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VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GRONDWATERBEHEER BLIJFT
NOG ENKELE JAREN ONDUIDELIJK

Plannenvoorfbnds
voorvergoedingvan
grondwaterschade
Grondwateroverlast instedeniseenallangbekend,envooralvoordegenendieermeetemakenhebben,hinderlijkprobleem.Totophedenisnietduidelijkwievoorhetgrondwaterbeheer, en indirectde
schadediedaardoorkanontstaan,verantwoordelijk is:hetwaterschap,iegemeenteo/deprovincie.
Nahetop15januarigehoudensymposium 'Grondwateroverlostindestad:eindelijk opgelost?'isdie
vraag nogsteeds nietbeantwoord.Zoalsheternunaaruitziet,zaldaarinpasna2005verandering
komen.Vóórdietijdwordtwellichtalweleenfondsopgerichtwaarsehade, ontstaan doorgrondwateroverlast,verhaaldkanworden.
Nahetwelkomstwoord door HugoGastkemper,dedirecteur vandestichtingRioned,schetsteEilardJaccobsvandeDienst
Waterbeheer enRiolering(DWR)eenbeeld
vandeaardenomvangvanhetprobleem.
Hetgaat,landelijk gezien,om260.000
woningen die(over)last ondervindenvan
grondwater.Omdieproblemen optelossen
zou tussende 1,2en2,5miljard gulden
nodigzijn.Eenheleruweschattingvande
schadeopjaarbasis komtvolgensJacobsuit
opeenbedragdatgelijk isaandekostenom
hetprobleemoptelossen,hoeweldeze
schattingeigenlijk nergensopgebaseerdis.
Uitonderzoek(GG&GD,beginjaren negentig)blijkt datinhuizenwaar grondwateroverlast voorkomt, 25procent meerCARAklachtenoptredendanindrogere huizen.

Niet per se ontwateringsprobleem
Deschadedieoptreedtbestaatonder
andereuitvochtindekruipruimte,schade
aandeconstructieen/ofdeinrichtingvanhet
huis,schadeaandetuinenaanwegen.De
oorzakenvangrondwateroverlast zijndivers:
deontwateringsdiepte istegering,ervalt
meerneerslagdanafgevoerd kanworden,
veranderingen inhetgrondwatersysteem,
stopzettenvanonttrekkingen,lekkeleidingenenbodemdaling.Deconclusiehieruitis,
volgensJacobs,datgrondwateroverlast niet
altijdeenontwateringsprobleemis.
VolgensJacobsisjuridisch gezienalles
geregeldrondgrondwateroverlast, behalve
dekernvandezaak:hetgrondwaterbeheer.
Nergensstaataangegeven wie verantwoordelijk isvoorhetbeheervanhetgrondwaterH20
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peil.Datmaakt hetverhalen vandeschade
nauwelijks mogelijk. SindsdeVierdeNota
Waterhuishouding uit 1999wordt gewerkt
aaneenwettelijk verankeringvandetaken,
maardezeisnognietvoltooid.Weliseen
aantalgemeenten opdiversegebieden alaan
deslaggegaan,endatheeft alwatzaken
opgeleverd:jurisprudentie, hydrologische
kennisindevormvanmodellen,hetbesef
datruimte voorwaternodigis,bouwkundigekennis,dieechter nietaltijd werkt,en
proceskennis.
Jacobsziet tweeoplossingen voorde
grondwateroverlast: hetaanpassen vanhet
gebruik vandegrond ofhetaanpassenvan

Voorbeeldenvandehoge^rondwaterstandinAmsterdam.

het watersysteem.Wateropkorte termijn
nodigis,iseenoplossingvoordebestaande
schade,deverantwoordelijkheden moeten
geregeld worden,bestaande kennisenervaringenzoudengebundeld moeten worden
enermoeteenvisieontwikkeld worden,
medevanwegede(komende) implementatie
vanhet'Waterbeleid inde21eeeuw'.
Depraktijk dieJacobsschetste,dateen
burger nergensdeschadekanverhalen,
werdbevestigddoorhetverhaalvanHans
Hooghart.Hoogharr kocht,nagrondige
inspectievanonderanderedekruipruimte,
eenhuisinBarendrecht.Alsnelkreeghij
tochlastvanwater indekruipruimteen
vochtinhuis,zelfs dusdanigdatuiteindelijk
debalkenendevloervervangen moesten
worden.Naonderzoekvanverschillende
expertsbleekdatdeventilatie vandekruipruimte niet voldoendewas.Tochdeedhij
eenpogingdeschadeopdegemeente teverhalen,omdathetoorspronkelijke vochtprobleemoptrad nadardegemeentein1980de
gresbuizenvanderioleringvervangenhad
door PVC-buizen.Uiteindelijk werdhijin
het ongelijk gesteld,endraaitduszelfop
voordegemaakte kosten.
UithetverhaalvanWillemJandeVoogd
vanderStraatenvandegemeente Tholen
bleekeenanderekantvangemeenten.In
Scherpenisse tradgrondwateroverlast op,
dusdanigdatschadeaantuinenenwegen
ontstond.Maarookindewoningen ontstondschadeindevormvanschimmel.In
overlegmetbewoners,dewoningbouwcoó-

peratie,deprovincieenhet waterschap
wordtgewerkt aanhetaanleggenvanwadi's,
diehetovertolligewaterafvoeren naareen
sloot,dieopzijn beurt ookweer behoorlijk
verbreed moet worden.Dekostenvande
operatie,meerdan achtton,wordendoorde
betrokken partijen gedeeld.

werktdevolgende.VolgensSiereen langzame,maar welwerkendemethode.De
belangrijkste conclusie,wathem betreft,
blijft echterdatbouwkundige maatregelen
inveelgevallen effectiever zijndan ingrepen
indegrondwarerstand.

Wetgeving
Bouwkundige maatregelen
HermanSier,vandeStedelijkeWoningdienstAmsterdam,steldedevraag:ontwaterenofwoningverbeteren? Uitzijn verhaal
bleekdatontwateren vaaknietde(beste)
oplossingis,maardatbouwkundige maatregeleneenslokopeenborrelkunnen schelen.
Veelgebruikteoplossingenwerkenwel,maar
helpenniet:doordieoplossingen verschuift
hetprobleemalleenmaar.Vroegerstapteeen
bewonermetvochtproblemen naarde
woningbeheerder,diedanvaakaande
gemeentevroegofhetgrondwaterpeil verlaagdkonworden.Degemeentezeinee,en
gafaandatdebeheerderdewoningmoest
verbeteren.Datgebeurdeniet,zodatdebewoneruiteindelijk metzijnprobleembleefzitten.Ofdewoningbeheerder gingmeteen
bepetktbudgetonderzoekdoenenmaarregelentreffen, dienietaltijd doelmatigwaren.
Nu loopt inAmsterdam een project,
waarbij woning-en grondwaterbeheerders
eengebiedsgerichteaanpakvolgen.Ineen
viertalstadsvernieuwingsgebieden worden
eerstdeproblemen geïnventariseerd; daarna
wordtgekeken ofalonderzoek isuitgevoerd.
Indien nodigwordtgezamenlijk verder
onderzoek uitgevoerd.Alsdediagnoseisdat
hetomeengrondwarerprobleem gaat,ligt
debalbijdegemeente;inanderegevallen
zijn decoöperaties aanzet.Eerstwordtéén
pogingtotoplossengedaan,alsdat niet
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Nadelunch betradPeterdePutter van
KPMGhetspreekgestoelte.Inopdracht van
Rijkswaterstaat stelt hijeenrapport opmet
optiesomdeverantwoordelijkheid voorontenafwatering wettelijk vastteleggen.
Omdat hetstedelijkgrondwarerbeheer nu
nergens wettelijk isvastgelegd,staatdeburgermetlegehanden alsdaadwerkelijkoverlastenschadeoptreedt.Vooralhetgebrek
aaneengezamenlijke visieisde hoofdoorzaakvanhetbeheersprobleem, volgensDe
Putter.Inhet(nogtepubliceren) rapport
moeteenonderscheid gemaakrwordentussenbestaandeennieuwesituaties.Dit
onderscheid zougemaakt moetenworden in
2005,alsdeveranrwoordelijkheid voor het
grondwaterbeheer vastgesteld is.Dan moet
duidelijk worden welkepartij verantwoordelijk isvoorwat.Degrondeigenaar zouverantwoordelijk kunnen wordenvoorzijn
eigenterrein,degemeenten voordeaanleg
enonderhoud vanverzamel-en transportleidingen,maarookvooraansluitpunten op
parriculiere terreinen endeontwateringvan
openbareterreinen.Hetwatetschap tenslottezoudezorgvoordeafwatering opzich
moeten nemen.
Opdevraagwiede grondwaterbeheerderindestadzoumoetenworden isvolgens
DePutter noggeenantwoord tegeven.De
drieopties,degemeente,hetwaterschapen
deprovincie,hebbenalledrievoor-ennadelen.

NaPeterdePutter sprakJeanetvan
ArumvanRijkswaterstaat overdenoodzaak
omhet tapport optelatenstellen.IndeVierdeNotaWaterhuishouding iseen wetswijzigingvoorgesteld.De verantwoordelijkheid
vootdeontwateringzoubij degemeente
moeten liggenenvoordeafwatering bij het
waterschap.Ookzouéénloketvoordeburgermoerenontstaan.Uitonderzoek bleek
datgeenconsensusbestaatoverdevoorgesteldewetswijziging. Erontstond veeldiscussieoverdeveranrwoordelijkheid voor
grondwater indestad.
Hetrapport datnu wordtopgestelddoor
KPMG,isvolgensVanArumeendiscussiestuk,datookbesprokenzalwordeninde
CommissieIntegraalWaterbeheer.HetprobleemvolgensVanArumisdatdenieuwe
wettenenregelingen,alsdiealvankracht
wordenin 2005,alleenvantoepassingzullen
zijn opnieuwe (schade)gevallen.
Daatom pleitenverschillende partijen
voordeoprichtingvaneenfonds, waaruit
bestaande schadegevallen vergoed kunnen
worden.Voorafgaand aande daadwerkelijke
oprichtingvandatfonds moetennogwelde
nodigevragen beantwoord worden.Wat
wotdt betaald uit het fonds?Waarkomt het
geldvandaan?Welkeverdeelsleutel wordt
gebruikt?
Ookoveranderevragenbestaat nog
onduidelijkheid.Moetdevoorgesteldewetswijziging uitdeVierdeNotawordendoorgevoerd,ofmoetdediscussieoverdeverantwoordelijkheid vanhetgrondwaterbeheer
worden afgewachr? Hetnadeelvanwachten
isvolgensVanArumdathetprobleem steeds
grorerwordt.Zijsteltdaarom vooromzo
snelmogelijk metdeoprichtingvanhet
fonds tebeginnen,eneendiscussietebeginnenovetdeverantwoordelijkheid voornieuwegevallenvan grondwateroverlast.
Nadezelaatstespreekster werddemiddagafgesloten meteenforumdiscussie tussendeheerAlersvandeVerenigingEigen
Huis,mevrouwVanArum vanRijkswatetstaat,deheerFolkertsma vandeUnievan
Waterschappen,deheerDeHaart vande
gemeenteEindhoven,deheerDePuttervan
KPMGenmevrouwTerLindevandeProvincieNoord-Brabant.Degeanimeerde discussie,waarin ookhetpubliek veelvuldig
reageerde,gingallekanrenop,maar kwam
tenslotte telkens weerbij devraaguit wienu
eigenlijk verantwoordelijkzoumoetenwordenvoorhergrondwaterbeheer. Dievraag
konookdagvoorzitter Hugo Gastkemper
aanheteindevandedaginzijn samenvatting nogniet beantwoorden.I[
H20

3'2001

