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Verantwoording
Het onderhavige rapport is opgesteld in het kader van het project
"Bestrijding grondwateroverlast stedelijke gebieden; proefproject
Roosendaal". Dit is een gezamenlijk project van Provincie NoordBrabant, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Roosendaal
en Nispen en waterschap De Mark-Vlietlanden en is in de periode
van augustus 1991 tot augustus 1992 uitgevoerd door Heldemij
Adviesbureau BV in samenwerking met de Sectie Recht en Bestuurskunde van de Faculteit der Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen van de Technische Universiteit Delft.
Het doel van het proefproject was te komen tot aanbevelingen voor
een aanpak van de stedelijk-grondwaterproblematiek. In het kader
1
van dit proefproject is een vijftal deelrapporten opgesteld.
In dit deelrapport is de opzet van het onderzoek en de samenhang
tussen de deelrapporten weergegeven.

De complete reeks deelrapporten omvat:
• Verantwoording;
• Technische en bestuurlijk-juridische verkenning ;
• Voorbeeld-stedelijk-grondwaternota;
- Voorbeeld-maatregelennota;
• Aanbevelingen stedelijk grondwaterbeheer.
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1

Inleiding
1.1

Probleemstelling
In veel gemeenten in Nederland treedt vochtoverlast in woonwijken
. op. Een van de mogelijke oorzaken is een te hoge grondwaterstand.
Om de grondwateroverlast op te lossen zijn saneringsmaatregelen
nodig. De benodigde investeringskosten voor de saneringsmaatregelen met betrekking tot het grondwater worden geschat op 500
miljoen gulden.
Het probleem van de grondwateroverlast in stedelijke gebieden
wordt in het algemeen niet structureel aangepakt. De belangrijkste
bestuurtijk-juridische knelpunten zijn het ontbreken van een duidelijke
verdeling van de verantwoordelijkheden bij stedelijk grondwaterbeheer en het ontbreken van inzicht in de financiële consequenties
van het oplossen van de bestaande grondwateroverlast
Technisch is grondwateroverlast oplosbaar, maar doordat vaak
onvoldoende kennis bij direct betrokkenen aanwezig is en het
probleem zowel bouwkundige als civieltechnische aspecten omvat,
wordt het probleem zeer verschillend aangepakt, en wordt niet altijd
de meest effectieve en efficiënte oplossing gekozen.
Genoemd probleem is voor het Rijk aanleiding geweest een aanzet
te doen voor oplossingen. Daartoe heeft het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat in de Derde Nota Waterhuishouding hoofdlijnen
aangegeven voor het oplossen van de problematiek. In deze nota is
de gemeente de taak van de ontwatering en het waterschap de taak
van de afwatering in het stedelijk gebied toebedeeld. Daarbij is geen
nadere invulling gegeven van deze taakverdeling en de financiering
hiervan.
Een totaal-aanpak van de problematiek, in die zin dat zowel de
technische als de financiële en bestuurlijk-juridische aspecten aandacht krijgen, ontbreekt tot dusver.

1.2

Doelstelling
Het doel van het proefproject Is een voorstel te doen voor een
aanpak van de grondwateroverlastproblematiek op gemeentelijk
niveau, toegepast op een specifieke locatie. De praktijk van de
gemeente Roosendaal en Nispen dient daarbij als ingang.
Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is de grondwateroverlastproblematiek aanleiding geweest om een onderzoeksbudget ter
beschikking te stellen. Het onderzoek is in de regeringsbeslissing
(TK, 1989-1990, 21 250, 3) van de Derde Nota Waterhuishouding
opgenomen als actiepunt W155; S7.1.8. De omschrijving ervan luidt:
"een op sanering van stedelijke grondwateroverlast gericht onderzoek
naar de technische en bestuurlijk-juridische aspecten van een praktijksituatie". Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbeve-
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llngen op technisch en bestuurlijk-juridisch terrein voor sanering van
stedelijk grondwateroverlast
In overleg met de betrokken partijen (zie hoofdstuk 2) hebben
Heidemij Adviesbureau BV en de Technische Universiteit Delft
gezamenlijk het plan opgevat om het onderzoek, zoals in de Derde
Nota Waterhuishouding is genoemd, uit te voeren.
Het hierin geformuleerde doel van het proefproject is het ontwikkelen
van een methodiek voor het aanpakken van de stedelijke grondwaterproblematiek. Deze methodiek wordt vastgelegd in een rapportage.
Voor het onderhavige project is de doelstelling dat het proefproject
moet leiden tot technische en bestuurlijke richtlijnen voor een
stedelijk-grondwaternota en een maatregelennota voor woonwijken
met grondwateroverlast (artikel 1, sub 2).
De doelstelling van het proefproject is verder uitgewerkt in de
volgende (deel-)vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.

13.
14.

1.3

Wat wordt verstaan onder vochtoverlast?
Wat wordt verstaan onder grondwateroverlast?
Wat zijn de oorzaken van de overlast?
Welke technische richtlijnen moeten worden gehanteerd?
Wie zijn de betrokkenen bij de grondwateroverlast problematiek?
Hoe liggen de juridische verantwoordelijkheden volgens de
wetten en de Derde Nota Waterhuishouding?
Waar ligt de aansprakelijkheidssteliing, met name in de
jurisprudentie?
Wat zijn de ervaringen in een aantal andere gemeenten?
Hoe is de huidige waterhuishoudkundige en bestuurlijkjuridische situatie?
Welke knelpunten doen zich voor?
Welke beleidsuitgangspunten worden gekozen?
Welke maatregelen worden genomen, bouwkundig en j of
civieltechnisch? Wie verzorgt de inrichting en het beheer
en onderhoud? Wie betaalt wat?
Hoe moet een gemeente met grondwateroverlast de
problematiek aanpakken?
Hoe kunnen een stedelijk-grondwaternota en een maatregelennota er uitzien?

Plaatsbepaling proefproject
De problematiek van grondwateroverlast bestaat al heel lang. Er is in
de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd. Dit was vooral technisch, uitvoeringsgericht en algemeen van aard.
In het verleden zijn veelal deelproblemen in kaart gebracht. · Zo gaat
een onderzoek alleen in op mogelijke technische oplossingen voor
grondwateroverlast (TAUW Intra Consult) . Een ander onderzoek
concentreert zich op de vraag welke rol de burger bij deze problematiek speelt (Technische Universiteit Delft/Wetenschapswinkel). In
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de ïechnische en bestuurtijk-juridische verkenning" is een overzicht
gegeven van de meest relevante documenten.
Het proefproject Roosendaal past in deze reeks onderzoeken, en
bouwt voor een deel hierop voort. De toegevoegde waarde van het
proefproject is de voorgestelde planmatige aanpak op gemeentelijk
niveau.

1.4

Produkten proefproject
Het onderzoek heeft geleid tot een aantal deelrapporten:
- Verantwoording
Dit geeft de samenhang van de deelrapporten aan, en de opzet,
aanpak en evaluatie van het onderzoek.
- Technische en bestuurtijk-juridische verkenning
Hierin worden de achtergronden van de grondwaterproblematiek,
technisch/ waterhuishoudkundig en bestuurlijk-juridisch, weergegeven.
- Voorbeeld-stedelijk-grondwaternota
Deze voorbeeld-nota is bedoeld om aan te geven hoe een dergelijke nota er uit zou kunnen zien.
- Voorbeeld-maatregelennota
Dit deelrapport is evenals de stedelijk-grondwaternota bedoeld om
aan te geven hoe een dergelijke nota er uit zou kunnen zien.
- Aanbevelingen stedelijk grondwaterbeheer
In dit deelrapport worden aanbevelingen voor de betrokken
partijen gedaan hoe de problematiek zou kunnen worden aangepakt.
Deze deelrapporten worden in hoofdstuk 3 nader toegelicht.
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2

Projectaanpak
2.1

Betrokken partijen
Na veelvuldig overleg in 1989 en 1990 is gekozen voor de gemeente
Roosendaal en Nispen in de provincie Noord-Brabant als proefgemeente. Bij de selectie van de proefgemeente zijn de volgende
criteria gehanteerd:
- problemen door grondwateroverlast;
- middelgrote gemeente (voorbeeldfunctie) ;
- bereidheid tot medewerking aan onderzoek;
- liggend binnen een waterschap (geen ontpolderingssituatie) ;
- grondwatermeetnet;
- ervaring met saneringsmaatregelen.
Door de keuze van Roosendaal en Nispen als proefgemeente zijn de
volgende partijen betrokken bij het onderzoek:
- Gemeente Roosendaal en Nispen;
- Provincie Noord-Brabant;
- Waterschap De Mark-VIietlanden;
Bovendien heeft in het beginstadium bilateraal overleg plaats gevonden met de woningbouwverenigingen ARWON en St. Joseph in de
gemeente Roosendaal en Nispen. In een later stadium is alleen
informatie opgevraagd.
Tevens zijn bij het proefproject betrokken :
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hoofddirectie van de Waterstaat Den Haag;
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie
Noord-Brabant;
Rijkswaterstaat RIZA, Lelystad;
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening van Milieubeleid ;
Vereniging Nederlandse Gemeenten;
Nationale Woningraad ;
NCIV, koepel voor woningcorporaties;
Unie van Waterschappen;
lnterprovincaal overleg.
Uit praktische overwegingen zijn de niet-georganiseerde particuliere
perceeleigenaren, die meer dan 50 % van de woningen in eigendom
hebben, niet betrokken bij het onderzoek.
Het proefproject is voor 50 % gefinancierd door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. De overige 50 % is afkomstig van de
Provincie Noord-Brabant, gemeente Roosendaal en Nispen en
waterschap De Mark-VIietlanden.
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2.2

Projectorganisatie
Voor het proefproject is een projectorganisatiestructuur gekozen met
een stuurgroep, een projectgroep, een projectteam en twee adviseurs.
Oe stuurgroep bestond uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de
betrokken partijen, en had tot taak de rapportages te beoordelen en
vast te stellen. Bij de stuurgroepvergaderingen waren vertegenwoordigers van het projectteam aanwezig.
De projectgroep bestond uit een aantal ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken partijen, en had tot taak het projectteam te
sturen en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek.
De in de projectgroep vertegenwoordigde partijen zijn:
- Provincie Noord-Brabant;
- Gemeente Roosendaal en Nispen;
- Rijkswaterstaat RIZA;
- Waterschap De Mark-VIietlanden.
- Heidemij Adviesbureau;
- Technische Universiteit Delft.
De projectgroep is omwille van de doelmatigheid beperkt gebleven
tot deze partijen. Met de overige betrokken partijen zijn enkele
malen bilaterale gesprekken gevoerd.
Het projectteam bestond uit medewerkers van Heidemij Adviesbureau BV en de Technische Universiteit Delft. De dagelijkse projectleiding was in handen van Heidemij Adviesbureau BV.
De Technische Universiteit heeft voor het onderzoek twee medewerkers voor een periode van één jaar aangesteld, die gedurende
die periode gedetacheerd waren op het hoofdkantoor van Heidemij
Adviesbureau BV in Arnhem.
Het projectteam had tot taak het project uit te voeren conform de
afspraken die zijn vastgelegd in een contract met de opdrachtgever,
de provincie Noord-Brabant.
Het projectteam is ondersteund door twee adviseurs op het gebied
van technische en bestuurlijk-juridische aspecten.
De samenstelling van de stuurgroep, de projectgroep en het projectteam is weergegeven in bijlage 1.

2.3

Onderzoeksopzet
Om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden, is het onderzoek
gefaseerd opgezet. Zo is getracht de complexe materie uiteen te
rafelen in logische onderdelen.
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Fasering
Het onderzoek is in een aantal fasen uitgevoerd:
0. Algemene inventarisatie
1. Stedelijk-grondwaternota Roosendaal en Nispen
2. Maatregelennota
3. Aanbevelingen stedelijke grondwaterproblematiek
0. Algemene inventarisatie {4 maanden)
In deze fase is in beeld gebracht:
- het technische kader;
definitie begrippen
bodem/waterhuishouding
- het wettelijk kader;
relevante wetten
verantwoordelijkheid ;aansprakelijkheid
1. Voorbeeld-stedelijk-grondwaternota {3 maanden)
Voor de wijken binnen de bebouwde kom van Roosendaal is een
nota opgesteld, die als voorbeeld geldt voor een stedelijk-grondwaternota.
2. Voorbeeld-maatregelennota {2 maanden)
Op grond van de voorbeeld-stedelijk-grondwaternota en de
beschikbare gegevens is voor het opstellen van een maatregelennota gekozen voor de wijk Kalsdonk. Over deze wijk was enige
informatie aanwezig. Bovendien zijn in deze wijk reeds maatregelen getroffen tegen grondwaterover1ast, zodat ook een
evaluatie van de getroffen voorzieningen mogelijk zou zijn.
3. Aanbevelingen stedelijk grondwaterbeheer {3 maanden)
De keuzen die gemaakt zijn in de voorgaande fasen (0, 1 en 2)
en de ervaringen die opgedaan zijn bij fase 1 en 2, zijn gebruikt
om in fase 3 algemene aanbevelingen te formuleren. Deze
aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de vragen:
1. welke taakverdeling is aan te bevelen?
2. hoe pak je de problematiek aan, welke achtereenvolgende
stappen moeten worden genomen?
3. hoe zouden een stedelijk-grondwaternota en een maatregelennota eruit kunnen zien?
4. welke technische richtlijnen kunnen voor het stedelijk grondwaterbeheer worden gehanteerd?
Voor wat betreft de inventarisatie van de huidige situatie in de
gemeente Roosendaal en Nispen is gebruik gemaakt van diverse
onderzoeksrapporten (zie literatuuroverzicht in de Nota feitelijke
situatie), informatie uit gesprekken met betrokken partijen en de
beschikbare dossiers bij de gemeente Roosendaal en Nispen en de
woningbouwverenigingen ARWON en St. Joseph.
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Randvoorwaarden/uitgangspunten
Gezien de complexiteit van de problematiek en de beperkte onderzoaksduur zijn bij het onderzoek enkele beperkingen gesteld:
- Begrenzing onderzoeksgebied:
De stedelijk-grondwaternota Is beperkt tot de stadswijken van
Roosendaal. De industrieterreinen, het bultengebled van de
gemeente en het dorp Nispen zijn buiten beschouwing gelaten.
Voor wat betreft de Industrieterreinen Is ervan uitgegaan dat de
bedrijven zelf initiatief nemen voor eventuele maatregelen.
Het buitengebied van de gemeente Roosendaal en Nispen is niet
meegenomen, omdat hier de grondwaterproblematiek geheel
anders Is dan in stadswijken. In landelijke gebleden gaat het veel
meer om een optimalisering van de grondwaterstand via het
afwegen van belangen. De belangen van natuur (verdroging) en
landbouw spelen er een belangrijke rol.
Verder is enige aandacht besteed aan wegen, paden en plantsoenen.
- Grondwateroverlast
Als uitgangspunt geldt de vochtoverlast In woonwijken. Drie
factoren hebben daarbij aandacht gekregen: het grondwater. het
object (de woningj groenvoorzleningjenz.) en het aebruik. Het
accent ligt evenwel op het grondwater als oorzaak van
vochtoverlast Op dit punt bestaat namelijk de meeste
onduidelijkheid over de aanpak. Bovendien Is het ook de kern van
de problematiek die in de Derde Nota Waterhuishouding wordt
aangevoerd. Bij de oplossingen zijn ook bouwfysische aspecten
aan de orde gekomen.
- Grondwaterkwantiteit:
Alleen de kwantitieve aspecten van het grondwater zijn in het
onderzoek aan de orde gekomen. Het betrekken van waterkwaliteitsaspecten in het onderzoek valt buiten dit bestek; het valt
onder de saneringsproblematlek.
- Technische richtlijnen:
De voorgestelde technische richtlijnen zijn zoveel mogelijk
algemeen geldend en niet gedifferentieerd naar bijvoorbeeld
hydrologische, bodemkundige of bouwfysische situatie.
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3

Eindprodulden
Het onderzoek heeft geresulteerd in een vijftal rapporten:
- Verantwoording;
- Technische en bestuur1ijk-juridische verkenning;
- Voorbeeld-stedelijk-grondwaternota;
- Voorbeeld-maatregelenplan;
- Aanbevelingen stedelijk grondwaterbeheer.

3.1

Verantwoording
Het onderhavige document is de verantwoording van het proefproject Roosendaal. Het heeft tot doel de relatie tussen de verschillende deelrapporten aan te geven. Bovendien geeft het inzicht in de
breedte en het draagvtak van het onderzoek.

3.2

Technische en bestuurlijk-juridische verkenning
Oe Technische en bestuur1ijk-juridische verkenning vormt een achtergronddocument, waarin een algemene schets van de problematiek
gegeven is.
Belangrijke onderdelen zijn daarbij:
- technische situatie:
begrippen, definities;
. mogelijke technische maatregelen;
. normering;
- bestuur1ijk-juridische situatie:
relevante wenen;
relatie gemeente en waterschap volgens het betreffende beleid;
aansprakelijkheid;
jurisprudentie.
verantwoordelijkheid;

3.3

Voorbeeld-stedelijk-grondwaternota
In het kader van het onderzoek is voor het stedelijk gebied van
Roosendaal van de gemeente Roosendaal en Nispen een stedelijkgrondwaternota opgesteld. Oe nota moet worden gezien ais een
voorbeeld-nota. De voorbeeld-stedelijk-grondwaternota is in de
huidige vorm niet geschikt voor politieke besluitvorming. Daarvoor is
meer vooronderzoek vereist. Bovendien blijkt zich in de actuele
situatie geen grondwaterover1ast voor te doen. De gemeente
Roosendaal en Nispen kan overigens wel besluiten (delen van) de
nota gebruiken.
De stedelijk-grondwaternota geldt als basis voor de maatregelennota,
waarin de te nemen maatregelen zijn uitgewerkt voor een wijk.
Tevens zijn de ervaringen die zijn opgedaan bij het opstelle"n van
deze nota gebruikt bij het formuleren van de aanbevelingen.
De voorbeeld-stedelijk-grondwaternota omvat het beleid inzake de
grondwaterover1ast in bestaande wijken en het voorkomen daarvan
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in nieuw te bouwen wijken. Deze nota gaat in op de historische
ontwikkeling en de feitelijke situatie in de gemeente Roosendaal en
Nispen, de knelpunten, de gekozen taakverdeling en de concrete
actiepunten voor de gehele gemeente.
De actiepunten hebben betrekking op:
- algemeen beleid;
- onderzoek;
- technische maatregelen.

3.4

Voorbeeld-maatregelennota
De voorbeeld-maatregelennota vloeit voort uit de voorbeeld-stedelijkgrondwatemota. De voorbeeld-nota geeft concreet aan welke maatregelen in een bepaald deel van de gemeente worden getroffen.
Daarbij wordt tevens vermeld wie maatregelen treft en wanneer, en
hoe de financiering wordt geregeld.
Evenals voor de voorbeeld-stedelijk-grondwaternota geldt dat de
voorbeeld-maatregelennota in de huidige vorm niet geschikt is voor
politieke besluitvorming, omdat onvoldoende gegevens beschikbaar
waren om de voorgestelde maatregelen te onderbouwen, waardoor
de maatregelen fictief zijn, en omdat er geen overleg met overige
betrokkenen heeft plaatsgevonden, waardoor het draagvlak voor de
te nemen maatregelen kan ontbreken. Ten behoeve van de
aanbevelingen is deze voorbeeld-nota toch opgesteld. De gemeente
Roosendaal en Nispen kan overigens wel besluiten (delen van) de
nota gebruiken.

3.5

Aanbevelingen stedelijk grondwaterbeheer
Op basis van de keuzes die gemaakt zijn in fase 0, 1 en 2 en de
ervaringen die in fase 1 en 2 bij het opstellen van de stedelijkgrondwaternota en de maatregelennota opgedaan zijn, zijn algemene
aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen zijn zodanig
geformuleerd dat ze algemeen toepasbaar zijn.
De aanbevelingen betreffen in hoofdlijnen de procedure die betrokken partijen in bestaande wijken en in nieuw te bouwen wijken
zouden kunnen volgen. Bovendien omvatten deze aanbevelingen een
voorstel voor de opzet en inhoud van een stedelijk-grondwaternota
en een maatregelennota, en technische richtlijnen voor stedelijk
grondwaterbeheer.
De bedoeling is dat de bij grondwateroverlast betrokken partijen
(vooral de gemeenten), dit document als leidraad zullen gebruiken.
Voor nadere informatie kan gebruik gemaakt worden van de overige
deelrapporten.
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4

Evaluatie onderzoeksproces
Voorgaande en parallel verlopende studies
Het "proefproject Roosendaal" staat niet op zich, maar vormt in feite
een onderdeel van een reeks onderzoeken. Alle onderzoeken zijn
erop gericht een oplossing te geven voor vochtoverlast in het
stedelijk gebied.
De toegevoegde waarde van dit project is dat de technische,
bestuurtijk-juridische en financiële aspecten van grondwaterovenast in
stedelijke gebieden integraal onderzocht zijn, en een planmatige
aanpak op gemeentelijk niveau voorgesteld is. Hierbij is mede
gebruik gemaakt van de resultaten van voorgaande onderzoeken.
Keuze probleemstelling
Bij onderzoek naar vochtovenast moet aandacht worden besteed
aan drie factoren: grondwater, object en gebruik. Het is uiteindelijk
de bedoeling dat de burger geen last heeft van (teveel) vocht. Dit
kan alleen worden bereikt als rekening wordt gehouden met alle drie
genoemde factoren.
Het onderzoek heeft zich In dit project vooral gericht op het
probleem van te hoge grondwaterstanden, en de taakverdeling
tussen de betrokken partijen bij het verbeteren van de grondwatersituatie. Op deze punten bestaat namelijk de meeste onduidelijkheid.
Overige waterhuishoudkundige aspecten, zoals kwaliteit van het
grondwater en interactie tussen grondwater en oppervlaktewater zijn
in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Om tot een echte
integrale aanpak van het waterbeheer in stedelijk gebied te komen,
zullen deze aspecten natuurlijk wel moeten worden meegenomen.
Tevens is het van belang een goede, integraal afgewogen keuze te
maken uit bouwfysische en civieltechnische maatregelen.
Keuze te onderzoeken gemeente
Oe gemeente Roosendaal en Nispen sloot goed aan bij de uitgangspunten voor het onderzoek. Er is in het veneden grondwaterovenast
opgetreden. Om deze ovenast te bestrijden zijn maatregelen
getroffen. Ook is in de gemeente een meetnet aanwezig dat
informatie verschaft over de grondwaterstanden, ook al was dit over
een nog beperkte periode. Bij de gemeente was er derhalve ruime
ervaring met, maar ook grote belangstelling voor de problematiek.
Het project heeft ruime medewerking gekregen op ambtelijk en
bestuurtijk niveau.
De keuze voor de gemeente Roosendaal en Nispen betekende
echter niet dat de problematiek eenvoudig opgelost kon worden. Zo
bevatten de gemeentelijke dossiers van de wijk Kalsdonk te weinig
informatie om de wordingsgeschiedenis van de wijk te achterhalen,
zowel technisch als bestuurlijk-juridisch gezien.
Voorts was het door het ontbreken van een klachtenbehandeling niet
goed mogelijk een beeld te krijgen van de omvang en de aard van
de klachten. Er moest afgegaan worden op mondelinge mede-
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delingen. In het verleden heeft geen duidelijke klachtenbehandeling
plaatsgevonden.
Bovendien bleek dat er in Roosendaal de laatste jaren weinig
klachten geweest zijn over grondwaterover1ast, mogelijk als gevolg
van de reeds uitgevoerde maatregelen, maar mogelijk ook door de
recentelijk droge jaren.
Overigens zal het bovenstaande zich in veel gemeenten in Nederland voordoen (weinig informatie beschikbaar en geen of beperkte
klachtenbehandeling), waardoor (aanvullend) onderzoek nodig is. De
casus Roosendaal kan daarom worden beschouwd als representatief
voor een groot aantal gemeenten in Nederland die al enige jaren
actief met de grondwaterproblematiek bezig zijn.
Ervaring in andere gemeenten
Binnen het kader van dit onderzoek is het niet gelukt een degelijke
inventarisatie te maken van de ervaringen van andere gemeenten.
Wel is geconstateerd dat diverse gemeenten al bepaalde maatregelen getroffen hebben om de grondwateroverlast te verminderen.
De gekozen maatregelen verschillen sterk. In het algemeen kan
worden opgemerkt dat de problematiek zeer verschillend wordt
aangepakt.
Representativiteit provincie Noord-Brabant
In het onderzoek is gebleken dat de provincie Noord-Brabant wat
betreft grondwaterbeheer in stedelijk gebied een aantal zaken heeft
vastgelegd, enerzijds in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en
anderzijds in de Provinciale Verordening Waterhuishouding. Belangrijke elementen daarin zijn bijvoorbeeld de ontwateringstaak van de
gemeente en de richtlijn van 0,70 m voor de ontwateringsdiepte
voor nieuwe plannen.
De provincie Noord-Brabant vervult een betrekkelijk actieve rol op
het punt van de regelgeving. In enkele andere provincies bestaat
nog meer ruimte voor beleidskeuzen, met name als er nog geen
Waterhuishoudingsplan en Verordening Waterhuishouding zijn.
Onderzoeksopzet
In eerste instantie was het de bedoeling de volgende procedure te
volgen:
1. vastleggen van de huidige situatie;
2. vastleggen van de gewenste situatie voor wat betreft:
. technische richtlijnen;
. taakverdeling;
3. knelpuntenanalyse;
4. aangeven van oplossingen:
technisch;
bestuurlijk-juridisch;
financieel.

Deze procedure is niet geheel gevolgd. Het formuleren van een
algemene, gewenste situatie bleek op enige bezwaren te stuiten,
met name bij het bepalen van de taakverdeling tussen gemeente en
perceel eigenaren.
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Daarom is ervoor gekozen aan de hand van een voorbeeld-situatie
de knelpunten die in de huidige situatie bekend zijn te
inventariseren, vervolgens de gewenste situatle te bepalen en voor
oplossingen te kiezen.
De vrijheid is genomen de bestaande beleidskeuzen te heroverwegen bijvoorbeeld over de taakverdeling gemeente: ontwatering,
waterschap: afwatering of de normstelling van 0, 70 m ontwateringsdiepte {Provincie Noord-Brabant).
Ervaringen met organisatiestructuur

De gekozen organisatiestructuur heeft in het algemeen voldaan. In
de stuurgroep waren alle relevante partijen vertegenwoordigd. Deze
groep functioneerde als platform, waar afwegingen over de taakverdeling en financiering hebben plaatsgevonden. De projectgroep
functioneerde ook goed. Het wordt evenwel betreurd dat de eigenaren {woningbouwverenigingen en particulieren) niet in deze groep
vertegenwoordigd waren.
De afstemming van de vergaderdata van projectgroep en stuurgroep
was niet altijd goed. Daarom zijn enkele malen stukken naar de
stuurgroep verstuurd, die niet door de projectgroep waren besproken.
Definitieve vaststelling van de eindprodukten was gepland in augustus 1992. De eindfase heeft echter langer geduurd, tot eind november 1992, omdat de terugkoppeling naar de respectievelijke bestuurders niet bij de start van het onderzoek was ingecalculeerd.
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Conclusies en aanbevelingen
Het totale onderzoek en het verloop daarvan overziend, kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:
- Het intensieve contact binnen de verschillende groepen heeft
geleid tot een beter begrip voor de problematiek en de standpunten van de betrokkenen.
Dankzij dit begrip is de stuurgroep tot overeenstemming gekomen
over de taakverdeling en een pragmatische aanpak van de
stedelijk-grondwaterproblematiek.
Het formuleren van algemeen geldende technische richtlijnen voor
stedelijk grondwaterbeheer is problematisch gebleken, in het
bijzonder vanwege de lokale verschillen en vanwege de toetsbaarheld van de richtlijnen in de praktijk. Geconcludeerd kan worden
dat een normering lokatie-afhankelijk is en dat de keuze van de
richtlijnen afhangt van lokale functies en belangen.
Aanbevolen wordt het definitieve document "Aanbevelingen stedelijke
grondwaterproblematiek" zoveel mogelijk bekend te maken bij en te
verspreiden naar de betrokken instanties.
Bovendien wordt het wenselijk geacht nader onderzoek te verrichten
naar een (toetsbare) normering voor bestaand stedelijk gebied.
Aangegeven moet worden hoe de lokatie-afhankelijke richtlijnen van
geval tot geval afgeleid kunnen worden, wat de marges hiervan zijn
en welke variabelen in het algemeen het best kunnen worden
aangepast om de gewenste vochtsituatie te realiseren.
Overwogen kan worden concept-bepalingen voor eventuele overeenkomsten nader te formuleren.
Het verdient aanbeveling om over enige jaren een gedegen
inventarisatie van de ervaringen van diverse gemeenten uit te
voeren, om zodoende de gedane aanbevelingen te kunnen toetsen
en zo mogelijk bij te stellen of aan te scherpen.
Tenslotte wordt het van belang geacht na enige tijd de voorstellen
te evalueren, en zonodig bij te stellen.
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Bijlage 1 Samenstelling werkgroepen

Stuurgroep
Ir. K.J. Provoost (vz.)
Ing. A. Scheffer (secr.)
Ir. J. Keuning

Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Hoofddirectie van de Waterstaat

Dr. LG. Gerrichhauzen/
Gemeente Roosendaal en Nispen
later mr. A.LG. Amold
Waterschap De Mark-Vlietlanden
A.J.M. Konings
Unie van Waterschappen
Ir. J.M.J. Leenen
Dr. ir. Th.J. van de Nes Provincie Gelderland, Afdeling Water
Ministerie van VROM, Afdeling BouwfocaDrs. M. van Giessen/
ties, Ruimtelijke Ordening en Milieu
later H. van Laar
Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant,
Mr. H.W.M. Eling
Hoofdafdeling Bestuurszaken, Bedrijfseconomische en Regionale Ontwikkeling
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Drs. H.J. Gastkernper
Mr. J.J. Benschop
Nationale Woningraad
Ir. A. Verheij
NCIV, koepel voor woningcorporaties
Ir. W. Cramer
Ministerie VROM, DG voor Milieuhygiëne,
Directie Drinkwater, Water en Bodem
Ir. J.M. van Gastel
Heidemij Adviesbureau BV
Ir. J.A. Sneller
Heidemij Adviesbureau BV

Projectgroep
Ing. I. van Tiel
Ing. A. Scheffer
Mr. I.P.C. Geene
Ir. N.P. Pellenbarg
Ing. J.C. van Doeselaar
Ing. F. Oosterhout
Mr. A.L.G. Arnold
Prof. mr. J. Wessel
Ir. J.M. van Gastel (vz.)
Ir. J.A. Sneller (vz.)
Mr. T. Paviéevié
Ir. L.J. Hocijkaas

Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
RI ZA
Waterschap De Mark-Vlietlanden
Gemeente Roosendaal en Nispen, Sector
Stadsontwikkeling en Beheer
Gemeente Roosendaal en Nispen, Sector
Bestuurszaken
Technische Universiteit Delfe
Heidemij Adviesbureau BV
Heidemij Adviesbureau BV
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Delft

Adviseurs
Dr.ir. F.H.M. van de Ven Technische Universiteit Delft3
Prof. mr. J. Wessel
Technische Universiteit Delft~

2

Sectie Recht en Bestuurskunde, Faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen.

3

Faculteit Civiele Techniek; Vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing.
Sectie Recht en Bestuurskunde, Faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen.
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Projectteam
Prof. mr. J. Wessel
Ir. J.M. van Gastel
Ir. J.A. Sneller (proj.l.)
Ir. J. van Engelenburg
Ing. M. van de Berg
Mr. T. Paviéevié
Ir. LJ. Hocijkaas

Technische Universiteit
Heidemij Adviesbureau
Heidemij Adviesbureau
Heidemij Adviesbureau
Heidemij Adviesbureau
Technische Universiteit
Technische Universiteit
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Delft
BV
BV
BV
BV
Delft
Delft

Nog vragen?
Hiervoor kunt u terecht bij:
Provincie Noord-Brabant
Ir. K.J. Provoost
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch
tel. 073-154633
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Actviesbureau

Heidemij Adviesbureau BV
Ir. J.A. Sneller
Postbus 264
6800 AG ARNHEM
tel. 085-778899

