wate rstand daalt. Bij vcrvang ing van deLe lekke huizen
doo r ni e uwe, gcs lote n huizen. gaat de dra inerende werking verloren.
I lie rdoor kan de grondwaters tand s tijgen. waardoo r g rond wate roverlast
kan onts taan.
Bij de bestrijding van g rondwate roverlast komt een tweede re latie met de
ri o lering aan de orde: al s afvoer van he t drainagewat er van de gemeentelijke of particuli ere ontwate ring naar opperv laktewater niet mogelijk is,
kan het wense lijk z ijn het drainagewater af te voeren v ia de ri o lering.
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Waardoor kan grondwateroverlast ontstaan?
Natuurlijke oorzaken

Er 1-..an een ·natuurlijl-..e · oornta!... 1ijn. waardoor de grondwaterstand
tijdelijl-.. of permanent stijgt. Een tijdeliJI-..c stijging kan bijvoorbeeld een
gevolg zijn van extreme wccrsorm.tandighcdcn gedurende enige tijd. Een
permanente stijging 1-..an bijvoorbeeld het gevolg ~:ijn van grootschalige
wij~:iging in grondgebruik. waardoor de vcrdamping afneemt.

Oorzaken in bestaande w1jken

Daarnaast 1-..an in bestaande wijl-..en grondwateroverlast ontstaan door een
gc-.tcgen grondwatcr-.tand of door 1et1ing van de grond.
De stijging van de grondwaterstand 1-..an het gevolg zijn van menselijk
handelen. bijvoorbeeld bij rioolrenovatic. peilvcrhoging in het open water
of vcrmindering of beëindiging van grondwateronttrekkingen.
Zelling komt met name in West- Nederland veel voor en kan aan~:icnlijk
1ijn (in Amsterdam !...omen zettingen voor van 75 tot 100 cm in 70 jaar).
Bij onveranderde grondwaterstand 1-..an door een dcrgelijl-..e 1ct1ing de
1-..ruipruimte in het grondwater komen te liggen en grondwateroverlast
ontstaan. Omdat lclling-.gevoclige gebieden vaak met een geringe drooglegging zijn ingericht. 1-..an zelfs bij geringe IClling al grondwateroverlast
ontstaan.

Oorzaken biJ nieuwbouw

Bij nieuwbouw ontstaat grondwateroverlast als de voor1.ieningen die
getroffen zijn voor de ontwatering van het terrein onvoldoende 1ijn
(onvoldoende ophoging. onvoldoende drainage) of niet goed functioneren.
Omdat tot in de 1cvcntigcr jaren weinig aandacht is besteed aan het
grondwaterproblecm. hebben veel bestaande wijl-..en al van begin af
grondwatcrovcrl ast.

Loslatende kalklaag

I lm111 1/omcprotntion)

Hoe zit het met aansprakelijkheid?
lnle1dtng

Het is alleen mogclijl-.. een partij aanspral-..elijk te stellen voor het ontstaan
van grondwaterovcrla-.t als bewe1en 1-..an worden dat de grondwateroverlast (voor een deel) is veroortaakt door bepaald ('onrechtmatig')
handelen van de partij. Bovendien geldt een verjaringstermijn voor
aansprakelijkheidsstclling van 20 jaar.
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grondwateroverla~t

in bestaande

wijken geldt het volgende:
Volgens de juri~prudentie i' rioolrenovatie een rechtmatige daad van

-

de gemeente, waardoor de gemeente niet aansprakelijk

ge~teld

kan

worden voor de gevolgen h1ervan.'' In sommige gevallen hebben
gemeenten overigens v. el een dee I van de kosten gedragen.
Bij beëindiging of wijLiging \an grond\\ alerunttrekkingen kan

-

sprake Lijn van aansprakelijkheid. Dit hangt sterk

ar van de omstandig-

heden en ;al dus per situatie verschillen.
Voor een ·natuurlijke' oorzaak is het uiteraard niet mogelijk een

-

instantie aansprakelijk te stellen.
Of bij het ontstaan van grondwateroverlast door zetting sprake kan zijn
van aan<.,prakelijkheid is niet bekend.
Er i' jurisprudentie bekend waarhij in nieuwhouw-,ituaties een partij
(bijvoorbeeld de bouwondernemer of de aanhe..,teder) aan..,prakelijk
gesteld is voor de grondwateroverlast."
Schadevergoe dingsregeling

Een schadevergoedingsregeling kan van belang t.ijn als er sprake is van
een rechtmatige ovcrheidsdaad. In dat geval is het. toals vermeld. volgens
de juri'>prudcntic niet mogelijk de betreflende overheidsinstantie aansprakelijk te stellen.
Voor schadevergoeding moet onderscheid gemaakt worden tussen een

wettelijke en een huiten-wettelijke vergoeding. Voorbeelden van wettelijke schadcvergocding<.,regelingcn zijn de regelingen in de Wet op de
Waterhuishouding. art. 40 en in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. art.
49 (planschadcregcling). Overheden kunnen in deze gevallen vcrplicht
worden schadevergoeding te verlenen. Ah er geen wettelijke regeling is.
kan met een beroep op nadeel-compensatie v. orden getracht bestuurscompensatie te vcrkrijgen ('buiten-wettelijk'). Een overheid (gemeente.
provincie) kan vrijwillig bestuurscompensatie verlenen. dan v.el op basis
van jurisprudentie daartoe vcrplicht worden. Een algemeen geldende
verplichting tot bestuurscompensatie beswat niet.
Aansprak el ijk he idss te 11 i ng

Als de veroor;aker van de grondwateroverlast duidelijk aanwijsbaar is.
kan via een juridi;.che procedure onderzocht worden of de betreflende
partij aansprakelijk

gc~tcld

kan worden. Als de uihpraak is dat inderdaad

sprake is van aansprakelijkheid. kan getracht worden de kosten van de te
treffen maatregelen geheel of gedeeltelijk te vcrhalen op de aansprakelijk
gcstelde partij.

'' Onda meer: 1/o~c l<tiad 3 -.J I'J87 . .'Vcdcrlanrllc .luri.ll>l<lrlcntic I'JS7. 711.1 r•n /loge
Raad /fJ-.J I'J8'J. \r•dl'l'lr111d"• .lun.'l"lldclllic l'i8<J. Sii.J.
Onda lll<'l'l': !?r~ad •·au \rl>itro~r· roor l)(!!llli>l'driirt'll J() I I<J87. ur. /:!.J/5 8omrrnilt
/'J87 I>.J7'i. Naad \'<lil \rhitra~<' \'oor holl\\'l><·dnJI'<'II 15- 1 I'J'JI. 11r 137-/'J Rr>IIIITI'cilt
/'J'J:! 1>.fJicJ1 Rood 1'<111 .-\rhitwge •·oor lwulllll'rlrit''<'ll :!IJ- l ICJ8'J. nr. I.IIJ.JIJ 8oui\TI'cill
I 'JS'J p .5.J 7
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A ls geen partij aan~prah.elijk kan worden ge~ t e l d voor de grondwateroverlas t. het7ij omdat de oorzaak van de problemen nie t duidelij h. is.
hetLij omdat bewijwoering niet mogelijh. i~. tullen de betrokh.en partijen
de h.osten van de maatregelen moeten dragen. In concreto tijn dit de
percecleigcnarcn, de gemee nt e en het waterschap. Omdat over het algcmeen duide lijkhe id ove r de fin ancië le verdel ing on tbreekt. doet het
vo lge nde hoofd stuk aanbe ve lingen ove r de wij Le waarop de taakvcrdeling
ge rege ld kan worden en we lke fi nanc ie ringsmethoden geh.aten kunnen
worde n.
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WELKE TAAKVERDELING EN FINANCIERIN GSMETHODE KAN GEKOZEN WORDEN ?

Inle iding

Al vore ns aan te geven we lke taak vcrd e lin g aan bevo le n wo rdt. besc hr ijft
dit hoofdstu k de rol die de vc rsc hill e nde be tro kke n partije n s pe le n in de
wate rhui shoud ing in stede lijk ge bi ed . Vc rvo lge ns wordt besc hreven hoc
de partijen de taken kunne n verde le n. Tot s lot geeft he t hoofd ~ tuk een
overzicht van de mogelijkhede n di e e r Lij n o m de maatregel e n te tïnanc ie re n , a ls he t ni et mogelijk is de tot a le ko>,tc n v ia aan s prakc lijkhc idsstc llin g
te ve rh alen.

Welke rol spelen de verschillende partijen in
de waterhuishoudin g in stedelijk gebied?
Wa terk wan ti t ei ts beheerde r

De belangrijkste taak van de watc rkwantitcit sbchcc rde r is he t pe ilbe hee r .
zowe l in het landel ij k al s in het s teelelijk gebie d. In de De rde Nota Wa te rhui s ho uding is dat nog eens aangegeven. Een bclc idsdoc ls te lling i" da t in
de toekom st de nog bestaande ontpo lde ringc nx opge heve n moeten wo rde n,
tenzij dit ni e t vere ni gbaar is met he t be lan g van een goede o rgani satie van
de wa terstaatkundi ge verzorging (Wate r>,c hapswe t. art . 1.2, tweede lid ).
De watcrkwantite itsbeheerde r voe rt dan he t be heer e n onde rhoud in he t
s tede lijk gebi ed, maar zorg t bijvoorbee ld o ok voor voldoe nde afwatcr ing sn1ogelijkhede n voor de afvoer van drainagewate r uit he t o ntwateringssysteem van gemee nte e n parti c uli e re n.

Provincie

De provi nc ie is (pass ief) g rondwatc rbc hcc rde r. Z ij draagt t.org voo r
s trateg isc he p lan vorm in g. coördinati e/afste mmin g e n rege lgev ing op he l
te rre in van d e waterhui shoudin g. De prov inc ie i ~ ve rant woo rde lij k voor
verg unn inge n voo r g ro nd watcronttre kkingc n, zo we l voor he t verle ne n a ls
voor het intrek ke n o f bepe rke n van ee n ve rg unning.

Gemeen te

De gem ee nte is de in stanti e die he t rioo lbc heer in stede lijk ge bi ed uitvoe rt , en d ie bes luit lot rioo lre nov atic. Vaak hee ft de ge meent e (een deel
van) het o ppc r v lakte water ~ y s tee m in he t s teele lijk ge bie d in eige nd o m .
bcheer e n/of ond e rhoud .

Wa terk waliteitsbeheerder

De wate rkwali tc itsbe hcc rder kan ee n rol spe le n bij he t bestrijde n va n
grondwaterovcrlast. Als de afstand to t o pe n wat er te g roo t is e n e r gee n
m oge lijkh eid is open water aan te legge n . zal ee n a nde re o pl ossi ng
gezoc ht moete n word en voor de afvoe r van he t drainagewater. In da t
ge va l kan onderzocht worde n o f he t moge i ijk is he t drai nagewate r af te
voe re n via de ri o leri ng . Hie rbij m oe t d e wat c rk wa litc itsbe heercle r ee n
afwegin g make n ol dit moge lij k e n acceptabe l i ~. Criter ia die bij de
afweging een ro l kunnen s pe le n. Lij n:
- de mate va n ve rontre ini g ing van he t dra inagewatc r:
- de moge lijkh e id van directe loz ing o p ope n water:
- de hoe vee lh eid drainage wa te r:
- de in vloed op het zuiv c rings rc nde men t van de ri oo lwatc rt.ui vc ring
waar het d rainagewat e r te recht h.o mt:

"' Onlpoldcri n gi'II : (in opp<'n·hd ! cll·arcrcn in .lll'cll'iijk ~ chiccl d ie in /Jchca en oncll"rhout!

: (in hij de gemeenll' in fllaars
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- de im loed op de overstortfrequentie \all de riolering. de noodtaak tot
aanpa-.-.ing van de pompcapaciteit;
- het streven naar de laagste maahchappelijke kmtcn.
De watcrh.waliteitsbehccrder besluit per geva l op basis van dete arweging
o r overgegaan kan worden tot aansluitin g van de drainarvoer op de ri olering. 11 ierhij overlegt de waterkwal itc itsbe hce rdcr ooh. met de rioolbehcenlcr.

Welke taakverdeling voor aanleg, beheer en
onderhoud van voorzieningen wordt
aanbevolen?
Mogelijke voorzieningen

Om grondwaterove rl ast op te lo\sen h.unnen twee soorten voortieningen
getrotTen worden (or een combinatie van beide)'':

- grondwaterregulerende n){lr::icningcn:
- bouwfysische mor::icningcn in de /..mipmimte

Cl/

of de wootmtilllll'.

Bouwrysischc maatregelen worden tot de verant woorde lijkheid van de
eigenaar gcrch.cnd. In dit hoofdstuh. gaat het om de taakvcrdeling bij
aanleg. bcheer en onderhoud va n g rondwat erreg ulere nde voort ie ningen.

Kernvragen taakverdeling

De h. ernvragcn tij n:
- w ie is vc raniwoordelijk voor de aanleg van de grondwaterregu lerende
voort icningcn?
- ''ie is veran twoord el ijk voor het helieer en ondNhoud \ an de grondwaterregulerende voortieningen?
Bij de bcantw.oording moet steeds onderscheid worde n gemaak t tussen:
- openbaar en particulier terrein:
- bestaande en nieuw te bouwen wijh.en .
Voor wat betreft bestaande w ijh.en gaat het om de vcran i \\OOrdclijkheidsverdc lin g bij de maatregelen die in de maatregelennota (tic hooldstuk 4)
word e n voorgesteld. Bij nieuw te bouwen wijken gaat het om de verantwoorde lijkh ci d svcrdeling hij de maatregelen die in nieuwbouwsituaties
ge nomen moe te n worde n om problemen te voorh.om cn.
Voor de ve rant woordclijh.heidsverdeling is ook het ondcr-.chcid tussen
ontwaterin g en afwatering van belang. Onh\atering is in boordlijnen de
ahoer van neerslag 0\cr en door de grond naar stedelijh. open waterorde
riolering. af\\ atcring is het verde re tran sport van het water door sloten.
gracht en. h.analcn naar buiten het s tedelijh. gebied. In tk Derde Nota
Waterhuishouding i-, als verdeling gegeven: on tw alering-gemeente en
arwatcring-\\aterschap. Dele verdeling is echter niet eenduidig. Open
water kan bijvoorbeeld naast een arw a te rende noh. een o nt \\aterende
runetic hebben. I lierover ;uilen in de toeh.omq arsprah.en gemaah.t worden
tu ssen de Verenig in g van Nederland se Gcmeenten en de Unie van Watersc happe n.

" /ie
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Is er één optimale taak\•erdeling \'oor alle gel'allen?
Nee. Om de p robl em e n zo doelmatig mogelijk op te lossen. wordt ondersc heid gemaakt tu ssen best aande wijken en nieuw te bouwen wijken.
H e t belangrijkste vcrsc hil tussen beide situaties is dat bij nieuwbouw
voorafgaand aan e n tij de ns de bouw maatregelen getroffen kunnen
worde n o m probl e me n te voorkómen. In bestaande wijk.en gaat het vooral
om het bestrijden van bestaande grondwateroverlast.

Taakverdeling i n schema

In figuur 2 is zijn de take n schematisch weergegeven. De taakvcrdeling is
nade r uitgewe rkt in sche ma I.

Figuur 2
Taken

ge~1 eente " . - - - " ' " L

initiatief

e ig e n ./g em ./waters . ~

bewoners_j_

-

aanl eg

aanpassen

voorzienin gen

gebruik woningen

cigcn ./gcm.hva tcrs. beheer en onderhoud
voo rt.ieningen

gc mcent eb~".....,........"

evaluatie
(nadere uÎH1'crking in schema I)

Wat is de aa nbevo len taakl'erdeling
wijke n ?
Taakverdeling bestaande wijken

111

hestaande

In bestaande wijke n waa n n zich grondwaterproblemen zouden kunnen
voordoen, heeft de gemeen te tot taak te zorgen voor een goede OJIIII'atering op openhaar terrein (aanleg en bcheer en onderhoud).
Voor de aanl eg van ontwateringsmiddelen op particulier terrein is de
e igenaar verantwoorde lijk. Bovendien moet de eigenaar 1.elf een regeling
tre ilen over het bc heer e n onderhoud met de gemeente en 1.onodig de
overige betrok ke n e ige na ren. or bcheer en onderhoud door eigenaar of
gem eente he t meest d oe lmat ig is. is all1ankelijk van de gekozen ontwateringsmc thode . De \'cr:amcl- en transportleidingen en aansluitpunten die
in de maatregelenno ta opgenomen zijn voor de ontwatering op particulier
te rrein, worde n door de gemeente aangelegd en onderhouden. Deze
leid in ge n worde n bij voorkeu r in openbaar terrein aangelegd. Als een
partic uli e r buite n de maatrege lennota om een transport leiding aan wil
legge n voor de a fvoer van drainagewater van het eigen perceel naar open
wate r, s taat de gemee nte d it (onder voorwaarden) toe.
Het wate rscha p hee ft de taak te 1.orgen voor de aan leg en het tod.omstig
be heer e n onderho ud va n de af~mtcring. Indien mogelijk en wenselijk,
past he t wate rschap het pe il beheer aan om de ontwateringsdiepte te
vergrote n .
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De gemeente neemt. al-; de probleemverkenning (1ic hoofdstuk 4) daartoe
aanleiding geeft, het ini tiatief voor het treffen van maatregelen in bestaande woonwij ken en neemt het voortouw bij de uitvoering. Hl

U1tvoering

De uitvoering vindt gefaseerd plaat\. De gemeente realiseert in de eerste
fase ontwatering in openbaar terrein voor zover dit noodzakelijk is voor
een goede ontwatering van het openbaar terre in. A ls du idel ijk is dat
hiermee op particul ier terre in de grondwateroverlast niet opgelost 1al
worden en dat daarom op particu l ier terrein maatregelen getroffen moeten
worden. 1orgt de gemeente tijdig voor verzamel- en transportleidingen en
aansluitpunten.
A ls de in openbaar terrei n aangebrachte ontwateri ngsmiddelen niet de
probl emen op part icu lier terre in oplossen. leggen in tweede i nstantie
eigenaren ontwa teringsmiddelen op particulier terrein aan.

Wa t is de aan!Je i'O!en taak 1•erdeling i n nteuw te
IJ o u w e n w ijk e n ?
Taakverdeling nieuw te
bou wen wijken

In nieuw te bouwen wijken heeft de gemeente tot taak te zorgen voor een
goede oiiHI'aterillg l'llll het ope11haar 1arei11 (aanleg èn bcheer en onderhoud ). I liert oe maak t de gemeente bij de voorbereid ing goede afspraken
me t de bouw in iti atic fncmcr(s) over het bouwr ijp maken en de toekomstige g rondwatcrsi tu atic. De gemeen te vcrleent de bouwvcrgunning als het
bouwplan voldoet aan de voorwaarden die in het Bouwbesluit gesteld
worden. Vcrder wordt aanbevolen dat de gemeente in con tracten en
voorw aarden voor gronduitgi fte du idelij k aangeeft wat de kope r van de
grond ka n vc rwachten van de ontwatcri ngsdicpte en/of ontwateringsm iddclcn.
De eventuele tra11sporr- en ra: mnelleidi11gell en aw1sluitp11111en moet de
gemeente aanleggen en o nderh ouden. Deze leidingen worden bij voorkeu r
in openbaar terre in aange legd. De gemeente zorgt ook voor de aanleg van
ontwa/erillgsmiddelen op parliculier 1errei11. Eventueel kan de uitvoering

door de eigenaar gebeuren.
Bij de overdracht van het perceel gaat de verantwoordelijkheid voor de
on twa teri ngsmiddelen die aangelegd zijn ten behoeve van de ontwatering
va n het perceel zel f. mee naar de pcn:ccleigcnaar. Als he t gaat om ontwateringsmiddelen in het perceel die pcrcecbgrcnsovcrschrijdcnd functioneren. moeten door middel van zakelijk recht afspraken gemaak t worden
tussen gemeente en perceeleigenarcn. De gemeente regelt in het koopcontrac t met de (toekomstige) perceele igenaar het bcheer en onderhoud.
In sommige geva llen kan het doelmatig 1ijn dat de eigenaar zelf voor het
bcheer en onderhoud 10rgt (bijvoorbeeld bij ai";:onclerlijke ontwatering~ 
m icldelen per perceel). I n andere gevallen (bijvoorbeeld bij ringleidingen
rond een blok woningen) ligt het wellicht meer voor de hand dat de
gemeente voor het beheer en onderhoud mrgt.

'" \oor Îlllltmriererrelltl' /1 li ~ r her irr iriarie( !Ir i dt· hedrii •·e/1 .

20

H

0

0

F

0

s

T

u

K

3

Het waterschap draagt zorg voor de aanleg en het toekomstig bcheer en
onderhoud van de af'watcrings\'oor::.ieningen. Het waterschap stemt het
ontwerp van het afwateringssystccm af op de gewenste ontwatcringsdiepte.
Als aan deze voorwaarde n vo ldaan wordt. is er ook in de toekomst in
principe geen grond wateroverlast te verwachten. Een ste rk veranderde
grondwaterhui shouding zo u overigens ook clan nog tot grondwateroverlast
kunnen leiden.

Wie betaalt wat?
Te ver wachten kosten

In de Derde Nota Waterhuishouding is een globale sc hatting gemaakt van
de kosten die het oplossen van grondwat erove rlastproblem e n lande lijk met
z ich mee zou bre ngen. I !ct aantal woningen dat met gro nd waterove rlast te
maken heeft, is geschat op 165.000. Per wonin g zijn de kosten va n de te
treffen maatregelen geraamd op 1.000 tot 5.000 gulden. ofwel gemiddeld
3.000 gulden per woning. In totaal gaa t het dan om circa 500 miljoen
g ulden.
Geconstateerd moet worden dat diverse onderzoeken naar het voorkomen
van grondwateroverlast uitkomen op hogere aantallen woningen en kosten.
In het kader va n het proefproject z ijn deze aantallen en kosten ni et nader
onderzocht.

Keuze maatregelen

I le t s treve n is erop gericht een pakket van afdoende maatregelen met de
laagste maatschappelijke kost.e n te kiezen. I lierbij spelen zowel de kosten
op korte termijn (investeringen) als de koste n op lange termijn (bij voorbee ld van klein onderhoud e n herste l van nieuwe schade) mee. De kosten
vormen ec hter nie t het en ige criterium. Ook een integrale belange nafweging behoort plaats te vinden bij de keuze van een pakket van maatregelen.

Keuze financieringsmethode

De keuze van de financieringsmethode is s terk afhankelijk van de s itu at ie
en zal van geval tot geva l verschillen. Er wordt dan ook niet één bepaalde
financieringsmethode aanbevolen. Er z ijn di verse financieringsmethoden
en comb inaties daarvan waaruit gekozen kan worden.

Welke mogelijkheden ::.tjn er voor het .fïnancieren van
de maatreg eI en ?
Gemeente

De gemeente zou de kosten kunnen financieren via één of meerdere van de
vo lgende financieringsmethoden:
I. (;rondprijs
Vcrrekening va n kosten in de grondprij s is alleen moge lijk bij nieuwbouw en vc rkoop van grond. De (toekomstige) eigenaar betaalt. Een
deel van ee n door het Rijk verstrekte lokati es ubsid ie zou , bij eni ge
finan c ië le ruimte. aangewend kunnen worden om grond wa teroverlast te
voorkomen. Deze s ubsi di e komt ten goede aan de exp loitatie van de
g rond . Pro1•incie of Riik betalen deze s ubs idi e.
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2. Baatbelas ting

J.
4.

S.

6.

7.

S.

9.

Baatbelasting heen all een betrd,h.ing o p in vesteringsh.oste n, du s op de
aanleg. Onde rho ud kan hi e rmee nie t worde n betaald . De eigenaar/
hewoncr betaalt.
Houwgrondbelasting
Een bij zonde re vom1 van baatbe la!'. ting. De l'igenaar betaalt.
Rioolrecht e n
In ee n aantal gevall en kan drainage a b o nde rdeel van de ri o lering
\"orde n besc ho uwd. De eigenaar en de bewoner kunnen be iden betaler
t ij n.
S ubsidie van provincie of Rijk
We lli cht ont vang t de gemee nte een s ubs idie om bij voorbeeld onderLoek
te starten o f maatregelen te stimuleren. Pro1·incie of Rij/.. betalen.
Onroerend-goedbelasting
lie t tarief is in de gehe le ge mee nte gelij k. De gemeente / O U ee n dee l van
de opbrcng!'.te n van de onroe rend -goedbelasting h.unnen gebruiken voor
de ' bestrijd ing van gro ndwatc rove rlast '. De eigenaar e n/of de hell'oncr
betalen.
Pri vaatrechtelijke overeenkomst
De gemeente kan me t e igenaren of bewoners een pri vaatrcc hte l ijl-e
overee nkom st sluiten. De eigenaar c n/ of de bewoner betal e n.
Nieuwe heffing voor het stedelijk grondwaterbeheer
De ge meente h. an we llic ht een nie uwe he llin g in hel leven roepen voor
he t stcde lijh. g rond wate rbe hee r, ee n ge heel nie uwe moge lijkhe id die in
dit geval moge lijk toepas baar is. Z ij moet duide lijk de ' baat ' voor
e igenaar e n/o f bewoner kunne n benoeme n. De e igenaar en/of de hewoncr be talen. Deze optie is o veri gens he lemaal nieu w. Er is nog geen
e rvaring mee opgedaan.
Algemene middelen
De moge lijkhe id bestaat de l-os ten voor de ' ontwatering' (gedee ltelijk)
uit het Gemeente fonds c n/of een Doe luitkering van het Rijk te lïnanc iercn. Deze laatste zal o ve rigen s in de toe kom st steeds meer afnemen. De
gemee111e betaalt.

lie t grote aantal financ ie ringsmethode n dat de ge meente hee n , betekent
overigens ni et dat financ iering van maa tregele n daa rmee ee n eenvoudi ge
taal- is.
Waterschap

liet watersc hap kan de kos ten voor haar aandee l van de maatregelen
(a fwate ring) alleen fin anc iere n via de waterschapslasten . He t waterschap
slaat de kosten over het gehe le geb ied om volgens de bij de kostent oede ling
vas tgeste ld ve rd ee lsle ute l. Vanwege de trit s ' be lang-betaling-zegge nsc hap '
lig t het in de rede dat de kosten van afwatering in het s tede lijk gebied te n
l-oste van het 'gebo uwd ' komen. In princ ipe kan het wate rschap di t rea li sere n door verhog in g van de omslag 'gebou wd ·. Hi ervoor is echte r wij t ig ing
van de verdee lsle ute l nodi g.
Ooh. kan hierbij aan de thans mogelijke ingcLc te nen-omslag worden
gedacht. In be ide gevalle n be taalt de eigenaar c n/o f de bewoner.
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De mogelijkheden voor eige nare n/bewoner\ ;ijn:

I. Eigen bijdrage
De eigenaar J.. an eenmalig of jaarlijJ.,..., de eventuele J...o">ten betalen.
2. Subsidie \an de ge meente
Wellicht J...an de eigenaar financieel worden ondersteund door een
subsidieregeling van de ge mee nt e.
Consequenties

Beperkingen

Globaal gespro J.. cn J...omt een groot deel van de J...m.ten direct of lildirect ten
)a..,te van de perceeleigenaren e n/of bewoner\. De overige J...mten J...omen
voor een belangrijJ... deel ten la;.te van de gemeen te en daarnaa\t ooJ... ten
la">te van het waterschap. In de1e aanbevelingen wordt niet nader ingegaan
op deLe kostenverdeling.
De genoe mde lïnancieri ngsmogel ijJ...heden hebhen de vo lgende hercrJ...inge n:

- de lastc nvcr;waringen voor burger'> in dit kader moeten beperJ...t blijven.
mede in het lic ht van de toc h al ">tcrJ.. ">tijgende miliculasten:
- onder de huidige regelgeving is het niet moge IijJ... voor vcrhuurders om
de J...osten via een huurvcrhogi ng direct door te bercJ...cm:n:
- de mogelijJ...hede n om hij ni e uwbou w de maatregelen te bcJ...ostigen uit de
grondopbrengst worden hc pcrJ...t door marJ...tovcrwcgi nge n en de nooclt.aaJ... betaalbare hui ;.vesting te J...unne n blijven rea liseren. Een te hoge
grondprijs i;. daarom niet gewen;.t.
Bijdrage Rijk en provincie

De bijdrage van RijJ... e n provincie is alhanJ...elij J.. van de int.et: aanvullende
midde len voor hijvoorbee ld onderzoek of het orlo;.scn van J...nelpunte n
J...unn en een ex tra stimul ans ;ijn voor gc meente n om de stcdc lijJ...-grond waterprobl emati c J.. aan te pakken. Of dcrge lijJ...e middele n besc hiJ...baar
J.. omen . is nog nie t beJ...cnd.
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4.

HOE KAN GRONDWATEROVERLAST STRUCTUREEL AANGEPAKT WORDEN?

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop grondwateroverlast in stedelij k
gebied structu reel aangepakt J-an worden. I n figuur .1 is de aanpai- in
hoofdlijnen weergegeven. Dit figuur is in schema 2 uitgcwerl-t in een
globaal overzicht. In schema 3 is de aanbevolen proccdure uitgewcrl-t in
een gedetai lleerd totaal-overzicht.

Figuur 3
Aanpak
probleemverkenning

•

...
geen
actie

*-

stedelijk grondwaternota

-

,---

beleid

beleid

bestaande

nieuw te bouwen

wijl.. e n

wijken

.

maatregele nnota

rr

I

u it vuering maatregelen

J

l

hc hccr e n onderhoud voorzieningen

I

I

evaluatie

J

(nadert' uilwcrJ..ing Îll .\cllenw 2 l'll 3)

Wat kan
Probleemverkenn ing

tn

ieder geval gedaan worden?

In een probleemverkenning kan de gemeente dc vraag beantwoorden of
in de huidige cn/of tockomstigc situatie problemcn met grondwatcrovcrlast in een stcde l ijl- gebied (te vcrwachten) t: ijn. De criteri a hicrbij
zijn hct al dan niet voorkomen van klachten en de kans op klachten. tc
bcpalcn aan de hand van de grond waterstanden en de krui pruimted icptc in
hct stedelijk gebied.
l l icrbij kunnen cvcntueel bcschikbare waterhuishoudkundi ge vcrkcnningen die in andere ondertoeken zijn uitgevoerd. gebruikt worden.
l iet gaat hierbij niet om een eenmalige problcemvcrkennin g, maar om een
periodi eke verkenning. In dcze periodi eke vcrkcnn ing worden allc relcvante on tw ikkelingen gevolgd. die tot grondwa tcrovcrlast kunnen leiden.
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Geen problemen

Als er geen sprake is van gron dwaterove rlast in het stedelij k ge bi ed en d it
in de toekomst niet te vc rwachte n is. onderneemt de gemeente ve rde r geen
actie 11 • Overigens k unne n verwac hte ontw ikke linge n aan le iding zijn o m ,
eventuee l in een ande r verband. belei d te formuleren. Im me rs. het te voeren
beleid moet d u idelijk worden. Ee n o nt w ikkeling d ie ee n aa nle id ing kan
vormen, is b ijvoorbeeld het vc rmi nderen vang rondwate ronllrck k in gcn.

Wel prob lemen

Als er gronJwatcrovcrlastprohlcmc n z ijn of te verwac hten .1, ijn , nee mt de
gemeen te he l voorto uw h ij de o ploss ing van de probl em en. Dit houdt
overigem n iet in dat de gemeente daarmee de a lge he le verantwoorde!ijkbeid hedt voor het grondwaterbc heer in het stede lij k gebi ed. De eerste stap
van de gemeente is het opstellen van ee n zoge naam de s tedelijk-g rondwa te rnota 11. In deLe nota wordt het be le id van de ge mee nte gc fo m1ul ecrd .
Hierbij kom en Lowel de bestaande w ijke n als nie uw te ho uwen w ij ken aan
de orde. In dt: stedel ij k-grond wa te rno ta ku nne n de vol ge nde v rage n beantwoord worden:
l . Wat Lij n prec ies de p robl em en'!
2. We lke be le id suitgangspunten worden gehant eerd?
3. Voor we lke bestaande wij ken t.ij n maatrege len nodig'!
4. We lke ui tgangspu nte n worde n bij nie uw te bo uwe n w ijke n gehanteerd?

ad 1.
Wat zijn precies
de problemen ?

Aan s lu itend op de problee m verkenning vindt een inventarisatie plaats van
de s ituat ie in hestaande w ijke n e n van te ve rwacht en ont w ikke linge n.
Aflum kclijk van de hoevee lhe id in formatie die besc hi kbaar is (kl achten e n
g rond watermee tgegeve ns) wordt, .1,0 nodi g, ex tra onde rzoek gedaan.

ad 2.
Welke beleidsu itgangspunten
worden gehanteerd?

Vervo lgens wordt op bas is van de res ultate n in overleg met betrokkenen
bes loten o f verde r actie o nde rnomen moet worden in ni e uw te bouwe n en/
o f bestaa nde wijke n. Hi e rvoor worden bel e ids uitgan gs punten ge formulee rd .1'

ad 3.
Voor welke bestaande wijken
zijn maatregelen nodig?

Uit de in ve ntari sati e moet blij ken o f in bestaande wijke n maatregele n
gctro ff'c n zoude n moeten worden. In de be le ids uitgangs punt en wordt
zonodig een priorite ite nvo lgorde bij de sanerin g van bestaande wijke n
aangegeve n.

ad 4.
We lke uitgangspunten worden
bij nieuw te bouwe n wijken
gehanteerd?

Aangegeve n wordt :
- we lke ont werpno rme n gebruikt worde n bij he t o ntwerp van het
o nt watcringssystee m:
- we lke maatrege len getrotfe n kunnen worde n:
- we lke rege linge n ge bruikt kunnen worden bij het bouwrij p ma ke n e n
de g ronduit g ifte .
11

f)if is een cmciale he.;/issing. Maalregclt•fl lijden.; tic llll'il'illing.;_/{l.ll' :ijn l'ij/ ror ricn
nwal gocdJ...opcr dan mtuJtregc/en in hc.\liltlltdc H'ijl..eJt. l>aarom mol'! h~j it•dt'rt' nieuw te
houu·e11 \\'ij/.. goed nagt•gaan wouh·n of gnnui~1'0iero\·cr/asl een proh/eem ~~JU Á.lllllll'll

nnmen.
" /.ie lwofilsru~ 5.
' -' Ot• tlflllhn·c/ingcn in dir rapporr ~ 1111111'11 u/.1 ha.li.1 mor dt• //l'lc'itl.\1/irgung .IJJIIIII<' II
gehrui/..t ~rt ·oulnt.
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Wat kan tn bestaande wijken gedaan worden?
Algemeen

Voor bestaande wijken !..an een maatregelennota 1 opgesteld worden. In
dc1c nota wordt het bclc1d dat in de qedehj!.. grondv\ a ternota gdormuleerd
is, nade r ullgewer!..t met een meer gedetaillecnk inventarisatie en analyse.
Op basis hiervan !..an een !..cu7e voor maatregden gema.tkt worden. Zonodig wordt onder1.oc!.. gedaa n voordat een hcu1c gemaakt word t voor een
pakket van te nemen maatregelen.

Mogelijke maatregelen

De keute van de te treilen maatregelen om bestaande grond~ ateroverlast te
bestrijden, hangt sterk af van de s ituatie en de aard van de !..lachten. In een
bestaand gebied is e r een complexe relatle tussen de grondwaterstand. de
constructie en het gebruik van gehouwen. Vochtoverlast kan immers een
gevo lg 1ijn van grondwa te r. maar ook van bijvoorbeeld onvoldoende
ventilati e in de woning. De maatrege len die ge!..o1en kunnen worden, 1ijn
daarom o nde r te vcrdelen in:
- grondwaterregulerende maatregelen.
- bouwfysische maatregelen in de /..mipminue l'n fo( de 1\'00I/Iïlllllll'.

Folie in kruipruimte

(/non: .Ion- Willelil

\'Uil

I /iel j(!lografil')

De maatregelen kunnen worden verdeel d in:
- brongericht: gericht op de vermindering van aanvoe r van water;
- transportgcri cht: gericht op de bevordering van afvoer van water;
- c tlectgericht: ge ri cht op het bepe rken van de sc hade.
Naarmate de maatregele n dic hter hij of in de won ing getroffen worden,
v indt een versc hui v ing plaats van een bron- of transportgerichte naar
ee n effectgerichte aanpak. Voor een doe lmatige o plossing van de overlast
moet gestreefd worde n naar ee n bron- of tran-..portgerichte aanpaL
Gc7ocht moe t worde n naar de meest effec tieve en e fficië nte op lossi ng.

11

/ie hoojdS111~ 6.
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Bij de kcun: moe t ge\l reefd worden naar een oplossi ng met de laagste
maatschappelijke kosten . Onder de maatschappclijl..c 1-.ostcn worden n iet
alleen verstaan de 1-.o:-ten van de maatregelen in financiële Lin. Ooi..
:-chade aan het milieu door bijvoorbeeld verdroging, schade aan gehouwen door bijvoorbeeld telling of aan t a~t in g van houten funderingspalen
e n de kans dat opni euw overlas t ontslaat en de daarmee samenhangende
kosten, moe ten bij de keuze van maatrege le n meegenomen worden.
Som:- Lul len bouwfys isc he maatregelen goedl..ope r tij n e n even effectief
als grondwate rregu le rende maatregelen. In andere gevalle n is het niet
mogelijl.. of wcnselijl.. om grondwaterregulerende maatregelen te treffen
vanwege te vc rwach ten \Chade. In die gevallen zullen (u itsluitend of
aanvu llend) bouwfysische maatregelen nodig t ijn. Ooi.. bestaat de mogelij kheid dat a lleen g ro nd wate rregu le rende maatregelen ni et afdoende t. ijn ,
e n aanvullend bouw fysisc he maatrege len noodzake lijk zij n.

Schelpen in kruipruimte

(Bron: 1/eidemii)

Naast deze maatrege len 1-.an ook aanpaS\ing van he t peilbcheer door het
watersc hap de grondwate roverl ast verminde ren. In feite gaat het hier om
ee n grondwate rregu lerende maatregel: het peilbeheer is van invloed op de
g rond wat erstand.
Voor een uitgebre ide beschrij ving va n de grond waterreg ul ere nde en
bouwfysisc he maatrege le n word t vcrwete n naar de "Techni sche en
bestuurlijk -juridische ve rl.. enn ing' van het projec t.

Taakve rdeling

De gemeente neem t het initiatief en het voortouw bij het treffen van
maatrege len. De taal.. vcrde li ng voor het aan leggen. bcheren en onde rho uden van de voorticningc n is reeds beschreven in hoofdstul.. 3. De
1-.e u;:c van de maatrege len v indt in goed overleg met pcrcec le ige narcn/
bewoners plaats.

Fasering
In een maa tregelennota wordt uitgegaan van een fa:-eri ng 1'. In de eerste
fase tre ft de gemeente maatrege len in openbaar terrein. Na evaluatie van
deLe maatrege len tre ile n e igenaren daar waar nodig aanvullende maatregelen op partic uli er terre in.
1
'

/.it• ooi. hoofdlltiÁ ó.
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De keuJ:e voor de maalregele n in fase I wordt gemaakt in de maatregelennota . Fase I wordt nader uitgewerkt in hesteUcn. Bij de uitvoerin g van de
maatrege len wordt morlichting gegeven aan de pe rcee le igenaren en
eventueel de bewoners. De a fs praken over aanleg. bcheer en o nderho ud
worden tijdi g zoveel mogelijk vastge legd in m·creenkomsten tussen
gemcenten en pcrceele igenaren. De gemeen te voert de maatrege le n uit en
ver;:orgt hel bcheer en o nderho ud . Vervo lge ns cmlueert de gemeente de
getroffen maatrege len. De gemeente bewaakt de grondwate rs ituati e ook op
lange termijn v ia monitoring en klachtenbehandeling. I li erdoor controlee rt
J:e of de bestaande probl emen vo ld oende opge lost z ijn en of er geen nieuwe
problemen on tslaan.
A ls hieruit blijkt dat de maatrege len (p laatselijk) ni et vo ldoende z.ijn.wordt
in fase 2 een keuze ge maakt voor aanv ull ende maatrege le n op particu li er
terrein , di e de e igenaren ze lf zullen treffen .

Wat kan bij nieuw te bouwen wijken gedaan
worden?
Algemeen

Voor ni euw te bouwen wijken wordt de keuze van de maatregelen gemaakt
op het mome nt dat de voorbereidi nge n voor het houwrijp maken e n het
bouwen starten. I li ervoor wordt. a l ~ het nodig is. (aa n\'111/end) onder:oek
naar g rond. g rondwater en te gebruike n bouwwijze (me t of zonder kruipruimte) gedaa n. De keuze van de maatrege len wordt zovee l mogelijk
vastge legd in afsprake n/overeenko ms ten tussen gemee nte. bouwinitiatiefnemer en eventuee l de kope rs van de grond .

Mogelijke maatrege len

Bij de keuze van houwlokati e~ en het bouwrijp make n moet aandacht
besteed worden aan de grond , het g rondwa te r en de bou ww ijzc . Technisch
gez ie n hee ft een gebied met een doorlatende gro nd en een rel atief lage
grond waterstand de voork eur:
- Bij een doorlatende g rond kan het nee rs lagwater en he t grondwate r
sne ller afstromen. Als de doorlatendhe id onvoldoende is. kan in een
beperkt aan ta l gevallen door grondvcrbe terin g de doorlatendhe id vergroot wo rden .
-

Bij een o nt werp-g rondwate rstand d ie lage r ligt dan he t toets ingscriterium
voor woningcn 1h , is de kan s op prob leme n ge ring. He t vcrschil tussen de
on twerp-grondwate rs tand en he t maaive ld kan vc rgroot worde n door
op hoging van het oude maaive ld met goed doorlatende gro nd , door een
diepere ontwatering cn/of vold oende afwateringsmidde lcn.

Als grond vc rbetering en/of ophoging nie t mogelijk zij n of onvoldoende
effec t hebben. is intens ive ring van de ont - en afwatc ringsd ichthe id
onontbeerlij k. De gemeente legt hiertoe ee n drainageste lse l aan. Daarnaast
zal het watersc hap het ontwerp va n het afwatcringssystcem en het te voere n
pe ilbc hee r af moeten stemmen op de gewenste ontwatcringsdiepte. Hi erbij
moel reke ning gehouden worde n me t he l effect op de omgev ing (hijvoor-

1
''
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beeld verdroging). liet i'> ook van belang rekcnmg te houden met de
tockom"tige inrichting van het terrein. In het stadi um "oorafgaand aan e n
tijdens de feitelijke inrichting zijn de kosten van aanleg van drainage
namelijk vele malen lager dan ná de inrichting. Wij1iging van het afwateringssystccm achteraf is vaak niet mogelijk.
Voor de houw geldt dat het bouwplan onder meer aan he t Bouwbes luit
moet vo ldoen. llicrin 1ijn regels opgenomen voo r bijvoorbee ld de ventilatic van de woning. De gemeente moet daarom alvorens een bouwvcrgunning te vcrlenen (vereist hij nieuwbouw) nagaan of het bouwplan voldoet
aan het Bouv. bes luit.
Daarnaa"t verdient. waar moge Iijk. kruipruimtcloo" houwen de voorkeur.
Vloeren en muren moeten zo worden uitgevoerd dat vochttran'>port vanuit
de grond naar de woningen minimaal i". Goed luchtdichte vloeren maken
de grondwaterstand minder belangrijk. Wordt er mèt kruipruimte gebouwd,
dan moet de bodem van de kruipruimte met een laag van tenminste 0.20 m
goeddoorlatend matcriaal (hij voorkeur schelpen) worden afgewerkt e n
mm:tcn voor;ieningen voor een adequate ventila tie van de kruipruimte
worden aangebracht.

Taakverdeling

De gemeente moet ervoor zorgen dat bij he t bouwrijp maken het terrein
voldoende ontwaterd wordt. li et is wenselijk dat bij het ontwerp van de
ontwatcring"middclcn ook gelet wordt op het gemak waarmee he t systeem
later beheerd kan v. orden. Zo is de aanleg van voldoende doorsteekpunten
in de drainagemiddelen een voorwaarde voor een \ystccm met een lange
levensduur. De gemeente LOrgt voor duidelijkheid over de wijze van
ontwatering hij de grondui tgiftc.
Voor het water\chap geldt hetzelfde voor de afwatering. Bij het ontwerp
van het afwaterings"ystccm en het pei Ibeheer gaal het watc r..,c hap uit van
de gcwcn..,tc ontwatcringsd icptc.
Voor de aanbevo len taak verdeling voor de ont- en afwatering. bc heer en
onderhoud vcrwijlen wij naar hoofd'>tuk 3.

Fasering

De te nemen maatregelen worden meegenomen in de bestekken van het
bouwrijp maken cn/of de bouw. Bij de uitvoering va n de maatregelen
krijgen de kopers voorlichting. De afspraken over aanleg. bcheer e n
onderhoud worden 1oveel mogclijf... vastgelegd in overeenkomsten tu ssen
gemeente en koper~/cigenaren.
Omdat. 10als ge~cgd. aanleg van ontwalcring..,middelen in ingericht gebied
1ecr ko\tbaar i'>. i'> het wenselijh. dat tijden'> de in rich ting.,fasc nauwkeurig
\vordt toegellen op de k v.aliteit van het matcriaal en het werk.
Na uitvoering van de maatregelen voeren de verantv.oordc lijkc partijen
conform de gemaakte al\praken het bcheer en onderhoud uit. De gemeente
e'l-aluecrt de getroffen maatregelen. De gemeente bcvvaakt de grondwatersituatie ook op lange termijn via monitoring en klachtenbehandeling,
waardoor gecontroleerd wordt of de bestaande problemen vo ldoende
opgelost 1ijn en of er geen nieuwe problemen ontstaan.
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5.

WAT IS EEN STEDELIJK-GRONDWATERNOTA EN WAT KAN DAARIN AAN DE ORDE
KOMEN?
Inleiding

Dit hoofdstuk werkt nader uit wat een stedelijk-grondwaternota is. Aspecten die hierbij aan de orde komen ;ijn onder andere de functie en status van
de nota en wanneer en door wie de nota op- en vastgesteld wordt. Daarnaast is uitgewerkt wat in een stedelijk-grondwaternota aan de orde LOU
kunnen komen.

Functie

In een stedelijk-grondwaternota geeft de gemeente een beeld van de
grondwateroverlastsituatie in het stedelijk gebied van de gemeente:
Welke klachten Lijn er, waar zijn klachten. bij welke nieuwbouw zijn
klachten te verwachten'/ In de nota wordt ook het beleid beschreven voor
deLe problematiek. De nota bevat actiepunten voor de kortere en langere
termijn voor de aanpak van de grondwatcroverlast, zowel voor hestaande
wijken als voor nieuw te bouwen wijken. Het gaat hierbij om actiepunten
voor:
- de te treffen maatregelen (bestuurlijk-juridische en watcrhuishoudkundigc);
- de taakverdeling bij aanleg. beheer e n onderhoud:
- de financiering.
Ook beoogt de nota met name naar de burger toe meer duidelijkheid te
geven over de aanpak van de grondwaterproblematiek in steelelijk gebied.
Derden zijn niet gebonden aan het beschreven beleid. liet doel is te
komen tot bindende afspraken met de betrokken partijen.

Opstelling nota

Voorgesteld wordt alleen dan een stedelijk-grondwaternota op te stellen als
er in een gemeente problemen Lijn met grondwatcrovcrlast. of te vcrwach ten zijn. De criteria hierbij zijn (Loals reeds vermeld) het al dan niet voorkomen van klachten en de kans op klachten. te bepalen aan de hand van de
grondwaterstanden en de kruipruimtediepte in het stedelijk gebied.
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid wordt aanbevolen dat de nota in
opdracht van burgemeester en wethouders wordt opgesteld. Daarbij wordt
overleg met de watcrkwantiteits- en watcrkwaliteitsheheerder en perceeleigenaren gevoerd.

Vaststelling nota

Een st edel ijk-grondwaternota tou door de gemeenteraad vastgesteld
moeten worden.

Realisatie termijn

De termijn waarop de bestaande problemen orgelost worden, hangt 1n hoge
mate af van de omvang en ernst van de grondwateroverlast en zal rer
gemeente variëren. Vaak zullen prioriteiten gesteld moeten worden.

Financiële consequenties

Zoals in hoofelstuk 2 aangegeven is. kan er sprake 7ijn van aansprakelijkheid van derden . als gevolg van bepaald handelen. Getracht kan
worden de kosten van maatregelen dan geheel of gedeeltelijk te vcrhalc11.
Ab dit niet mogelijk is. wordt de taakverdeling. wals in hoofdstuk 3
beschreven is. gehanteerd bij de financiering van maatregelen. De waterk wantiteitsbchecrdcr. de waterk walitcitsbehcerder en de perceeleigenaren
(woningbouwverenigingen , burgers. enL.) zijn hier ook bij betrokken.
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Een \tedclijJ..-grondwatcrnota wordt opgesteld van uit de behoefte van
gemeen te. e igenare n/bewone rs e n waterschap om het probleem van
grondwateroverlast struc turee l aan te pal--ken.
Er bestaal echter gee n wettelijke verplichting een dergelijke nota or te
stelle n. De nota is voor de direct betrokken ins tanti es een ri c hts noe r.
Afspraken die gemeent e. waterbeheerders en perceeleigenaren maken ,
worden zoveel moge lijk in overeenkomsten vastge legd e n 1-ijn dan
binde nd.

Afstemm ing

Een s tede lijk -grondwaternota moet LO veel moge lijJ.. aansluiten op het
beleid van RijJ.. e n provincie. In afwacht ing van nader uitgewerkt be le id
voor g rondwate roverlast in s tedelijke geb ieden ;ijn he t Waterhuishoudingspiall van de provincie en andere re levante provinciale plannen
belangrijke documenten. Bovendien moet re ke ning ge houden worden met
de bestaande wetgev ing or het gebied van de wate rhui shouding e n de
ruimtelijke ordening. de waterbe heersplanne n va n de betrokken
wa terbeheerders en de prov incial e Vcrordening Waterhuishouding.

Wat :::ou in een stedelljk-grondwalemola aan de orde
kunnen komen?
Stedelijk -grondwaternota in
schema

In fig uur 4 is de s lede lijk-grondwat e rnota in hoofd lijnen wee rgegeve n.
De1.e hoofd lijnen voor hel opste lle n van een stede lijk -g rondwate rnota zijn
in sc he ma 4 nader uitgewerkt. In hijl age 2 is ee n voorste l voor de inhoud
opgenomen. I lierhij is ook aangegeven we ll-.c onderwerpen aan de orde
zoude n J..unnen komen .

Figuur 4
Stedelijk-grondwaternota

opstellen stedelijk-

probleemverkenning

grondwaternota

+
in ve rllari satie

.----

•

-

algemene

f--

bes<.:hrijving

,---

bestuur! ijk -juridische

analyse

analyse

~

beleitbuitgangspunten

•

te voeren beleid

(llllriere uiflt'CI'Áillg i11 .1chcma .J)
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Voorbeeld

Zoa ls reeds genoemd. is in het kader van dit proJect een ·voorbeeld
st ede l ijk.-grondwaternota · opgesteld.

Inh oud

In een stedelijk.-grondwatcrnota k.unnen aan de orde k.omcn:
I. Probleemvcrkenning.

5

2. Technische in vent arisatie.
3. Bestuur! ijk-juridi sche in ventarisatie.
4. A nal yse kne lpunt en.
5. Bepaling beleidsuitgangspunten.
6. Tc voeren be leid.
Dcte aspecten worden hierna k.ort toegelicht.

ad 1.
Probleem verkenmng

Wat gcheurt er I/lel de resultatc11 \'(11/ de prohleeml·cr/..cnning ~
De resu ltaten van de uit gevoerde probleemver(...enning worden beschreven. Een stede lij k-g rondwaternota wordt pas opgeste ld als uit de pro
bleem verkenn ing geble(...en is dat er problemen tijn of te ve r~achten tijn.
Dit bepaalt voor een belangrijk. deel de inhoud \all de nota.
Wat geheurt er als in hestaande wiikcn gronclll'a/C'rm'crlasr 1re l'erwcu·hten) is'!
In dat geval worden een technische en een bestuurlijk.-juridische inventa ri satie uitgevoerd. I lierbij wordt oo(", aandac ht besteed aan nieuw te
bouwen wijke n.
Wm geheurt er als alleen in nieuw te hmtwell \l'iiken groi/(IH<IIerol'er/a.\1
op :ou kunnen treden en in hestaande ll'iiken 111et?
In dat geva l hoe ft in dit s tadium geen uitgebreide tec hni sche inventarisatie
uitgevoerd te worde n e n wordt alleen een g lobale bestuurlij(",-j uridischc
in ventari sat ie uitgevoerd. De tec hnische inventari-.atie wordt bij de
voorbe reiding va n de nie uwbou w uitgevoerd. In dat ge1al worden tk
aspecte n ontwatering e n afwatering meegenomen bij het ondertoek. voor
het bouwrijp maken van het nieuw te bou\\ en terrein. Daarbij ~ordt oo(",
de bestuurlijk-j uridi sche inventarisatie mee r gedetailleerd.

ad 2.
Techmsche Inventarisatie

Wat is het doel \'(/// een technische in1·cntari.lcllie :'
Ee n tech nische inve ntari sati e levert intiebt in de huidige grondwatersi tua tie.
Wl'l/..e gegc1·em :Un noclig \'Oor de tcchnisc he 111\'l'lllari.latie:'
Voor de technische inventarisatie Lijn gegevens nodig over:
gro nd water (gro nd wa terstanden. onttre(",(", in gen. monitoring. te ondersc he ide n g ro nd wate rsys temen):
- geo logie en geohydrologie. bodemopbmm:
- oppervlaktewa te r (pc i Ien. beheer. af~ atenng. onderhoud. ent.):
- rio leri ng (ty pe. capaciteit. (...waliteit l:
- neers lag e n verdamping:
- bebouwing (type. kruipruimte ja/nee. (",ruipruimtcdiepte. fundering );
- bestaande ontwatering.
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Wat te doen als er oni'O!doende ii(/'omwtie heselidhaar hlijkt te :ljn 7
In dat geva l kan het noodzake lijk z ijn o nderzoe k uit te voere n, bij voorbee ld:
- a ls e r nog gee n meetne t is: mo nito ring va n grondwaterstande n (en
eve ntuee l g rond waterkwalite it);
- ve ldonderzoek naar de bode mkundi ge s ituatie. maar ook naar bij voorbee ld de bo uwfysic a van woninge n. zoals d e hoog te en hoog te li ggin g
van kruipruimten .
Wanneer wordt dit Cl'ctlluele onder:oe/... uitge,·oerd?
Voor zove r mogelij k, voert de gemeente dit onderzoe k nog tijdens de
totstand ko mi ng van de nota uit en vcrwerkt de gegevens in de nota . In een
aantal geva ll en is ec hter uitgebre id e n langdurig onde rzoek nodi g, bijvoorbeeld om de gemi dde ld hoogs te g rondwaterstand in de pe ilbui zen in he t
stede lijk gebi ed te bepa le n en de pro blemen in 'ris icogebiede n ' 17 goed in
kaart te brengen en te ana lyse ren. In dat geval kunne n de res ultate n van het
onderzoe k bij een herz iening van de nota of in een aan v ulling verwe rkt
worde n.
Bijlage 3 geeft o nde r punt 2 en punt 4 een checkli st voor respectieve lijk de
in ventari satie e n aan vullend o nde rzoek.
ad 3.
Be s tuurlijk -juridisch e
inventarisa tie

Wel/...e aspecten l'l/11 de huidige situatie worden heschrc1·en .'l
De vo lgende aspecten Lij n o nde r m eer van be lang :
- organi sati e van ge meent e en wate rbehee rde rs in re lati e tot de stede lijkg ro nd wat er probIema t ick:
- o rganis ati e van he t behee r en o nde rho ud van o ppe rvlakte water en
riol ering:
- fin anc ie ring sstructuur van gemee nte e n wat ersc happen;
- a fsprakc n/ ins trumentari um g rond wate rove rlastprob le m ati e k:
- eerde r ge formul eerd bel e id.

ad 4.

I/oe wordt de heswande technische situatie beoordeeld?
De huidige s ituati e wordt getoetst aan ee n gewenste s ituati e, di e a lle ree rst
moet wo rden ge formul ee rd . O nderdeel van die fo rmul e rin g is het beschrij ven van tech nisc he ric htlij nen voo r het stede lijk grondwaterbchcer. Hoofd stuk 9 geeft d e tec hnische ric htlij nen weer. di e ge formuleerd z ijn in de
'Technisc he e n bestuurlijk-juri d ische ve rkennin g' van dit project.
Uit toets ing van de hui d ige si tuatie aan de gewenste s ituatie ko men (de
oorzaken van) kne lpu nten naar voren. waa rvoor bele ids uitgangspunten
ge formu leerd moeten worde n.

Analyse kne lpu nten

17

Risicof(ehiede n : \\"(/{//" g rondwotcrm·crla.l / zou kunnen optreden . Je !Jepalt•n aan de
hand \"l/11 dt• grondwatenlllllilcn 1'11 de /..ruipmimtcdiept c.
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Wordt in dit swdium in detail uitgewnkt waar in hestaande wijken grondwatero\'erlast optreedt rJ{ te Ferwachten is:'
Nee. De gemeente w ijst zogenaamde risicogebieden en probleemgebieden 1x aan. Indie n moge lijk. geeft de gemeente hierbij een globale
indi cati e va n de te vcrwachten kos ten die oplossing van de knelpunten met
zich mee zo u brengen.
Lijn er nog andere lcchnische knelpunten mogell}/...7
In de huidige s ituati e kunne n andere techni sc he kne lpunte n bestaan. zoals
het niet of onvoldoende uitvoeren van me tingen en/of klachtenbehande ling
en mogelijke effecten van rioolrenovatie of het beëindigen of vcrminderen
van grondwateronttrek kin gen.
I/oe wordt de hestaande bestuurlijk-juridische situatie beoordeeld?
Als refere ntie dient de gewenste bestuurlijk-juridi sche situatie. He t rijkse n provinciaal be leid bepaalt deze s ituatie voor een belangrijk dee l.
Binnen dat kader kunnen gemeente. waterbeheerders e n perceelei genaren
in onderling overleg hun standpunten uitwerke n.
Wel~e hestuurlijk-juridische knelpunten kunnen :ieh \'Oor doen?
Uit de bestuurlijk-juridische analyse komen knelpunten naar voren. die
over het algemeen m et nam e li gge n in de taakvcrdeling tussen verschillende partijen e n in de fïnanc ie ringsrcgcling van maatrege len.

Worden oor:aken \'Uil de geconswteerde knelpunten aangegel'eiJ.7
Ja. de analyse is vooral gericht op he t bepal en van de oorzak en van de
kn e lpunte n.
ad 5.
Bepaling beleidsuitgangspunte n

Hoe worden de technische knelpunlcn in hestaande wijken opgelost.7
Uit de probleem- en ris icoge bi ede n worden zogenaamde saneringsgebiede n1'J afgel e id, waarvoor een nadere uitwerking in maatregele nnota 's kan
plaatsv inden. Hierb ij wordt ook ee n prioriteitenvolgorde van sanering
bepaald. ' 0
I/oe worden de m·erige technische ~nelpu111en opgelost .7
De overige technische kne lpunten wo rden opgelost door:
hel vcrbe te ren dan we l he t opze ite n van een m eetne t en een klachte nbehande ling;
- onderzoek naar mogelijkheden va n aansprakelijkheidsstclling en
bestuurscompensat ie bij schade door rioolre nov atie of hel beëindigen of
vcrminderen van grondwatcronllrc kkingen.
,,.. Risicogebieden:

H'llt./1" gnnuiH·afcrO\'l'rlast

zou kunnen op!n•den. /(' lu·pulcn

aa11

de

twud ,·an de grondll'atcrstamlen en de ÁriiÎf!/"1/Îmlcdicplc. Prub/eem~:ebiedeu . u·aar
ktaeliten ~iju m·cr g mndwatcrol'crta.\1.
''' Saueriu~:sgebiede n : Gchicdcn die _oll'ciJ>rohie<'l!l- a/.1 risicogchicd : iin en in aa/11!/er-

king /..omen roor
lo

.\llll('ring .

C r itel'ia iliel'hii Álllllll't! hijl'r}(}l'hcctd : iin de aal'd.

1!111\' UIIg

Cl! .fn'lJIIl'lllic

\'OI/

optreden

\'all grondH'atcrO\'l'rlasr en te \'l'rWal'lill'JI ontwikkelingen (u·tj: iging onllre/...J..iNJ!.t'n.
rioolrcuoraiÎl' , en: . ) .
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I/oe worden de bestuurlijk~jllridische knelp11111CII opgelost?
Voor de bestuurlijk-juridische knelpunten kiezen gemeente. waterbeheerders en perceeleigenaren voor een taakverdeling. Hoofd stuk 3 van
deze aanbevelingen geeft de aanbevolen taak verdelin g. Voor de aanbevo len organisatie/procedure vcrw ij zen wij naar hoofdstuk 9.
ad 6.

Te voeren beleid

Op hasis 11'aan'llll H·ordt het te I'OCU'II ln'leid gcjormuleerd?
Aan de hand van de gekozen be le ids uitgangsp unten word t het te voere n
beleid in actiepunten uitgewerkt. Hierbij besteedt de gemeen te aandacht
aan algemeen beleid, LOals taakverdeling. metingen. klachtenbehandeling,
tech nisch onderzoek en onderzoek naar mogelijke aansprakclijkhcidsstc lling. De aanbevelingen in dit rapport kunnen hiervoor als richtlijn
gebruikt worden. Het beleid wordt in overleg met de waterbeheerde rs en
perceelei gena ren geformu leerd.
Daarnaast geeft de gemeente aan we lke uitgangspunten (zoals ontwerpnormen en toets ingscrite ria ) z ij hanteert bij het treffen va n maatregelen.
onderscheiden naar 'algemeen'. 'sanerin gswijken'. 'nie uw te bouwen
wijken ', 'overige wijken' e n 'beheer en o nderhoud· . Hie rvoor verwijzen
wij naar de ' Voorbeeld -stede l ijk -g rondwaternota'.
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6.

WAT IS EEN MAATREGELENNOTA EN WAT KAN DAARIN AAN DE ORDE KOMEN?

lnletding

In dit hoofdstuk wordt de maatrege lennota nader beschreven. Aan de orde
komen onder andere de functi e van de;:e nota en het vcrband me t de
s tede lijk-grondwatcrnota. Verder wordt aangegeven wat e r in een maatrege le nnota aan de orde kan komen.

Functie

Een gemeente s te lt een maatregel e nnota op voor een bestaande wijk (of
ee n deel daarvan), die als saneri ngsgebied aangewezen is.
In de nota beschrijft een gemeen te voor dat saneringsgebied we lke
problemen er zijn met grondwateroverlast en we lke maatregelen getroffen
t.ullen worden. I lierb ij gaat het t.owel om techni sche al s bestuurlijkjuridische maatregelen. De nota geeft ook de pl anning e n de fin ancië le
consequenti es van de maatrege len.
De tec hni sche aspecten van een maatregelennota worde n verder uitgewerkt in éé n of m eerdere bestekke n, waarna gcstart kan worden met de
uit voering van de technische maatregelen.

Verband met

Een maatregelennota is een nadere uitwerking van de stedelijk-grondwaternota voo r een sanerin gsgeb ied (aangewezen in de s tcdc lijk-grond waternota). De nota is uitvoeringsgericht. Omelat s prake kan zijn vun
meerele re saneringsgebieden, kunnen meerelere maatregelennota's aan een
s tede lijk-grondwaternota gekoppe ld z ijn. In de praktijk za l een gemeente
een maatregelennota pas ops te ll en, nadat de s tede lijk-g rondwaternota is
vastges te ld.

stedelijk -grondwaternota

Een maatregelen nota beschrijft alleen de zaken die specifiek voor het
sane rin gsgebied ge lden. Voor zover he t algemene zaken betreft, die voor
het ge he le s tede lijke gebied gelden, vc rw ijs t de nota naar de stcdc lijkgro nd waternota.
Verschil met
sledelijk -grondwaternota

De s tedel ijk -g rond waterno ta ge ldt zowel voor bestaande als voor nie uw te
bouwen wijken. Maatregele nn ota's hebben alleen bet rekking op bestaande w ijk en waar probl eme n zijn me t grondwateroverlast. Bovendien geven
de maatregelennota 's in detail aan we lke technische maatregelen worde n
getroffen en hoc de taakverdeling en de fina nc ie ri ng wordt geregeld.

Wat komt er aan de orde in een maatregelennota?
Maatregelennota tn schema

In figuur 5 is de maatrege le nnota in hoofdlijnen wee rgegeven.
hoofdlijnen voor het ops tellen van een maatrege le nnota zijn in
nader uitgewerkt. In bijlage 4 is een voorstel opgenomen voor
opgave van een maatrcgel ennota. Hie rbij is aangegeve n we lke
pen aan de orde zo ude n kunnen komen.
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Voorbeeld

In he t kade r van dit project is een 'Voorbce ld-maatrege le nno ta ' opgeste ld.

Inhoud

In een maatrege lennota komen de vo lge nde aspecten aan de orde:
I. Inleiding .
2. In ventarisati e .
3. Toetsing e n bepaling kne lpunt en en oorzake n.
4. Keuze te neme n maatregelen.
Deze aspecten worden hi e rna kort toege li cht.

ad 1.
Inle iding

Het inle idend hoo fdst uk geeft aan dat de maatrege lennota een nadere
uit werking is van de stede lijk -g rond wate rnota voor ee n (dee l va n een) w ijk
en dat deze nota uitga ngspunt is voor de maatregc lenno ta.

ad 2.
Inventarisatie

In de inventari sati efase wordt in ee rs te instanti e ge bruik gem aa kt van de
informatie over de w ijk die in he t kader van de stede lijk -grond waternota
verzameld is. zowel tec hni sch al s bestuurlijk-juridisch (z ie bijlage 3, punt 2
e n 4). Omdat voo r de maatregele nnota meer gedetailleerde gegevens nodi g
zijn. zal in het algemeen onvoldoende informatie beschikbaar z ijn en is
(aan vulle nd) onderzoek nod ig (z ie bijlage 3, punt 6).
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De huidi ge situatie van de wijk wordt getoetst aan de gewenste s ituatie die
in de stedelijk-grondwaternota geformuleerd is voor bestaande w ijk en.
Hi eruit vo lgen kne lpunten. De oorzaken van deze knelpunten worden
bepaald.
Op basis van de gecons tateerde knelpunten en oorzaken van de grond water-overlast wordt een vcra ntwoorde keuze gemaakt uit mogelijk te nemen
tec hnische maatregele n. 11 ie rbij wordt gestreefel naar de laagste maatschappelijke kosten, zowel op de korte al s op de lange termijn. en een
integrale belangenafweging. Belangrijk bij de keuze van de maatregelen 1s
dat rekenin g gehouden wordt met event ue le effecten van het uit voeren
van maatregelen, zoals het optreden van verdrogi ng, zetting, vcrzakking
e n aantasting van houten fund e ringspalen.

Kimnaad tussen vloer en muur

(bron: llonll'-f!rolection)

Ringdrainage

(bron: Gemeente Roosendaal
e n Nispen)
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De maatregelennota gaat uit van de vo lgende fasering:
- fase I: maatregelen in openbaar terrein (door gemeente):
- evalua tie van de maatregelen in fase I (is de grondwateroverlast afdoende bestreden?):
- fase 2: daar waar nodig aanvullende maatregele n op particulier terrein
(voora l door e igenaren ).
De maatrege len nota gee ft de gemaakte ke uze voor de maatregelen in fase
I en een voorste l voor moge Iijke aanvull ende maatregelen in fase 2.
Het pakket van maatregelen za l in fase I voora l be!-.taan uit maatregelen in
grond e n grondwater, in fase 2 uit een combinatie van maatregelen in
grond en grondwate r, in het object (de woning) en eventueel in het
gebruik (bijvoorbeeld beter/vaker ventil eren).

Bes Iu urlijk -JUrtdische
maatregelen

1\an leg, bchee r en o nderho ud worde n geregeld op ba!-.is va n de taak vcrdeling die in de !>tedelijk -grond watcrnota vastgelegd is. Zonodig
worden ter zake overeenkomsten ges lote n. Ook wordt de wijze van
financ iering aan gegeven.

Pla nning en kos tenrami ng

Voor de uitvoeri ng van de maatregelen in fase I wordt een p lanning e n
een kostenram ing opgeste ld. Voor fase 2 wordt dit voor de mogelijke
maatrege len evenee ns gedaan (onde r voorbehoud). Bij he t opste ll en van
ee n bestek voor fase I wordt de kostenraming getoetst. 1\ls e r g rote
afw ijkingen t.ijn te n opzichte van de in de maatregele nnota ge raamde
kosten, wordt de ke uze van te nemen maatrege len 1.0 nodig heroverwogen.
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7.

HOE WORDT OMGEGAAN MET KLACHTEN?

Inleiding

Om een duidelijk in;icht in de aard en de omvang van de problematiek en
in de oorzaken van de problemen te krijgen. wordt aanbevolen om binnen
het gemeentelijk apparaat een goede
;ctten.

klachtcnbchandeling~procedurc

op te

Het is wense lijk dat er één aanspreekpunt hij de gemeente is voor klachten. Het is zi nvo l a ll e klachten over vochtovcrla~ t . dus ook over grondwateroverlast , op één cent raal punt te registreren. Vochtoverlast in een
woning kan, ;oals eerder is aangegeven. ni et alleen door te hoge grondwaterstanden. maar ook door oorzaken in het gebruik o f in het object
ontstaan. Ofschoon in een aanta l gevallen de oornwk duidelijk is. is het
meestal niet het geval. Vaak i ~ er sprake van een complex van oorntkcn.
Essentieel is in ieder geval dat de verantwoorde lijkhe id voor de behandeling van klachten eenduidi g wordt va~t gcs t c ld . De behandeling van
klachten over vochtoverlast kan aansluiten bij de reeds bestaande
klachtenbehandeling.
Standaard· vragenlijst

Inspectie

Bij de registratie va n klachten zou een standaard-v rage nlij st gebru ikt
kunnen worden. Een voorbee ld van een registratieformulier is in bijlage 5
opgenomen.
Naar aanleiding va n ee n klacht vindt in spee tic plaats. In punt 6 van
bijlage 3 is aangegeven we lke aspecten hi e rbij aan de orde kunne n komen.
all1ankclijk van de hocveelheid e n de frc4ucntie van de klachten. Bij de
inspeet ic wordt ge;och t naar de moge lijke oor;aken van de vochtovcrlast.
Op basis van de rc~ultate n wordt. indien mogel ijk. de vraag beantwoord
of grondwater (mede) ee n oorzaak kan ;ijn. /\Is de klachten ee n gevolg
zijn van het gebruik of de toestand van de woning , dat wil zegge n dat er
geen s prake is van g ro ndwaterove rlast. v indt verdere atl1ande ling plaats
door bouw- e n wo ning toezic ht. A ls de klachten een gevolg zijn van
grondwate r. en er du s wel s prake is van grondwateroverlast . zo rg t de
daarvoor verant woorde lijke afde ling van de gemee nte voor de
alhandcl ing.

Analyse resultaten inspectie

De resultaten van de inspeetic worden geana lyseerd. Op grond van dctc
analyse wordt al dan niet actie ondernomen:
- a ls e r geen duide lijke aanwijzingen z ijn dat de oorzaak i11 de woning
li g t e n het om een groot aantal klachten gaat. wordt een o nderlOek
ingesteld. Op basis hiervan wordt besloten of het wense lijk is om
maatregelen te treffen. Vervolgen!-. kan voor het betreffende gebied een
maatregelennota (of een aanv ulling op een hestaande maatregelennota)
opgesteld worden. waarin een keu;e gemaak t wordt voor de te neme n
maatrege len en de te rmijn waarop met de uit voeri ng gc:-.tart 1.al wo rde n;
- als het gaat om ee n op zichze lf s taande klac ht of 0111 klachten die niet
door g rondwater veroor1.aakt worden . geeft de gemeen te de e igenaar
advies over de wij;e waarop de vochtovcrht\1 ;oveel mogel ijk bestreden 1-.an worde n.

Ve rvolg op inspectie

/\1~ het gaat 0111 een enkele klacht. zal de gemeente de perceeleigenaar
adviseren zelf maatregelen te tre ffen. Gaat he t om ee n groot aantal
klacht e n in deJ:e lfcle wijk. dan kan het z ijn dat de gemeente onterecht
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he~ l ot c n hee ft geen act ie te o nderne me n. OoJ... J...an de aanwijt.ing van
ri s ico- e n pro blee mgebi eden nie t vo ll edig 7ijn, waa rdoor er geen act ie
onde rnome n is in de be tre ffende wijk. In dat gev a l stelt de ge meent e een
(aanvu lling o p de) stcdclij J.. -grondwatc rnota o p. Vc rvo lgens ka n de aanbevolen aa npaJ... gevolgd \\'Orden (prio ritei te n s tellen voor sa ncr in g~geb i e
de n, o p~ t e ll e n maatrcge le nno ta, uitvoeren maatregelen. ;ie h oofd~tuk 4).

Procedure
klachtenbehandeli ng

Same ngev at hestaal de procedure uit:
- ce ntrale vert.ame ling en reg is tratie van de k lachte n:
- inspee t ie:
-

anal y~c:

• onderwe k , L.o nodi g ops te llen van s tede lij k-grondwatern ota en/o f
maatrege le nnota e n uit voering van maatrege len:
• adv ies aan e igenaa r.
Procedure in schema

In fi g uur 6 i ~ dit in hoo fdl ijnen weergegeven. In sc he ma 6 is d it nader
uit ge we rkt.

Figuur 6
Klachten behandeling
centra le
reg i~tnll ie

inspeetic

a n a l y~e

oortaak

I
nader
onderzoek

eventuee l

ad vies gemeente
aan e igenaar

o p~ t e ll e n /

aan vulle n sted elijkgrond waterno ta

I nadere uitll'cr/..ing in schel//(/ {,)

Bestuurlijke toetsing

Voo rgc~ t e ld

wordt de betre ffe nde raad ~co mm issic in te ~c ha ke l e n . die
hestuurlijk kan toetsen o f de klaclllc nbehandc ling goed verloopt. De
afde ling di e ve rant woorde lijk is voor de klachte nbe handeli ng, informeert
de raad scommi ss ie ove r de gan g van /.a ke n.
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8.

WAAR OM EN HOE WORDT GEMETEN ?

Inle iding

Mete n o f m onito rin g van de grond wate rstande n met be hulp van een
meetnet is nodig o m informatie te vc rkrijgen over de grondwate rstand.
Deze gegeve ns kunnen worden ge bruikt bij :
- de beoordel ing van kl achte n;
- het onderzoeke n van de oo rzaken;
- het toetsen aan de tec hnisc he richtlijnen;
- het moele ll eren van de g rond watcrs ituatic .
De vc rzame lde e n bewerkte gegevens kunnen een bee ld geve n va n de
g rondwatcrs itu at ie in he t s tede l ijk ge bied e n de p roblemen die z ich in
zogenaamde ' ris icoge biede n ' voordoen, in kaart brengen.
In
-

dit hoofdstuk wordt beschreven:
hoe kunnen de gegeve ns verwe rkt worden'/
hoc ka n he t meetnet geoptima li see rd wordcn' 1
hoc kunne n de mee tgegevens gebruikt worden?

Verwerking gegevens

Om optimaal ge bruik te kunne n make n van de resultaten van een meetnet
(ook voor eva luati e van het meetne t) m oete n de m eetresult aten sne l en
he lder vcrwerkt kunne n worden.
Voordat tot interpretatie van de gegevens e n het trekken van conclu sies
overgegaan kan worden, is het van be la ng om een aantal zaken te contro lere n, bij voorbeeld:
- is het mee tne t vo ldoende gedetailleerd'?
- zijn de gegevens na uwke uri g genoeg?
- zijn er voldoende gegevens (meerdere jaren, rege lmati g gemete n)?
Zo nodig moet het meetnet geoptimaliseerd worden.

Optimalisering meetnet

Op bas is van de informa tie die verkregen wordt uit een m eetnet, kan
optimalise ring van het meetnet plaatsv inde n, bijvoorbee ld door plaatse lijk
het meetnet te in- of ex tens ivere n. Deze o ptimali serin g za l de eerste jare n
rege lmatig moete n pl aatsv inden. In de praktijk zull en prag matisc he
overweg inge n hie rbij een be lang rij ke ro l spe len. Plaats ing in partic ulie r
terrein is bijvoo rbee ld vaak niet gewenst. waardoor een groot dee l van he t
s teele lijk gebied afva lt al s moge lijke lokati e . De ke u1.e van de lo katies van
de filte rs is du s onder meer a tl1ankelijk van de e igend omssitu atie van he t
s teele lijk geb ied.

Toetsing meetgegevens

De meetgegevens k unnen getoetst worde n aan de toets in gscriteri a voor
meet reeksen. zoals d ie in hoofdstuk I0 beschreven worden, om te bepale n
o f er sprake is van een probleem s ituatie.
Aan de hand van de meetgegevens kan sne l worde n getoetst, maar de
o nbe trou wbaarhe id van deze toets ing is vaak groot. Mode ll ering van de
g rond wate rsitu atie met een niet-stationa ir m ode l, gee ft ee n bete r e n
gedetaillee rde r bee ld. Voor deze mode ll ering z ijn eveneens toets ingscriteria gegeven in hoofels tuk I0.
Moelelle ring is arbc ids intc ns ie L Voor de ijkin g van een grond watermoele l
is bove ndie n een gede taill ee rd m eetne t nodi g. Daarom kan o verwoge n
worden all een de ri s icogebieden te modell ere n. Overi ge ns kan al s hel
m ode l g oed ge ij kt is, vo lstaan worden me t een minder di cht meetnet.
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De bt:nodigdt: dit:htheid voor een gt:deta illet: rd meetnd is all1ankt:lijk va n
regionale factort:n. Als e r hijvoorbt:dd veel vt: r ~ torin gt:n aanweLig tijn, kan
een dic hthe id van I à 2 filte rs per ha noodtakdijk ...: ijn, tt:rwijl in minde r
eomplt:xe silUatit:s bij voorbee ld I lïltt:r per 5 ;, I0 ha vo ldoende zou kunne n
tijn.

Mon itonng tn schema

In fi g uur 7 is de aanpak van monitoring in hoo fdlijnen wt:crgegeve n .
Sc he ma 7 is ee n nade re uitwerking van d e aanpak. De richtlijnen voor ee n
meet ne t worde n beschreven in bij lage 6.

Figuur 7
Monitoring
eisen
meetnet

inrit:hten
lllCCtll Ct
optimaliseren
meetne t

~._

mon itoring

interpre tatie e n

a n a l y~c

m ee tre~ ultat c n

bc heer e n onderhoud
m eetnel

.I

I

(naclt•rt• uitll'l'r/..tng in .\cilelllil 7 )
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gebruik
resultaten

9.

HOE WORDT EEN EN ANDER GEORGANISEERD ?

Inle iding

In de voorgaande hoofds tukken z ijn di verse organi satori sc he as pecten
genoemd. Dit hoofd stuk lic ht een aantal van deze as pec te n nade r toe.

Initiatief voor maatregelen
grondwateroverlast

In bestaande w ijk en neemt de ge mee nte he t voortou w voor de op loss ing
van de proble me n. De gemeente kan een stede lij k-grondwate rnota ops te llen, waarin z ij in overl eg m et wate rbe heerders en pe rceele igenare n
aan gee ft op we lke w ij ze de probl e me n o pge lost kunnen worden.
Voor ni euw te bo uwen wijke n kunne n gem ce nte n bij de g ro ndex ploitatie
rekening houde n m et het moge lijke optrede n van g rond watcrovcrlast.

Betrokken afdelingen
binnen gemeente

Bij het bestrijden van grond wateroverlas t worde n binne n de gemeent e de
a fd e lingen ingeschake ld di e vcrant woordelijk zijn voor of be tro kken 1.ijn
bij:
- het bouwrijp make n van te rre inen;
- het opste ll e n van overeenkoms ten bij het bouwrijp make n:
- g ronduit g ift c;
- het opperv laktcwate rhc hecr;
- riool be heer;
- verg unning ve rle nin g e n derge lijke:
- bou w- en woningtoez ic ht.

Verantwoordelijk hetd
binnen gemeente

Gead v iseerd wordt om binn en de gemeente één afde ling vc rantwoorde lijk
te s te lle n voor de grond wateroverlastproble matie k, waar onder meer de
relati e wordt ge legd m et voc htklac hten in wonin gen. DeLe a fd e ling neemt
ook het initiatie f voor het uitvoere n va n een pro bleemve rke nning e n he t
eventueel ops te ll en van een s ted e lijk-gro nd watern ota e n maatregele nnota 's .

Procedure
klachtenbehandeling

Zoa ls reeds aangegeve n. wordt aanbevo len de proccdure van de behandelin g van klac hte n over voc htoverl ast aan te s luite n op de bestaande
procedures in de gem eente. De ve rant woordelijke afde ling informee rt de
betre ffe nde raadscommi ss ie over de gang van zaken.

Geschillen

A ls geen o vereens te mming be re ikt kan worde n tu ssen de betrokken
partije n o ver bij voorbee ld de taak ve rde ling o f de te neme n tec hni sche
maatrcgclcn 2 1 zouden de procedures volgen ~ de Prov inc iewet (b ij gese bi IJen tu ssen ge meente e n wat ersc hap ) of de Wet A roh (bij geschill en over
concrete beschikkingen tu sse n gemee nte e n e ige nare n ) gevo lgd kunnen
worde n. A ls een gesc hil be tre kkin g heeft o p een overee nko mst russen
gemee nte en e igenaar, zal dit v ia het pri vaatrec ht o pgelos t moeten worde n.

" z;,. r ('S f' . lwojdstuk 3
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De hestuurlijk-juridische proccdure ;ou er als volgt uit kunnen ;ien:
- op~telkn beleidsuitgangspunten door de gemeenteraad;
- vaststellen van de ontwerp-stedelijk-grondwaternota door de gemeenteraad:
- inspraakprocedure:
- vaststellen van de definitieve stedclijJ...-grondwaternota door de
gemeenteraad;
- eventuele procedure om geschi llen op te lossen:
- eventueel opste llen van overeenJ...omsten.
Voor het vaststellen van maatregelennota's kan een identieke proccdure
ge lden.

46

10.

WELKE TECHNISCHE RICHTLIJNEN KUNNEN VOOR GRONDWATERBEHEER WORDEN
GEHANTEERD?
Inleiding

Voor het stede lijk grondwate r zijn twee soorten richtlijnen nodig:
- voor het ontwerp van een ontwatcringssystccm in nieuw te bouwen
wijke n of in bestaande w ijke n (ontwcrpnormcn);
- voor de toets ing van de s ituatie (toetsi ngscriteria).

Ontwerpnormen

Er bestaan al langere tijd richtlijnen voor de ontwatcr ingsd icpte. Voor
nieuwe ontwateringssystcmen worden in de prak tijk vaak de ontwerpnonnen voor de ont wateringsd iept e vo lgens Segc ren en Hengeve ld ( 19X4)
aangehouden.
Deze normen zijn empi ri sch bepaald e n zijn gekoppe ld aan de ontwerpmethode. Bij een juiste toe passi ng e rvan is de ontwateringsdiepte in de
rege l vo ldoende. Aanscherpen van die ontwerpnormen lijkt daarom niet
nodig.
De ontwerpnormen van Scgercn en He ngeve ld kunnen gehanteerd worde n
bij het ontwerpen van het waterhui shoudkundig systeem in ni euw te
bouwen wij ke n en bij he t ontwerpen van een drainagesysteem in bestaa nde
wijken. Ze zijn echter niet geschi kt a ls toetsingsc rit erium voo r bestaande
w ijke n .

Toetsingscriteria

liet is mogelijk voor de toetsing richtlijnen te geven , echter met e ni ge
beperkingen. De hierna verm e lde toetsingscrite ria moeten gez ie n worde n
als hulpmidde l bij he t bestrijden van grond wateroverlast, maar hun de finitieve waarden moeten worde n vastgeste ld, afhankelijk van de lokal e
s ituatie; daarbij s teeds als uitga ngspunt ne m e nd dat de ontwatering vo ldoende gewaarborgd moe t zijn.

Karakter richtlijnen

l--Iet gaat bij deze richtlijnen om algemene uitgangspunten die gem eente n
zovee l als moge lijk hante re n .
In principe z ijn de toetsingscriteria algemeen toepasbaar. Er zijn echter
situaties waarbij he t onmogelijk is 0111 aa n de richtlijnen te vo ldoen. l--Ie t
gaat dan bijvoorbee ld om geb ieden met een 1.eer hoge grondwaterstand , of
om situaties waar he t niet wenselijk is vanwege de schade die andere
belangen hie rdoor zouden lijden, bijvoorbeeld in veenwe idegebieden. In
die geva ll en is een differentiatie van de richtlijnen naar de hydrologische,
bodemkundige en/of bouw fysisc he situatie noodzakelijk. Gemeente,
provincie en waterschap moeten dan een belangenafweging maken 0111 tot
een ged iffe re ntieerde normstelling te komen.
Het is niet mogelij k een garant ie te geven dat een zekere grondwaterstand
gehand haafd kan worden. doordat verschi ll ende, deels ni e t-beïnv loedbare
fac toren, zoa ls neerslag en verdamping , de grondwaterstand sterk beïnv loeden. Er kunnen dus a ltijd schommelin gen optreden . Daarom zijn de r ic htlij nen niet bindend .

Functie richtlijnen

In bestaande wijken dienen de richtlijnen om de bestaande grondwaters ituatie te toetsen e n, zo nodig , maatregelen uit te werken. Daarbij moet
schade a ls gevo lg van zett in g, verzakk in g en de rge lijke zovee l mogelijk
voorkomen worden. Bij de keuze van de m aatrege len en bij de uite inde lijke vastste lling van de toets ingscri teria za l daar nadrukk e lijk rekening
mee gehouden moete n worde n.
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lie t o nt wateri ngy.. ysteem van ni euw te houwen wijken wordt ont worpe n
me t de bekende ontwerpnormen van Segere n e n ll e ngeve ld. li e t accen t ligt
op he t voork ó me n van grondwate ro verlast.

Voor welke factoren :zjn de richtiZjnen geformuleerd?
Voor de volgende factoren zijn ri c htlijnen ge formul ee rd:
a. het grondwate r e n de grond:
h. he t object (gebouwen. groenvoortieningen . wegen e n pade n):
c. he t ge hruit-. van het object door me t name de bewoners.
In dit ondertoek ligt. 10als gezegd. de nadrul-. hij grondwateroverlast in
woonwijken. Om te voorl-.omen dat een een7ijdi g beeld gegeven wordt,
wordt ook aandac ht besteed aan toetsingscri teria voor de overige fa ctoren.

Ontwerpnormen grondwater

Ontwerp:
Voor het ontwerpen van ontwateringsmiddelen wordt in het algemee n
gebruik gemaakt van stationaire berekeningen. I lie rbij gaal men uit van
ee n ontwerpbe lasting die in de tijd constant is. Met bijvoorbeeld de formule
van Hooghoudt wordt de drainafstand be paald al s functie van de ontwatcrin gsdiepte en de ontwerpbe las tin g. De vol ge nde ontwerpnormen kunnen
gehanteerd worden bij het ontwerpen van ontwatcringsstelsels in 10we l
nieuw te bouwe n a ls bestaande wijl-.en (Sege rc n. llenge vc ld. 19X4).

Tabel I
Ontwerpnormen grondwater

Ontwerpnonnen tijdens de woonfa ~e

Stat ionaire

dr<~i na ge be ref.. en in g

Ont water ingMiieple 21

Ont werpafvoer

(m )

(mm/etmaa l)

Woningen en a nde re bou" \H!rf.. cn

0.7()' '

Kabel-. en lcodingcn

0.60

Pnmairc wegen

1.00

5

Secundaire wegen

0.70

5

lnd u-.t ricgcbicdcn . ccntrumgclm:dcn

0.70

5

0. 70

5

0.50

7

lutncn. plant,ocncn. par"cn

5
5

1.00

(Segnt'll. lfcllgeo •t•ltl. /'NI~)

[ )(- ""'" '11/Crt/lg ltlwplc '' ltct n ·n cltil

111\.1<'11

lwt lll(fllfl'clti

t ' /1

tlt• ltoog\/t' grtllllhl'tll<'f'

.\ltllllf lll.\.\t'/1 cfc OllH1'llll'fÎIIg\111Îtfdcft•n .

'' Oe afmetingen \'illl de /...ruif'ruimrc in nit•uu· te lnnH\ 'l ' /1 woningen _,-," li' ll tijde \'tilt het
ontu·t•tp nn1 dt• ontu·atcring raa/... nog niet hl'/...end_ \ /.\ uitgang.\fllllll roor de hoogt('
1'1111 dt• /..rutJ>tlllllflchotlt•lfl u·tmlt ee11 gt•mitldclde ra11 0.511 m 11l•twtlt•f1 f//1/(ffl'l'ld
gel fllllll'crd. Bij cc11 Oll/ll't' IJ11111f'flt o·oor de gmlltho·atcr.\ltllfll 1'1111 11 .20 111 hencde11 dt·
/..ruiJ>mimtelwdt•m /..om/ dit dl/.\ "I' 0.71/111 i1l' lfl'dt•ll lfllltlil'eld.
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Toetsing:
Toetsing van de g rondwaterbeheersing in een bes taande s ituatie kan
uitgevoerd worden met behulp van:
A. meetreeksen van grondwaterstanden;
B. niet-stationaire berekeningen.
Voor be ide methoden zijn vcrschillende toetsingsc riteria nodig. gezien het
karakter van de te toetsen gegevens: in geval A bestaan de meetreeksen uit
ee n aantal waarnem ingen op een aantal (d isc rete) tijdstippen. bijvoorbeeld
een meting per twee weken per peilbuis, terwijl in geval B het resultaat
continu is in de tijd.
Aan de hand van de meetreeksen kan snel worden getoetst, maar de
onbetrou wbaarhe id is groot als gevolg van de beperkte meetfrequentie en
de beperkte dichtheid van het meetnet. Het uitvoeren van niet-stationaire
berekeningen is evenwe l arbeidsintensief. Dit komt met name doordat
voor moelellering van een gebied vee l informatie nodig is, onder meer
jare nla nge meetreeksen voor de ijking van het model. Het model geeft
echter een be ter en gcdctaillccrdcr beeld van de situatie. In risicogebieden
kan de ontwikkeling van een model daarom zinvol z ijn. Daarbuiten toetst
men in het algemeen aan de hand van de metingen.

Me etreeksen

Bij gebruik van meetreeksen worden de werke lijk optredende g rondwaterstanden getoetst aan de criteria . Overigens vcreist toepassing van
deze toctsings me thocle een reelelijk hoge meetfrequenti e en een lange
meetreeks van minimaal eni ge jaren. In de praktijk blijkt de periode
tussen de me tin gen vaak langer te zijn dan de genoemde toelaatbare
ovcrschrijdingsperiode n. De volgende toets in gsc riteria kunnen gehant eerd
worde n :
I. woningen
a. mN kruipruimte:
* max imaal eenm aal pe r twee jaar een grondwaterstand boven
0,20 m beneden de kruipruimtebodem 24 ;
* (i ndi en te bepalen) maximale duur van zeven dagen:
b. :onder kruipruimte:
* z ie toets ingsc riteria groenvoorzieningen:
2. groe nvoorzieningen:
maximaal eenm aa l per g roeiseiLoen (april - september) een
g rondwaterstand boven 0,30 m beneden maaive ld ;
(i ndien te bepalen) maximale duur van zeven dagen;
3. wegen en paden:
maximaal eenmaal per winterhaltjaar (december- april) een
grondwaterstand boven 0,70 m beneden straatpeil voor wegen en
boven 0,40 m beneden st raatpeil voor paden.

N1et-sta t1ona1re berekeningen

Met niet -stati onai re berekeningen wordt het vcrloop van de grondwaterstand in een gebied als funct ie van de tij d en de belas ting bepaald, waannee

'' Uitgaand,• ntn een IIWatgn·elule Ámipmimtediepfl• •·an 0.50
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getoetst "-an worden of het ontwerp aan het toetsingscriteri um voldoet.
De (berekende) g rondwaterstanden kunnen getoetst worden voor een
representatief (hydrologisch) nat jaar. Dit is bijvoorbeeld het jaar met de
hoogste neerslag in de w interperi ode van de afgelopen I 0 jaar. Ook zou
een langere reeks doorgerekend en getoetst kunnen worden. Voor nietstati onaire berek eningen kunnen de vo lgende toetsingscriteria gehanteerd
word en:
I . woningen en gebouwen:

a. met !..mipmimtc:

*

0.20 m beneden de ondert.ijde van de "-ruipruimtc (c irca 0.70 m
heneden maaiveld~~); overschrijd ing van max imaal eenmaal per
jaar. gedurende een maximum van ;even dagen:

*

het accent van de toets ing ligt ;owel op de zomer- als op
w interperi odc: in de w inter in verband met condensatie (verschil tussen binnen-en buitentemperatuur is dan het grootst) en
in de ;omcr in vcrhand met schimmelgroei (warmte in
kruipruimte werkt groeibcvorderencl):

h. :onder kmipruimte:

*

t ic toetsi ngscriteria groenvoo rLien in gc n~

2. gr oenvoorzieningen:
0.30 m heneden maaiveld; overschrijding van ma ximaal twee
maal per jaar, geclurcnclc een ma xi mum van :reven dagen;
het accent van de toetsing ligt tijdens het groeist: izocn (april september):
3 . wegen en paden:
0,70 m beneden straatpei l voor wegt:n:
0.40 m heneden straatpeil voor padt:n;
over-,chrijd ing van max imaal eenmaal per jaar. gedurt:nde een
max imum van zeven dagen:
ht:t accent van de toetsing ligt tijdens de w inter- c.q. vorstperiode
(decemht:r - apr i I):

Toetsingscriteria grond

I . won ingen en gebouwen:
Dt: kern van g rondwateroverl ast in woni ngen wordt gevormd door de
hogt: lucht vochtigheid in de kruipruimte. Bij t:en relatieve lucht vochtigheid hoven 60 ü 70 % kan vochtoverlast optrt:den.
liet is moge I ijk dat een grondwaterstand die voldoet aan de hierboven
gt:stelde ri chtlijnen tóch tol voch toverl ast lei dt. Door een hoog vochttransport van uit de ve rLadi gde zone naar de bodem van de "-ruipru imte.
"-an t:t:n hoge lucht voc htight: id on tstaan. Dit verschijnsel treedt op bij
humeus of lcmig bodemmateriaa l. H et probleem "- an bt:streden worden
door de bodem zodanig te bewerken dat dit voc httransport tot een
minimum wordt beperkt. De bovenlaag van de bodem (minimaal 0.20
m ) in de "-ruipruimtc moet daarom humus- en leemarm ;ijn. Overwoge n "-an worden deze zand laag te vc rvangen door een schelpenlaag
van gclij"-e dikte.

' ' llitglltnuh· l'ltll een 1111111/gf' l'f'lldc kmipruimtediep te
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en verdampmg 1-.an de lucht vochtig-

he id in de kruipruimte stij gen. Ook door tijdeling-,c tm:stroming
(veruurnwkt door sc hijngrondv.atcr.,piegel ... ) is dat mogelijl-.. De grond
moet derhalve goed doorlate nd tijn. waardoor hd wall.:r vanaf hd
oppervlak goed naar de verzadigde tone 1-.an percoleren. Eventuele
storende lagen in de onverntdi gde 10.1e moeten biJ ht:t bouwnjp mal-.t:n
worden gebroken. Dit kan ooi-. in de bt:heerfasc door ht:t aanbrengen
van s leuven die met .r.and worde n gevuld of door middel van allerlet
vonnen van ve rti ca le drainagt:. Dt:te voortieningen ttjn even-wel veel
duurder dan maatrege len tijden s het bou\\njp mal-.cn.
2. groenvoorzieningen:
Voor groenvoorzieningen 1-.an een groot capil lai r opstijgings of
transportvcrmogen juist posi ti ef 1ijn. Daarom gelden niervoor geen
aanvullende toetsingscriteria.

3. wegen e n paden:
Wegen en paden moe ten op een cunct \ an grof 1and aangelegd worden.
zodani g dat het water snel naar de verntd igdc 1one l<an percoleren. Er
gelden vcrder geen aan vullende toetsingscriteria.
Toets ingscriteri a object

Voor objecten kunnen de volgende toc hingscritcna
grondwate r worde n genoe md:

111

relatie tot het

I. woningen e n ge bouwe n:
In het Bouwbes luit '' is een aantal regels opgenomen die het vochttransport van kruipruimten naar gebruil-.sru imtcn moet tegengaan. Ooi-.
is de benodigde ventilatie va n de kruipruimte voorgeschreven.
2. g roen voo r;i c nin gcn:
Be hal ve eisen voor de aanl eg van grocnvoor1icningen ti.Jll er geen
toets ingsc rit e ria voor groenvoorticningen

al~

object. Wel moet biJ do.:

soortkeuze rekening worden gehouden met de verwachte grondwaters tand.

3. wegen en paden:
Er zijn geen toetsingscriteria voor go.: mt:enteli.Jl-...: WL'gen en paden .

. , Lie ooi.
pro;ar.
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Ministerie van Vcrkeer en Waterstaat,
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Ir. J. Keuning
Dr. L.G. Gerric hhauzen/
la te r mr. A.L.G. Arno ld
A.J.M. Konings
Ir. J.M.J. Lee ne n
Dr. ir. Th.J. van de Nes
Drs. M. van G iesscn/
late r 11. van Laar

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Rijkswaterstaat Direc tie Noord- Brabant,
ll oo fdafd c ling Bestuurszaken , Bedrijfseconom ische e n Reg ionale Ontwikkeling

Mr. H .W.M. E li ng

Drs. H.J . Gastke mper
Mr. J.J. Benschop
Ir. A. Yerhcij

Vere nig ing Nederlandse Gcmcenten
Nationa le Woningraad
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Ministerie VROM, DG voor Milieuhygiëne,
Directie Drinkwate r, Water en Bodem
He idem ij Adv ies BV

Ir. W. Cramer
Ir. J .A. S ne ll er
Jr. J . van Engelenburg

Projectgroep

He idemij Advies BV

In g. F. Oosterhout

Gemeente Roosendaal en Nispen, Sector
S tad sontw ikke ling e n Bcheer
Gemeente Roosendaa l en Nispen , Sector
Bes t u u rszaken
Waterschap De Mark- Vlietlanden
lle ide mij Advies BV
He ide mij Ad v ies BV
T ec hnisc he Universiteit Dclft 26

Mr. A.L.G. A rnolll
Ing. J.C. van Doescl aar
Ir. J .A. S ne ll e r (vz.)
Ir. J.M. van Gas te l
Prof.mr. J. Wessel
Mr. T. Paviéevié

T echn ische Un iversiteit De lft
Technische Universiteit Delft

Ir. L.J. I Ionijkaas
Ir. J. van Enge le nburg
Ir. N .P. Pe ll e nbarg

Mr. I.P. C. Gecnc

Heidemij Adv ies BV
RIZA
Provincie Noord- Braban t
Provincie Noord-Brabant
Provinc ie Noord-B rabant

Dr.ir. F. li. M. van de Yen

Techni sche Univers ite it Delft 27

Prof.mr. J. Wessel

Techni sche Uni vers ite it De lft

Ing . A. Sc he ffe r
Ing . I. van Ti e l

Adviseurs

Gemeente Roosendaal en Nispen
Waterschap De Mark- V liet landen
Un ie van Waterschappen
Prov incie Ge lderland, Afdeling Water
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BIJLAGE 2

CHEC KLIST STEDELIJK-G RONDWATERNOTA

1 Inleiding

- i\ Igemeen
- Karakter van de nota
- Statu s van de nota
- U itgangspunten
- V aststellingsproccdurc
- Opbou w van de nota

2 Algemene beschrijvmg
van de gemeente

2.1

Topografi e en bodemgebruik

- Ligging
- Bodemgebruik
- In wonertal
2 .2 Wijkindeling en woningen
- A lgemene beschrij v ing w ijken
- Verhouding huur-/koopwoningen
- Uitbreidingen

3 Waterhuishoudkundige
situatie

3 .1

Hi stori sche ontwikkeling
- Open water
- Bou w rijp maken
- Riolering
- Woningen
- G rondw aterregulerende en bouw f ys ische voorzieningen
- O ve rige o ntw ikke lingen bij v. land inrichtingsprojcc ten, w ij?.iging in
grond wateronttrekkin gen

3 .2 Huidige situatie
- Hoogteligging maaiveld
- Hoogteligging kruipruimten
- Bodemges teldheid
- N eerslag en ve rdamping (maancl -/jaargegcvcns)
- Opper v laktewater (oppcr vlaktcwaterbchccrder s. af w atering.
peil beheer)
- Ri o lering
- Grond w ater (geologie en geohydrologie, m onitoring grondw ater
gemeentelijk , prov inciaal en l andelijk mee tnet (T NO). grondwater
standen in het steel el ijk gebi ed. grondwateronttrckkingcn)
3.3 Gewenste situatie
- Gebaseerd op on twerpn ormen en toetsingscri teria voor
grondwaterbeheer (zie hoofdstuk I 0 A anhevel ingen)
3.4 Beoordeling hi stori sche ont w ikkeli ng en feitelij ke situatie
- Getroffen maatregelen
- M ee tnet
- Toetsing aan de toetsingscriteria
3.5 Knelpunten
- Ri sico- en probleem gebi eden
- Effecten van ri oolrenov ati e
- Monitorin g
- Klachtenbehandeling en nader onderwek
- Evaluatie
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4. 1 llistorischc ontwikkeling
- Ontwikkeling gemeen te
- Organisatie oppervlaktewaterbcheer
- Planvorming
4.2 Huidige situatie
- Organisatie gemeente
- Organisatie waterbeheerders
- Kadastral e situatie
- Bestemmingsplannen
- Riolering
- Oppervlaktewaterbeheer
- Grondwaterbeheer stedelijk gebied
- Financieringsslructuur gemeente
- Financieringsstructuur waterbeheerders
- Financiering maatregelen tegen grond wateroverl ast
4.3 Gewenste situatie
4.4 Beoordeling histori sche ontwikkeling en feitelij ke situatie
- Taakverdeling algemeen
- Taakvcrdeling gcmeen te-water schap
- Taakvcrdeling gemeente- watcrkwa litcitsbeheerder
- T aakvcrdeling gemeente-perceeleigenaren
- Financieringsrcgcl ing
4.5 Knelpunten
- Huidige situatie gemeen te
- T aak vcrdeling grondwaterregulerende voorzieningen
- Taakverdeling gcmeente-waterschap
- Taakverdeling gcmccnte-waterk wa liteitsbchccrder
- Taak vcrdeling gerneente-perccclcigcnarcn
- Financ ieringsregeling

5 Beleidsuitgangspunten

5 .1

Op te lossen knelpunten
- Overzicht van de knelpunten uit hoofdstuk 3 en 4 van de sl cdelijkgrondwatcrnota, die opge lost kunnen wo rden

5.2 Beleidsuitgangspunten op technisch gebied
- Koppeling met geconstateerde knelpunten
5.3 Beleidsuitgangspunten op bestuur) ijk-j uridisch gebied
- Koppeling met geconstateerde knelpunten
- Aansprakelijkheidssteli ing
Taakvcrdeling (nieuw te bouwen w ijken, bestaande w ijken. initiatief nader onderzoek)
- Financieringsregeling ( financiering onderzoek, technische maatregelen nieuw te bouwen w ijken en hestaande w ijken)

6 Te voeren beleid

6. 1 Inleiding
6.2 A lgemeen beleid
- Generiek e maatregelen
Taak vcrdeling
- Fi nanc ieringsrege I i ng
6 .3 O nderzoek
- Monitoring
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- Klachtenbehandeling
- Onder zoek
- Eval uat ie
6.4 T echnische maatregelen
- Algemeen
- N ieuw te bouwen wijken
- Saneri ngswijken
- Overige wijken
- Bcheer en onderhoud

Literatuur
Bijlagen

-

Aangelegde grond waterregulerende voorzieningen

-

Meetgegevens on I wateringsdiepte

-

Ri sicogebi eden in de gemeente

-

Probleemgebieden in de gemeente

-

Aanv ullende informatie over beleid en overeenkomsten:

* Prov inciaal

beleid (prov inciaal Watcrhuishoudingsplan, provinciale

Verordening Waterhuishouding)

*

Beleid watersc hap/wa terk wa liteitsbeheerder

''' Gemeentelijk beleid (bij v. Bouwverordening, Bou w besluit ,
Algemene Vcrkoopvoorwaarden in de koopovereenkomst)

* Overeenkomsten

(bijv. contracten, erfdi enstbaarheden, bouwcxploi -

tatic-contractcn)
-

Relevante artikelen provinciale Vc rordening Waterhui shouding

-

Voorbeeld -regi stral ieformul i er
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BIJLAGE 3

CHECKLIST TECHNISCHEANALYSE

In de uitgewe rkte sc he ma 's in dit rapport is ee n aa nta l type n onde rzoe k
aangegeven d at uit gevoe rd kan worde n. In deze bijl age is ee n overz ic ht
o pgenome n van gegeve ns di e van be lang z ijn bij:
I. prob lee m ve rke nnin g
2. in ventari sati e
3. ins pec ti e
4.
5.
6.
7.

a lgemeen o nde rzoek wat e rhui s houding
onde rzoek bij ni e uw te bou we n w ijke n
onde rzoek aan bes taande wonin ge n
eva luatie

He t is nie t op voorhand te zegge n o f a lle gegevens nodi g z ijn. Al s uit de
probl eem verke nning bij voorbee ld blijkt da t in de huidi ge s ituatie geen
probl e m e n zijn, is een be lang rijk dee l van de in ventaris atie en onderzoe k
aan bestaande woonwijke n nie t nodi g .
1 Probleemverkenning

-

Kome n klac hte n voor ove r vocht ovc rlas t'?
Is o ncle rz.oek verric ht naar voc htove rlast. waaruit blijkt wat de oorzake n zij n?
- Bestaat he t ris ico van g rond wate rove rl ast?
- Is ke nni s over de g rond wate rs tanel besc hikbaar?

- Wordt hij ni e uw bou w reke nin g geho uden me t preve ntic van
g rond wate roverlas t?
2 Inventarisatie

Globale beschrijving van:
- hoogte ligg ing maaive ld
bode mgeste ldhe id , boclc mopbou w
neers lag en ve rdamping
geolog ische opbouw
geohydrol og isch e s ituatie (o.a. kwc l/inz ijg in g, g rondwate rstroming, te
o nde rsc he iden g rondwate rsysteme n)
- grondwate ronttrekkingen (lokatie, om vang . ins tant ie)
- kada strale s ituati e
-

- beste mmingsplanne n (mals aa nta l e n beschikbaarhe id )
- monitoring d oor gemee nte, de rde n
- grond wate rs ta nde n
- oppe rv laktcwat e rpc i Ie n
- ac tivite ite n (mede i. v. m . aans prake lijkhe icl sste lli ng):
o
rio lering (toestand, jaar van aan leg)
o oppe rv laktewate rbe heer (pe il w ij z ig inge n. e .d .)
o grondwate rbehee r (permane nte . inc ide nte le onttre kkingen. drainage
e n grond wate raan vulling e .d. )
o g root onde rhoud wonin gen
o afvoer nee rs lagwate r
• o nde rho ud ge troffe n voorz ie ningen i.v.m. g ro nd wate rove rlast

Technisch :
- g rond wate rreg ule re nde voorz ie ninge n
- bou wrijp make n
- r iol e ring
- wo ningen
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- oppervlaktewatersysteem
- oppervlaktewaterbcheer (pe ilbchccr. afvoer. aanvoer. onderhoud)
- bouwwijle (type bebouwing. kruipruimte ja/nee. kruipruimtcdicptc.
fundering)

nestuurlijk-juridisch:
- organisatie gemee nte 111 re lati e tol behandeling grondwateroverlast
- organisatie waterbeheerders
- overige relevante planvorming (incl. eerder geformuleerd gemeentelijk
grond waterbeleid)
relevante verordeninge n. vergunningen. afspraken. instrumentarium
e.d.
Financieel:
- financi e rin gsstructu ur:
• ge mee nte
• watcrbe hee rdcr-..
• perceeleigenaren

3 Inspectie

-

ins peetic van:
• funde ring (i.v.m. /Clling)
• grond (vochtigheid in kruipruimte)
• kruipruimte (diepte)
• le idingen (lekkage. corrosie. isolatie)
• v loer (type. isolatie. staal )
• ve ntilatie

4 Algemeen onderzoek
waterhuishouding

- g rondwaterstand in pe ilbui;-:en van:
• gemeentelijk mee tne t
• provinciaal mee tne t
• landelijk meetnet T NO
• ondeuoekcn
gemidde ld hoogste

g rond watcr~tand

in het veld

- oppervlaktewaterpeilen

5 Onderzoek bij nieuwbouw
-

bode mopbouw. door boringen en sondcringt:n. mede
1:ctt ingsgevoelight:id
maaiveldhoogtt:
grondwaterstanden
oppervlaktewaterpeilen
ontwi kke lingen. o.a. van grondwateronttrekkingen

I.V.m.

Ten behoeve van he t ontwerp kan gebruik worden gemaakt van een
st ationair mode l. I liervoor ~:ijn gegevens nod ig ovt:r:
- maaiveldhoogtt:
- percentage oppervlakt e verhard/onvcrhard/open -water
- bodemgesteldheid
- neerslag e n vcrdamping
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in de woning:
• luc ht voc hti g heidsmcting
• g rond vochti g he id smcting
• ve nt i lat icmeti ng

-

rond de won in g (bij v. ophoging tuin)

-

rio le ring (op openbaar en particu lie r terrein)

-

w ij ze van afvoer van neerslagwater

-

aanvullende boringen en gro nd waterpeilbui ze n

-

koste n van moge Iijk te nemen maatregelen (invcstcri ngs- e n exploitati ekosten)

Ten behoeve van het on twerp kan gebruik worden gemaakt van een
stationair mode l. Hi ervoor z ijn gegeve ns nodig over:

7 Evaluatie

-

maaiveldhoogte

-

percentage oppe rvlakte verhard/onvcrhard/ope n water

-

bodemgesteldheid

-

neers lag e n vcrdamping

- op basis van het meetnet cn/of niet-stationaire modelbcrekeningen
eva luati e van het functioneren van cle getroffen voorzieni ngen :
• g rondwaterstande n in re lati e tot de toetsingscriteria grond wate rbcheer
bodemgesteldheid
-

111

re latie tot de toetsingscriteria grondwaterbc heer

hij nieuwhouw nagaan of houwfysische voorzie nin gen getroffen zij n

- eva luati e meetnet ten behoeve van o ptim a li serin g meetnet
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BIJLAGE 4

CHECKLIST MAATREGELENNOTA

1 Inleiding
2 Beschrijving wijk

2. 1 Algemeen
- L igg ing
- Bode m geste ldheid
- Hoog te li gg in g
2.2 Waterhui s houdkundige aspecten
- Oppervlaktewater
- G rondwat e r
• Gemeentelijk meetnet
• Provinc iaal meetnet
• Landelijk mee tne t TNO
• Grondwateronttrekkingen
• Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- Grondwaterreg ulerende voorzieningen
- Bouwfys isc he maatrege len
- Afvoer drainagewater
- Riolering
2.3 Bestuurlijk-juridi sc he zaken
- Kadastrale situatie (verhouding huur-/koopwoningen, openbaar/
particulier terre in )
- Planvorming (bestemmingsplannen)
- Woningen (eigendom van bij v. g rote compl exe n huurwoningen)
- Regeling afvoer drainagewater
- Financiering bc heer e n onderhoud

3 Knelpunten

3. I Technische kne lpunte n
- Klachten over grondwateroverlast
- Monitoring
• ontbreken meetne t
• onvoldoende di chthe id en meetfreque ntie
- Afvoer drainagewate r
• geen open water voor afvoer drainagewater
3.2 Bestuurlijk-juridische knelpunten
- Woningen
- Regeling afvoer drainagewa ter

4 Te nemen maatregelen

4.1 Wate rhui shoudkundi ge maatrege le n
- Fasering
- Keuze maatregelen
- Maatregele n fase I:
• grondwaterreg ulere nde maatrege len door gemeente
- Evaluatie
- Maatregelen fase 2:
• overzicht mogelijke maatregele n door perceele igenaren
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4.2 Overige maatregelen
- Monitoring
• intensivering meetnet
- Taakverclelmg
• afhankelijk van keute 1n stedelijk grondwaternota
- Regeling afvoer drainagewater
4.3 Planning en kostenraming

Literatuur
Bijlagen {informatie
uitsluitend voor de
saneringSWIJk)

- Begrenzing
- Overzicht open water
- Meetnet
-

Meetgegevens reilbuilen
Lokaties van reeds aangelegde drainage
Rioolleidingen en stuwpanden
Geplande rioolrenovatie
Kadastrale s ituatie

- Eigendom woningbouwverenigingen
- Bestemmingsplannen
- Tc treffen vooi?icningen
- Nieuw te plaatsen peilbuizen
- Gedetailleerde kostenraming
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BIJLAGE 5

VOORBEELD REGISTRATIEFORMULIER

I.

Dat um:

2.

Pe rsoonlijke gegevens :
- Naam :
- Adres:
- T e lefoo n:

3.

Wijk /buurt :

4.

Gaal he t o m ee n huurwoning? Zo ja, we lke verhuurde r?

5.

Wat is de aard van de klachten'!
- condens op de ruiten
- sc himme lple kke n op de muur
- water in de kruipruimt e
- muffe lucht in de lee fruimte n
- corrode re ndc le idingen in kru ipruimte
- anders, name !ijk :

6.

Wanneer is de kl acht opgetrede n?
Gedurende we lke periode?

7.

Is de klacht eerde r opgetrede n?
Wannee r e n gedure nde wel ke periode'!

8.

Z ijn er eerde r a nde re klachten o ver
vocht overlast geweest?

Zo ja:
8a . We lke ande re klac hte n'!
- condens o p de ruiten
- schimmelplekke n op de muu r
- water in de krui pruimte
- mu ffe lucht in de leefruimte n
- corrode re nde lei d in gen in krui pruimt e
- anders, name lij k:
8 b. Wanneer zijn deze klachte n o pgetreden?
Gedu rende we lke pe ri ode?
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ja/nee
j a/nee
ja/ nee
ja/ nee
j a/nee

ja/ nee

ja/ nee

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

BIJLAGE 6

Algemeen

RIC HTL IJNEN GEMEENTELIJK GRONDWATERMEETNET

Om pro ble me n me t IC hoge (of Ie lage ) grondwater~landcn Ie voor"-omen
i ~ het be lang rij k een goed inli<.:h t in de ondiepe g.rontlv.atcr~ituatie en
vooral in de d y namie"- van hel grondv.ater 1n een gebied te hebben. Dit
int icht kan verkregen worden tloor monitonng. Monitoring van hel
o ndi epe g ro nd wate r in hel sledelij"- gebied "-an gcïnlcgrcerd worden 1n
mo nito ring van he l gehele watcrhuishoud"-undig -.,yslccm. liet "-an hijvoorbee ld gek oppe ld worden aan de monitoring van hel ondiepe grondw at e r in he t la ndc lij "- geb ied en van hel oppervla"-tcwaler die hel
wate rsc hap uit voert en aan de mon itoring van hel diepe grondwater d1c
T NO e n prov inc ie uit voeren.
Voor een j uis te mo n ito ri ng van de ondiepe grondwaterslanden

i~

hel

nood zake lijk een meetne t goed in te richten. Een meetnel van peilbuilen
vcrsc haft in Lic ht in de beweging van de grondwaterslanel a ls functie van
ruimt e e n tijd. Doo r bij voorbee ld en"-ele automatische
strateg ische pos ities Ie

i n~la ll eren.

peilsc h rijver~

op

kan de onte"-crhe id in de tijd hcpcr"-1

worde n. De ruimtel ij ke onte"-erheid neemt af naar mate de dichtheid van
pe ilbuizen hoger
~ t c rk

i ~.

de "-o.,ten van het meelnet nemen daarmee echter

toe. Hie rb ij m oet getocht wordt:n naar een optimale vt:rhouding

tu ssen de aa nva a rdhare ruimte lij"-e ontckcrheid en acceptabele "-osten .
Door ge bruik Ie make n van een goed model in combi natie mei een
vo ldoe nde d ic ht meelne l "- an de OJll:e"-erhcid vaak lol een redelij"- niveau
worde n be pe r"-1.

Inrichting

Bij de inric hting van het meetnt:t moet het doel goed omschreven tijn. De
gewenste nau w ke uri g he id en het soort gegeven-., tijn ster"- afl1an"-el ij"- van
he t doe l van he t meetne t en bepa len in hoge male de inrichting en de
meetfre quentie van de pc il bui Len.
In he l kade r van de stcdelij "- -g rondwate rprobkmat ic"- is hel doel van hel
m ee tne l om onde r meer ris icogebieden voor grondwateroverkl\1 aan IC
"-unne n geven e n om de problemen binnen d1c gebieden goed 111 "-aart IC
brengen e n te "-unne n a nalysere n. I lierbiJ 1--an hel wenselij"- liJn dal gebrui"- gemaakt word t van een grondwatermodeL In dat geval is een nevendoel van he t meetnel he l vcrnunelen van voldoende gegevens om hel
m ode l Ie ijke n. Jn ric hting waarb ij uitgegaan wordt van een ge lij"- aantal
bui ze n pe r ha is he l eenvoud igq en rcdelij"- gcschi"-t ah eerste aantel.
maar vaak nie t o pti maal. Wcl"-c dichtheid van hel meetnet ge"-oten moel
worde n. ha ng t me i name af

\<lil

de lo"-alc bodemophouw (>.torende lagen.

afw isse lende bodcmtypcn. c .d.) en hel op pen la"-tc\\ater>.y'>lccm. Voor
een s te de lij k geb ied mei een nndige ondergrond en een relatid unilorme
opbouw van de o ndergrond "-an mei .:en 500mx500m-grid (d.v..t. gemidde ld I pe ilbui s pe r 25 ha) een inch·u"- vcri--regen worden van de globale
gro nd wate r-s tande n . Dct.c d ichtheid tal et:hter niet voldoend.: tijn voor
he l ijke n van ee n g rondwatcrmodel. De benodigde dichtheid voor een
gedetailleerd m ee tnel is aflHm"-elij"- van r.:gJOnale factoren. Ah er bijvoorbee ld vee l vcrstoringen aanwetig ti.Jn. "-an ee n dichtheid \an I ü 2
fi lte rs pe r ha noodt.akclij"- tijn. ter\\ ijl in mllldcr complexe silllatie"
bij voorbee ld I rilte r per 5 ü I() ha voldoende

/OU

"-unnen tijn. In hocverre

he l meetne t een goed beeld geeft van de grond-watersituatie ai... het model
eenmaal ge ijkt is . ha ng t a f va n hel gcbrui"-tc model.
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Verwerking gegevens

J

L

A

G

E

6

O m o ptimaal gebruik te kunne n maken van de resul tate n van een meetnet
(ook voor eva lu ati e van het meet net) m oeten de meetres ultate n snel en
he lder vc rwerkt kunne n worden .
Alvorens tot inte rpretatie van de gegevens e n he t tre kke n van conc lus ies
o ve r te gaan. is het van be lang na te gaan o f het meetne t vo ldoende
gedeta illeerd is. de gegevens nauwke uri g genoeg z ijn, o f e r voldoende
gegevens z ijn (meerde re jare n, rege lmatig gem eten ), e nz. A ls blijkt dat d it
nie t he t geval is, moet het meetne t geoptimali seerd worden.
De meetgegevens kunne n vc rvol gens getoetst worden aan de toets ingscrite ri a voor m eetreek sen, zoal s d ie in hoofds tuk I0 beschreven zijn.
Aan de ha nd van de meetgegevens ka n s ne l worde n getoetst, m aar de
onbetro uwbaarhe id van deze toets ing is vaak g root. Mode llering van de
grond watersituatie met een nie t- stationa ir mod e l, gee ft een veel beter e n
gcdctaillccrcle r bee ld. Voor deze m oele ll ering z ijn eveneens toets ingscrite ria ge geven in hoofels tuk I 0.
Omdat modellering arbe ids int ensie f is en te n behoeve van de ijking van
een g rondwate rmode l een gede taillee rd m eetnet nodig is, kan overwogen
worden alleen de ri s ico gebieden te mode ll eren. Ove ri gens ka n a ls he t
mode l goed ge ijkt is vols taan worden met een minder di cht meetnet.

Optimalisering meetnet

Op bas is van de inform ati e di e vcrkregen wordt uil een geïnstalleerd
meetnet, kan optimalisering van he t meetnet plaa ts v inden, bij voorbee ld
door plaatse lijk het meetnet te int ens iveren o f uit te dunne n. Deze
optima lise ring za l de ee rste ja re n regelmati g moete n pl aatsv inde n. In de
praktijk zull en prag mati sc he overweg ingen hi erbij een be langrijke rol
s pe len. Plaats ing in parti culier terre in is bij voo rbee ld vaak ni et gewenst,
waa rdoor een groot deel van het stedel ij k gebied a fvalt a ls moge lijke
lo katie . De ke uze van de lokaties van de filters is dus o nder m ee r aflumkclijk van de e ige ndo mss ituatie van hel stede lijk ge bied.
In he t beg in is int ens ie f m eten noodzake lijk, om in staal Ie kunne n z ijn het
meelne t te o ptima i iseren en een g rond wate rmode l te kunnen ijken. Het
ijken van een grond wate rm ode l is arbe ids inte ns ie f en vcre is t een uit gebreide studie va n het geb ied. !\ Is e r echter gebruik gema akt kan worden
van een goed ge ijkt grond wate rmodel , kan uite inde lijk vo lstaan worde n
met een mee tne t met een beperkte di chthe id , vooro pgeste ld da t het mode l
de s ituati e goed besc hrijft. O md at mode ll eren van de grondwa te rs ituati e
a rbeidsintens ief is, ka n overwogen wo rden allee n voo r de beke nde
prob leem- en risicogebieden over Ie gaan tol mode ll erin g.
Optima lisering is ee n continu proces waarbij de beschikbare gegevens
te lke ns weer geëva luee rd moeten worden. Evaluatie van het meetnel kan
aan de hand van de meetgegevens plaatsv inden. Ook vcrande rende doe len
o f oms tandi gheden kunne n aanpass ingen in de tijd noodzake lijk maken.
Om het m eetne t regelmati g Ie kunne n eva luere n, moete n de
meetresultate n sne l en he lder verwerkt worden , zodat de voor de evaluatie
en de mode llering benodigde gegevens o p ee nvoudi ge w ij ze vcrkregen
kunnen worden.
Bij de evaluatie van he t meetnel kunn en de vo lgende zaken gecontroleerd
en eventuee l aangepast worden:
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Is e r tussen de res ultate n van bepaalde bui ze n een sterke corre latie
aanwezig? Zo ja, dan kunnen één o f meerdere hui ze n verva ll en;
Leve rt een pe ilbui s onvo ldoende inform ati e over het gebied? Zo nodig
meer pe ilbuizen plaatsen o f de meetfreq uenti e ve rhogen;
Bevinden d e stande n z ic h ruim o nder de ri chtlijnen? Zo ja, da n kan de
meetfreque ntie verlaagd worde n en kunnen eventuee l e nke le h uize n
vervallen;
Z ijn er bui ze n waar g rote afw ijkin gen gemeten worden? Zo ja, nagaan
wat de oorzaak hie rvan is. A ls er aanwijzingen zijn dat het om een
lokale afw ijking in de g ro ndwaterstand gaat, kan he t zin vol z ijn het
m eetne t te r plaatse te inte ns ive ren;
Zijn er bepaalde metingen niet meer noodzake lijk o f wil men jui st
aan vulle nde gegevens? Zo ja, ex tens ivere n, dan wel inte nsiveren of
aanpassen van het meetne t.

Een meetnet is geen s tati sch gegeven, maa r ee n dynamisch gehee l, dat
rege lmatig geë valuee rd moet worde n. Een kriti sche ho uding te n opzichte
van de res ultaten van de metingen is hie rvoor noodzake lijk. Een s ne lle e n
he lde re verwerking van de gegevens m oet cimtraan ten gronds lag liggen.
A ls ge bruik gemaakt wo rdt van ee n g rondwatermode l, zal voor de ijking
van het mode l een uit ge bre ide inventari satie va n de grond waters ituatie
nodi g z ijn. A ls het mode l eenmaal goed ge ijkt is, zal echter volstaan
kunn en worde n me t een meetnet m et een lage re d ichthe id.
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SCHEMA 'S

SCHEMA 1

VOORSTEL TAAKVERDELIN G

-gemeen te - -- - - - ,
i ni t iatief voor
maatregelen en voorto uw
bij uitvoering

i\i\NLEG

bestaand/ nieuw
-

water schal

,- ge meente L - - - - - - - ,
gr ondwaterregu leren de

afw ater i ngsm i ddel cn

- e igena ar gemeente '

m aal r ege l en

gron d wal erreg ul crc ndc
maat regelen

openbaar te rrein

pa r tic ulier terrein

,- eigenaar

L-----..,

hou w f ysische
m aatregel en

,- bewone r aanpassi ng
gebr ui k
woningen

UEH EER EN ONDERHOU D

-

water scha p ' - - --,
a f w ater i ngsm iddelen

,- gem eent e '--------,

- eigen aar I gemeente

2

-

grond w aterregu lerende
v oorzieningen

g ron d waterreg ulerende
voor;.î cn în gcn

openbaa r terrein

particulie r terre in

,- eigena:tr L - - - - - - ,
bo u w f ysische
voorzienin gen

gem eent e-'--- - - ----,
cvalual ie getroffen
voor t.ieni ngcn (7) '

In heswande 11·ijken lreji de eiKenaar op panierdier Ierrein grondwmerregulerende I/UlO/regelen. In nieuw Ie bornrcn wijken lreji de
:.,:emeetlle de:c maatrexeten op parlirulier tt•rrein .
2 Afhankelijk •·an de silualie lig! hel hehet'l' l'll ondnhoud hij de !i<'f11CCIIIC of hij de eige11aar. I/ ierhij spcle11 •·oom/ dol'imarigheid.\·m·erwef!,illgen een rol .
3 . (7) : ie check/is! mei gege••ens in hijlage 3.
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SCHEMA 2

GLOBAAL OVERZICHT VOORSTEL AANPAK

eventueel

hesch i~barc

vcr~cnningcn

~een

probleem

~
formuleren he leid
in ander vcrband

wel prublccm

Il

~

opstellen stedeliJk·
grondwaternota

~

H

I

geen
actie

waterh uishoudkundige
in andere ondert.ockcn uitgevoerd

klac hte n

•

inventari sa ti e

-

bele id'u itgangspuntc n

I

I

.

nieuw te houwen wijke n

...

in maatregelennota
keuze maatregelen
fase 1 en voorstel
mogelijke
maatregelen fase 2'

keuze
maatregelen in nieuw

te bouwen

wij~en

..

(indien nodig:)
a r,pra ken/overeen-

(indien nodig:)
afs prak en/ove reen·
komsten

~om sten

uitvoering maatrege len

uitvoering maatrege len

fase I

hij houwrijp maken

eva luati e maatregele n
fase I

+

-

uitvoeri ng

maatrege len fase 2

monitor ing

~

bestaande wijken

(indien nodig:) keuze
maatregelen fa,c 2

y

I.

•

I

uit voering maat rege len
tijde ns houw

_.

l

beheer, onderhoud en
eval uatie

fase I : nJaatregelen OfJ openhaar terrein door gemeente:
.fil.ll' 2 · ( l'oora/) nuwtregt·h·n op particulier /t'ITt' in tioor eigenaa r.
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SCHEMA 3

TOTAAL-OVERZICHT VOORSTEL AANPAK

pr.o blccmve rke nning (l ) 1
(periodie k te herhalen )

._

I

~

is er grnndwateruverlast
(te verwachten)'!

"I .i~·

ja ,._
gesch i lle nproc edu re.
hc/.warc n te rech!'!
ja

l.

~-

geen actie

nee

bc twarc n'!

geen actie

I

STEDEL.JK-GRONDWATERNOTA
(Zi€' &:b:!td 4)

I
nee

( 7. Î P."l("'}y.yrH 7 )

aanle gfopt imal iscr ing
meet ne l

I

monitoring/ modelle ring e n
toe ts ing

I

I
Jnee

zijn verdere acties nodig?

~

I

I
I

keu /.e taakve rde ling e n maatregele n fa se I '

I
I

kos te nram ing e n - verde ling

I

I
I

uitvocrîng. maatrege le n fase I
e valuat ie m aat rege le n fase I

ana lyse klachte n

wat is de oorzaak van de
vochtoverlast'?

•

•

g rondwater

I

I

g e bruik

~

~

anl andeling in
ande r vcrband

.

I o nde r/oe k (6 ) ' •

nee

~

I n nde r.we k <s> ' I

maatrege le n
fa se 2'

I

uitvoe ring ma atregelen t ijde ns
houw '

I
..
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.

I bcheer en onde rhoud ;.

..

Jja

uitvoe ring maatregelen tijde ns
bouwrijp maken '

ja

Maatregeh''' in openhaar terrein (te tre f]é n door gl' flll' (' /1/(') .
, .,
, . .~,.loluhtlluttllll
. , ,1.!r n.
".
' . ndH al< l.l< ,~,u fl, u l/(fl nwat u.~
Op /u ,,
8<11
. .~"'
(;ro !ldwall' ITeg uh•,T Julc cn!of hou w(rsi,\ che tll lUI /reg eh•ff.
Maatrex eten op partinttin tarcin (te trefji-n door eigena n ' n ).

I

is voldoend e informatie
beschikbaar over grond e n
grondwater'!

ke u ze maatrege len

Imaatregelen
uitvoe rin g
;
fase 2"

( I). (2 ) . e n: .: : il' c lwc klist m et g cRCl'Cil.\ in hUiagc 3.

I
~ nieuw te
bouwen wijk

F

zijn d e maatregelen uit fase 1 voldoe nde'!

I
I
I

is e r s prake van een bes taande
of een nieuw te bouwen wijk '?

nee

I ~c uze

...

obj ect

ac tie punte n be leid

u itvo erin g

I

I

I

moge lijke maatrege len fa se 2

1

vocht o vc rlao.t

I

ops te llen bclc idsuit gangsp unten voo r he t bestrijden
van g rond wate ro verlas t

is vuldoende informati e beschikbaar over
grond, gron dwa t er, object e n gebruik'?

'

"[

I

o verleg me t wate rbehee rde rs
e n e ige naren/ bewone rs

MAATR F. c; E .F.N N C~'t' A

I

I

.I inventarisatie klachten o ve r

''lia

hestaande wijk
(z:..e.scl'la'M 5)

1.-

is er vuldoende bekend
uver de grondwatersituatie'!

MONT'l'ORTNc;

I

I

~ "'" ''""dw:;:'""''''"

onde rzo e k (4) '

geen
actie

tz""(. sctaru 6)

zijn er klachten bekend

I

H

ronnule re n beleid
in ande r vcrband

MJ,ACH~ENBRHANDRI·TNG

I

in vcnlari satic ( 2 ) '

I

evcnlllccl beschikbare wale rhuishoudkund ig e verkenning en in
andere o nd<.:r/oc kc n uilgevo erd

+

evaluat ie (7)'

._.

I
indi en uil e valua tie blijkt dat
maatregelen o n voldoende '"ijn:
aanv ullende maatrege len

I
I
I

SCHEMA 4

VOORSTEL OPZET STEDELIJK-GRONDWATERNOTA

.,.o11111-- --il reed' bdcndc ~lach1cn

HOOFDSTUK I

. ______. ,._______. . e----. l!
( I )'

is er in bestaande "ij~en
grondwalcrovcrlasl '!

reed'> bdende gegevens

~
~

i' in de toekomst in bestaande
wijken grondwalcroverlasl Ie
vcrwach lcn'!

ja

i' in nieuw Ie boU\•en wij~en
grond waiCroverl as I
IC verwachlen'!

ja

ja

nee

formu leren
he leiel in ander
vcrhand

invcollarisalie (2) 1

HOOFDSTUK 2
algemene beschrijving

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4
hes 1uurlij~ -j uridi sc hc

lec hnische analyse

a nalyse

I

I

bepaling kne lpu nlen gehe le
s lcdc l ij~e gebied

bepal ing knclpu nlc n gehe le
sledclijke gebied

bepa ling

oor;a~en

bepaling

van ~nelpun len

...

...

aanw ij;ing van
problecmgebiedc n1 o p
hasis van klachle n

aanwijt ing van

oor1a ~ e n

van ~n e lpunl e n

•

overige lcchnische
knclpunlen

ris icogebiede n '
(\lruclurccl Ie hoge
grondwa lc rs land )

I

•

HOOFDSTUK 5

be paling
helcidsu ilgangspunle n

laa kvcrde ling

HOOFJ>STUK 6
Ie voeren beleid
in aclicpu nlcn

1

( I) : : ie chcd.li.•t met gcgl'\'l'IIS in hijloge 3.

Jlmhleemge!Jieden : gehicdl'll waar /..lachten cij11 m·er groJII!Io·at<'J'O\'(•rla.\1.
t

1

risicogchicden: gchiedcn H'a ar de gronrlu·atersta nd .\Jnu ·ture c/J c !toog Î.\.
\lllterillgsgt•hieden: gchicdt•IJ die : ou·cl prohleemgehit'd als risicogchic•d :i}n t'll in auJJmcr/..ing /..omen \'OOI' sullt)ring.
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SCH EMA 5

VOORSTEL OPZET MAATREGELENNOTA

MAATRE(; ELEN OTA

HOOFDSTUK I
inle iding (plaah nota l.o .v.
s icde l ij k -grondwatc rtHl l a )
inforrnatic uit s t ed e l ij~ g ro ndwatc rnow (2-4 ) 1

----.

ja

i' inforrnatie voldoe nde?

Jnee
o nder toe ~ (6)'

~

HOOFDSTU K 2

•

I

I

invenlarisal ie (te chn isch en
bc"IUurl ij~ -jur i di ,c h )

Ie voere n he il:id
uil s t ede lij~ -grond wat ernola

HOOFDSTUK 3
be paling l..ne lpunte n e n
oo rt al..cn van o vcrla' l

I
HOOFDSTUK 4

ke uze technische maatrege le n in fase I
(op ope nbaar te rre in )

over1.ichl moge lijke m aatregele n fa se 2
(op panicul ic r te rre in )

taakvcrde ling uil ste de lijkg rondwa1ern01a

~

taal.. verde ling =

LJ..oste nraming •

km,tc nve rdc ling:
J..o\ tcn aanleg
ko,ten bc heer e n onde rhoud

I

-

r

I

beste k( ke n )

<

I

t'l

uitvoering maatrege len

r

f:~>c

1

I

C'l

0

"'0

>
>
....,

"

t'l

C'l
t'l

maal r egele n zijn
niet voldoende

I

I

J..e ute maatregele n fa\e 2

r

('fl

"L

z

0....,

I

ui tvoering maatregele n fase 2

>

I

L
1

( I ). (2).

1'11:. : il'

toctsin~-:
kost e nramin~-:

"<

0

3::

•

planning

c hecl.lisl mei gegc r e11.1' i 11 !Jij /ag!' 3 .
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eval uati e maatrege le n ra~c I

I
I

J

maatregelen
zij n voldoe nde

bc heer e n o nde rhoud

I

SCHEMA 6

VOORSTEL KLACHTENBEHANDELING

I'ROCEDURE KLACHTENHEHANDELIN(;

inventarisatie reeds
bekende klachten

zijn er klachten
geregistreerd'?

I
I n ee
I

ja

.I

rl
is er voldoende informatie
om de oorzaak van de
k lachten te achterhalen'!

vcrzameling nieuwe
klachten

I

.._l,............

nee

I

ja

ccnlralc vcrzameling en regist ratie van klachten

I

I

inspectie CW

I

analyse resultaten inspect ie

I

.I

wat is de oorzaak van de klacht (en )'!

I
grondwater

I

obj ect

ll

I
I
ge bruik

zijn er meerdere
ernstige klachte n'!
ja

gem eente adviscl.:rl eigenaar

nader
onde r/oek

gemeente stelt stedelijkgrondwaternota op, evt.
gevolgd door één of
meer maatregelennota' s

I (3) : ie check/is! me/ gegl'\'1'11.\ i11 hijlag e 3 .
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over Ie treffen maalregelen op
particulier Ierrein

SCHEMA 7

VOORSTEL MONITORING

is voldoende bekend over de
grondwatersituatic'!

I

keute aan meetnet te stellen eisen, loals:
meetpunten (vorm . ent.)
doel Jnct ingcn

te m eten paramete"
dichtheid meetnet
meetfrequent ie
meetmethode

is er een meetnet?

ja

nee

.--- - - - -'--- - - - - - - ,
inricht ing meetnet

optimalisering meet net

monitoring

voor risicogebieden eventueel

gegevensvcrwe rkin g

modeller ing gron d wa ter~it uat ie

toetsing aan toct" ingscritcria

meetreeben

interpretatie gegeven~

ocheer en o nderhoud meetnet <:n
vcrwerking meetgegeven"

verwerking van resultaten in
stedelijk-grondwaternota
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IOChing aan toctsingst:ritcria
nie t- stationaire berekeningen

Colo fon

Lay-out en Druk:
lle idemij Re rrografi sch Centrum

Nog vragen?

Hiervoor kunt u terecht bij:
Prov inc ie Noord - Braban t
Ir. K.J. Provoost
Pos tbu s 90 15 1
5200 MC Den Bosc h
te l. 073- 154633

llcidc mij Adv ies BV
Ir. J.A. S ne lle r

Postbus 264

6XOO AG A RNHEM
te l. OX5-778899

