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Deverantwoordelijkheden rondhctstedelijkgrondwaterzijn inNederland nictgcrcgeld. Hoeweldit
altal vanjarenalsprobleemwordtonderkend enbediscussieerd,ishetnog niettotvastlegging van
verantwoordelijkhedengekomen enkwamookeenconcreteaanpak nietvan degroud.Goedevoorzettenzijn inhetverledenvoldocudcgemaakt,maarkeendaarvan brakdoorhetpunt heenwaaropde
discussiesteedsweerlijkt vasttelopen:deverantwoordelijkheid voorenbetalingvanschadetengevolgevanuit inhetverledengemaakteverkeerdekeuzesojnagelaten voorzieningen, Ditartikel
analyseertdebelangrijkste knelpunten engeeft concretevoorstellen voormogelijkeoplossingen,o/teweleenhernieuwdeaanzet omdelangjarige impassete doorbreken.
InNederlandondervinden enkelehonderdduizenden woningenenbedrijven overlastalsgevolgvaneentehogeofeentelage
grondwaterstand.Eenaltientallenjaren
bekendprobleem,waarvandeconcreteaanpak
indepraktijk nietofnauwelijks vandegrond
komt.Hetprobleemblijkt complex,nietinde
laatsteplaatsomdathetbehalvetechnische,
ookbestuurlijke,juridischeen financiële
zakenomvat.Veelonderzoekisalverricht,
maardepraktijk laatziendatreedsbedachte
oplossingenonvoldoendesoelaasbieden.Blijkbaarmoethetvraagstukopeenanderewijze
wordenaangepakt.Tegendezeachtergrond
kregenKPMGenGrontmij opdrachtomde
problematiek(nogmaals)teverkennen,om
vervolgensoptiesvooroplossingen aantereikendieopeenbreeddraagvlakkunnenrekenenenwaarmeedebestaandeimpassekan
wordendoorbroken.
Destudie isuitgevoerdinopdrachtvan
hetHoofdkantoor vandeWaterstaatbinnen
hetkadetvanhetRIZA-projectprogramma
'Waterindestad'.Onderstaand vindtude
hoofdlijnen vanhet onderzoeksrapport.
Miljardenprobleem
Grondwateroverlast ishetgevolgvaneen
(te)geringeontwateringsdiepte incombinatie
meteennietopdiegrondwaterstand afgestemdebouwofinrichting.Deoverlastwordt
lokaalvooralveroorzaaktdoordatdegrond

nietgoedbouwrijp isgemaakt,doordatdrainagenietgoedisaangelegdc.q.nietgoed
(meer)functioneett en/ofdoor bouwkundige
gebreken.Meerregionaleoorzakenhangen
samenmethetgevoerdeoppervlaktewaterpeilbeheer,(vervangingvanlekke)rioleringenen
hetstopzettenvan grondwateronttrekkingen.
Deoverlastuitzichvoornamelijk doorwater
indekruipruimte,vochtigekruipruimten en
optrekkendvochtindemuren.
InNederland hebbenzo'n260.000woningentemakenmetgrondwateroverlastendit
aantalneemtnogjaarlijks toe.Dekostenvoor
hettreffen vanmaattegelen,omdeoorzaken
vandeoverlastwegtenemen,wordenvoor
geheelNederlandgeschatop1,2a2,5miljard
gulden.Detotaleschadedoorgrondwateroverlastneemtjaarlijks met30a40miljoen gulden
inomvangtoe.Hetaantalwoningen met
grondwateronderlast,waarnaar inhetonderzoekzijdelingsisgekeken,bedraagt minimaal
100.000,waarmeeeenschadebedragvanzeker
tweemiljard guldenisgemoeid.Potentieel
kunnenechtercircatweetotdriemiljoen
woningentemakenkrijgen metgrondwateronderlast.
Wettelijk niet geregeld
Stedelijkgrondwaterbeheer isalszodanig
nietwettelijkgeregeld.Hetrijk,deprovincie,
hetwaterschapendegemeentehebbenwelis-

waareenzekerebemoeienismethetgrondwater,maardezetaakisnietexplicietaanéén
derpartijen opgedragen.Geenvandepartijen
kandanookjuridischgehouden wordenom
maatregelentenemenofschadetevergoeden
aaneigenarenvanbouwwerken (onroerende
zaken,inclusieftuinen)diehinder ondervindenvaneentehoge(ofte lage)grondwaterstand.Gevolghiervanisdatdeburgeringeval
vangrondwateroverlast vaakmetlegehanden
blijft staan.
Envoorzoverwettelijke regelingen
bestaan,kanhieruitgeenstedelijkegrondwaterraakwordenafgeleid.Zoheeft deGrondwaterweteenbeperktewerking.Dezewetis
bijvoorbeeld nietvantoepassingophetonttrekkenvangrondwater bijdeontwateringof
afwatering vangronden.Dezeactiviteitenzijn
echterwelvaninvloedophetpeilvanhet
grondwater.Verderkancontinueringvan
grondwateronttrekkingen, bijvoorbeeld door
drinkwaterbedrijven, nietwordenverplicht,
daarwaareenonttrekkerbijvoorbeeld het
voornemen heeft geuitdeonttrekkingen te
willenverminderenofzelfstebeëindigen (bijvoorbeeldvanwegeanti-verdrogingsbeleid).
Tenslottekanschade,dieonstaatalsonttrekkingen(substantieel)afnemen, nietopbasis
vandeGrondwaterwet worden verhaald.
Geen gezamenlijke visie
Eenanderprobleem/leemteisdatvoorde
aanpakvandegrondwateroverlast geenovereenstemmingbestaatoverdestrategischeuitgangspuntendieaandetefotmuleren maatregelentengrondslaghorenteliggen.
Geconcludeerdmoetwordendatvooralsnog
geengemeenschappelijkevisiebestaatophet
vraagstukvanhetstedelijk grondwaterbeheer.
Maaraltevaak,ditbleekuitdebestudeerde
literatuur,wordendirect(juridischeenorganisatorische)oplossingengeformuleerd, zonderdatmenduidelijke uitgangspunten formuleert.
Typerendisdediscussieoverdevraagwie
formeelstedelijk grondwater(peil)beheerder
zoumoetenworden:provincie,gemeenteof
waterschap?Dateréénloketmoetzijnvoor
hetstedelijkegrondwaterbeheer,daaroveris
iedereenheteens.Overdevraagwieditloket
moetinvullen,bestaatechtergeenovereenstemming.Wieredeneertvanuithetwillen
vastleggenvanverantwoordelijkhedenterzake,
kanargumentenvindenvoordiverseopties.
Totnutoeisditookwatsteedsisgebeurden
datheeft toteenpatstellinggeleidtussenvooraldegemeentenendewaterschappen.Het
heeft momenteelweinigzindoorteblijven
gaanmethetaandragenvanargumenten
waaromvoordeenedanweldeandereoptie
gekozenzoumoetenworden.Algeruime tijd
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discussiëren debetrokken partijen overdeveranrwoordelijkheden, structuren en organisatiemodellen, terwijl devraagwatvoor(stedelijk)grondwaterbeheer inNederland gevoerd
moer worden,onvoldoende is beantwoord.
Eerst zou antwoord gevonden moet
wotden opondersraande vragen, vóórdat
structuurvoorstellen worden geformuleerd:
- Wat willen wij inNederland met het stedelijk grondwaterbeheer? Welke uitgangspunten en randvoorwaarden gelden hierbij? En wat isde telatie met het
oppervlaktewaterbeheer? (analogediscussieaan GGORvoor her landelijk gebied)?
Wat isde relatie tussen waterbeheer en
ruimtelijke ordening (in het stedelijk
gebied)?Welke relatie bestaat met andere
sectoren (denkaan milieu en natuurbeheer)en wat betekent dit voor dete formuleren visie?
-

-

Hoort voor wat betreft het (grond-)waterbeheer onderscheid gemaakr te worden
tussen het landelijk en het stedelijk
gebied?
Welke(geografische ofhydrologische)
schaalgrootte moet worden gekozen voor
een teoperationaliseren grondwaterbeheer?
Wat isactief(en passief) grondwaterbeheer.Welke taken tekenen wij hiertoe?
Isactiefgrondwaterpeilbeheer in destad
welmogelijk/wenselijk, ookgezien vanuit
principes zoals 'het voorkomen van afwenteling'?
Watzijn degevolgen van een eenmaal
geformuleerde visievoor elk der publieke
en private partijen?

Nu moet op basis van bovenstaande niet
de indruk ontstaan dat momenteel beter niets
gedaan kan worden aan de grondwateroverlast.Feit isdat vanuit een publieke verantwoordelijkheid een serieuzeoplossinggeboden moer kunnen worden voor de besraande
schadegevallen. Daarnaastzal beleid geformuleerd moeten worden om eventuele nieuwe
overlastsituaties tevoorkomen. Dediscussie
rondom het waterbeheer indeze 21eeeuw
speek hierop ook nadrukkelijk in.Devraag
naar deverantwoordelijkheid voor het stedelijk grondwaterpeilbeheer isslechts één van de
vragen.
Het isvan belang teconstateren dat tot nu
toegeen helder en consequent uitgewerkt
onderscheid werd aangebracht tussen bestaandeèn nieuwe situaties van grondwateroverlast. Het meest gehanteerde onderscheid is dat
tussen bestaande en nieuw tebouwen wijken.
Eengeografisch onderscheid, dat het echter
niet gemakkelijk maakt om tegaan met het
schadevraagstuk. Schadedoetzich immers
l6
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Grondwaterstandbeïnvloedende
activiteiten (incl. ruimtelijke
inrichtings- en bouwactiviteiten)

Activiteiten verricht vóór 2005
(de oorzaken van de schade
vinden hun oorsprong in
activiteiten verricht vóór 2005).

Activiteiten verricht vanaf 2005
(zowel in nieuwe als in bestaande
gebieden/wijken)

Nieuwe situaties

1

Bestaande situaties

Ajb.i.

voor inzowel bestaande alsnieuwe wijken.
Waar moet degrens worden getrokken? Wat is
een wijk?Deverdere uitwerking van dir onderscheid in wijken werd niet vormgegeven, terwijl darjuist een voorwaarde was voor her slagen van de aangedragen oplossing.
Het onderscheid tussen bestaande en nieuwesituaties zou dooreen momenr bepaald
moeten worden, concreet: een specifieke
datum. Illustratief isgekozen voor het tijdstip
1januari 2005alsonderscheidend criterium.
Allesvóórdezedatum iste rekenen tot de
bestaande situaties en allesdaatna iseen
nieuwgeval.Voorbeideschadesituaties kunnen verschillende enafzonderlijke oplossingen
worden bedacht.Door te kiezen voor een
onderscheid, gebaseerd op chronologische en
niet opgeografische gronden, ontstaat uitzicht
op een zoveelmogelijk schadevrije toekomst,
terwijl ook benadrukt wordr dat deerfenis van
het verleden 'slechts'een tijdelijk (financieel)
probleem vormt (zieafbeelding 1).

Breed en duurzaam stedelijke
waterbeheer
Grondwatetoverlast istot nu toevooral
ervaren alseen vraagstuk van schadeen veranrwoordelijkheid, waarbij deaandacht hoofdzakelijk uitging naar het vinden van eenjuridischeoplossingvoor al bestaande
schadegevallen. Maatregelen in desfeer van
voorlichting, communicatie, vetbeteren van de
afstemming en monitoring en controle zijn tot
nu toeonderbelicht gebleven, terwijl dezewel
passen binnen het concept van een duurzaam
stedelijk waterbeheer. Om die reden isdaaraan
in het onderzoek ookaandacht besteed. Uit
afbeelding 2blijkt welkesporen dit voor beide
verschillende situaties zijn.
Voorwarbetreft deaanpak van nieuwe
situaties hebben de aanbevelingen betrekking

op het investeren invoorlichting en communicatie,het verbeteren van deafstemming tussen
water en ruimtelijke ordening, herjuridisch
vastleggen van verantwoordelijkheden, het
regelen van schadesituaties en het monitoten
en controleren van eeneenmaalgewenste en
gerealiseerde grondwatersiruarie.
Voorlichtingen communicatie moeten de
waterkennis vergroten bijzoweloverheden als
privatepartijen. Deafstemming tussen ruimtelijkeordeningen water kan worden verbeterd
doorhet opnemen van 'natte paragrafen' in
zoweldeverplichteRO-enwaterplannen alsde
stedelijke waterplannen en stedenbouwkundigeplannen.Om water meer aandacht tegeven
bij beslissingen overbouw-en ruimtelijke
inrichtingsactiviteiten isaangesloten bij de
gedachte vandevoorgestelde watertoets op
ruimtelijke plannen (startovereenkomstWB21).
Juridisch vastleggenvan verantwoordelijkheden isin iedergevalnoodzakelijk voorde ontenafwatering. Verderzoude Grondwaterwer
moeten voorzien ineen schadevergoedingsbepalingvoorhet stopzetten ofverminderen van
onttrekkingen.Schademoet in nieuwe situaties
zoveelmogelijk voorkomen wotden, waarbij
eventueel tetreffen kosten vootde voorzienbare
schade totdeprojectkosten gerekend zouden
moeren worden. Indien alsnog(nietvoorzienbare)schadeoptreedt, isdezein beginselvoor
rekeningvande particulier/perceelseigenaar,
diedezeschadeviade(dangeregelde) wettelijke
schadevergoedingsregelingen kan verhalen,
eventueel viaeen verzekeraar.Om her stelsel
sluitend temaken isaanbevolen een systeem
vanmonitoringencontrole te ontwikkelen.
Voorwat betreft het wettelijk regelen van
deont- en afwatering, kaneendergelijke regelingalleen het probleem nieroplossen.Die kan
hooguit een deeloplossingbiedenendan alleen
voor nieuwe siruaties.Voordeal bestaande
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Aanpak grondwateroverlast

Nieuwe situaties(vanaf2005)

Investereninvoorlichtingen
communicatie

1

Bestaandesituaties(voor2005)

endemogelijketoenamevankwelengrondwaterstanden doorveranderingen inhetklimaatvragendaarom.Denieuweontwikkelingenindeomgangmetwater,zoals afkoppelen
eninfiltratie, rakensteedsmeeraanhet
grondwatersysteem. Hetisdanookdehoogste
tijd tekomentoteennationaalgedragen(stedelijk)grondwaterbeleid! *

Investereninvoorlichtingen
communicatie
LITERATUUR

VerbeterenafstemmingROen
Water

Wegnemenvandeoorzaakdietot
deschadeheeftgeleid

KPMG en Grontmij (2001]. Grondwateroverlast in her stedelijk
gebied. Een bestuurlijk-juridische en technische analyse
als basisvooreenstructurele aanpak van eenaljaren spe-

Codificerenvan
verantwoordelijkheden

lend vraagstuk. In opdracht van het ministerie van Verkeer

Regelenvanschadesituaties

en Waterstaat/RIZA.
Van Hall A.(1998).Stedclijkgrondwaterbeheer. Wie isaansprakelijk voorschade aanschouwen? Bouwrechtnr. 12,pa^.

Regelenvanschadesituaties

Monitorenencontroleren

A/b. 2.

schadegevallenlijkt hetnietmogelijk achteraf
(nadatdeverantwoordelijkheden geregeldzijn)
totaansprakelijkheidsstelling tekomen.
Voordeaanpakvanbestaandesituaties
gaandeaanbevelingen eveneensinophet
investeren invoorlichtingencommunicatie,
hetregelenvanschadesituaties enhetmonitorenencontroleren,maardaarnaastookophet
wegnemen vandeoorzaakdierotdeschade
heeft geleid.
Juridisch vastleggenvanverantwoordelijkheden biedtvoorbestaandesituatiesgeen
soelaas,omderedenzoalshierbovenreeds
vermeld.
Omburgersmeerbewusttemakenvan
waterzoudevoorlichtingencommunicatie
gerichtmoetenzijnophetaanpakkenvan
vochtproblemen.Voorwatbetreft hetwegnemenvandeoorzaakdietotdeschade heeft
geleid,isvoorgestelddeaanpakop
lokaal/regionaalniveaudoordebetrokken
publiekeenprivatepartijen zelftelatenorganiseren,inonderlingeafstemming ensamenwerking.Onderdeelvandeaanpakzijn inieder
gevaleeninventarisatievandeoorzakeneneen
substantiële bijdrage indeprojeerkosten.Een
financiële bijdragevanuit hetrijk isgewenst
omeenkrachtige impulstegenereren voorde
regionalepartijen opkortetermijn daadwerkelijkhiermeeaandeslagtegaanendekostenop
eenacceptabelniveautehouden.Voorwat
betreft debijdragevanhetrijkzouereenstimuleringsregeling'Grondwateroverlast stede-

lijkgebied'moetenkomen,tevoedenuitde
algemenemiddelen.Degevolgschade(deschadedieresteertnadatdeoorzaakvanhetprobleem isweggenomen)hoort inbeginselvoor
rekeningvandeperceelseigenaar tekomen.
Vanbelanghierbij isdatopditmomentgeen
goedbeeldbestaatvandeomvangvandeze
gevolgschade.Tenslottezouookvoorbestaandesituatieseensysteemvanmonitoringen
controleontwikkeldmoetenworden.
Dezestudiebrengt hopelijkeenprocesop
gangdathetgesignaleerdeprobleemweervlot
kantrekken.Juistvanwegehetverkennende
karaktervanhetonderzoekkondennietalle
denkbarevragenbeantwoordworden.Weliser
eenvoldoendestevigebasisomsneltotvervolgactiesovertegaan,waarbijduidelijk moet
zijndatgrondwater eenbelangrijkere plaats
verdientinbeleidenregelgeving,zekerinrelatietotruimtelijke inrichtings-enbouwactiviteiten.Het'vergeten'vanhetstedelijkegrondwaterwastotnutoeminofmeerte
verantwoorden.Intheoriewasdit 'onzichtbare'waterdusdaniggoedweggewerkt(gedraineerd)datvanoverlastgeensprakekonzijn.
Datditinpraktijkniethelemaalzowerkteen
datNederlandooktedroogkonwordenbleek
deafgelopenjaren.
Metdeteverwachtenontwikkelingen in
hetwaterbeheer enhetklimaatishetregelen
vanhetgrondwater noodzakelijk geworden.
Hetandersomgaanmetwater-voorkomen
vanafwenteling, vasthoudenvanwater,infiltrerenvanregenwaterindestad,antiverdrogingsbeleid enhetopstellenvaneenGGORH2o
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