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G E N VAN HET STOPPEN VAN GRONDWATERONTTREKKINGEN

Opnieuwvraagom
wettelijk kadervoorhet
grondwaterbeheer
IneenflinkaantalstedeninNederland heeft mentemakenmetgrondwateroverlast.Doordathet
klimaatverandertendebodem langzaam daalt, kandeoverlastverdertoenemen.Ookhetstopzetten
vangrondwateronttrekkingen kanertoeleidendatgrondwateroverlastontstaatoftoeneemt.Recentelijkzijn inAmersfoortenzuid-Kennemerlandonttrekkingengestopt, waarbijmaatregelenzijn
genomenomgrondwateroverlasttevoorkomen.Omdateenwettelijk kaderophetgebiedvangrondwaterbeheer instedelijkgebiedontbreekt,zijndezegevallcnadhocopgepakt.Deervaringenin
Amersfoort enzuid-Kennemerland hebbengclcerddatditadhocoppakkengeenprobleemhoeftte
zijn,wanneerdebetrokkenpartijengoedeafspraken makenenverantwoordelijkheden delen.Toch
kan nogdaadkrachtigerwordenopgetreden,wanneerinbeleidenwetgeving rekeningwordtgehoudenmethetstopzettenvanonttrekkingen,aldusRonald Dubbeldam,StcfCoprayenWeimoedVisser
vanGrontmij.
Uiteenonderzoekdatongeveer driejaar
geleden isuitgevoerd,kwamnaarvorendat
zo'n 260.000woningen inNederland te
maken hebben metgrondwateroverlast.Van
grondwateroverlast issprakewanneerde
gebruiksfunctie vaneenperceelwordt aangetast dooreenstructureel [te]geringe ontwateringsdiepte.Dat grondwateroverlast
eengroot probleem is,blijkt weluitde
rekensomdatvoorhetwegnemen vande
overlastvoorheelNederland rekening moet
wordengehouden meteenbedragvan0,5à
1,1miljard euro.
Grondwateroverlast wordtlokaalveroorzaaktdoordat drainagenietgoed functioneert,ernietgoedbouwrijp isgemaaktof
doordat (lekke)rioleringisvervangen.Een
meerregionaleoorzaakvanhet probleem
ligt inhetstopzetten van grondwateronttrekkingen.Opafzienbare termijn zullen in
meerderesteden grondwateronttrekkingen
geslotengaan worden.Hetgaatdaarbij om
industriële winningen enom onttrekkingen
vanwaterleidingbedrijven. Deachtergrond
voorhetstopzetten ligt indeomschakeling
naardrinkwaterbereiding uit oppervlaktewater,problemen tenaanzien vandezuiveringvanhetopgepompte waterofrisico's
voorhetaantrekken van verontreinigd
grondwater.Verderkomt hetvoordateen
bedrijfverplaatst wordt naar eenlocatiebuitendestadofdat anti-verdrogingsmaatregelengenomen worden.
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InAmersfoort worden tweegrondwateronttrekkingen vanhet waterleidingbedrijf
gereduceerd.DeProvincieUtrecht wilnamelijk in2005degrondwaterwinningen opde
UtrechtseHeuvelrugreduceren met negen
miljoen kubiekemeterjaar.Dereductie in
ennabijAmersfoort bedraagt 5,5miljoen
kubiekemeterenbegint binnenkort.Als
gevolgvandereductiekanineen aantal
gebiedengrondwateroverlast ontstaan.
Daarnaasr besraat inverschillendestadswijken nu algrondwateroverlast. Deprovincieiseenonderzoek begonnen naar maatregelen omdeeffecten vandereductie te
compenseren,zodatgeen(extra)grondwateroverlast ontstaat.Zedenkt hierbij met
nameaanondiepe grondwateronttrekking.
Opbasisvaneenanalysevandehoogste
voorkomendegrondwaterstanden incombinatiemetderesultaten vanenquêtes onder
bewoners,blijkt mAmersfoort opdit
moment grondwateroverlast voortekomen
inzeswijken. Uitgeohydrologisch onderzoekisafgeleid datalsgevolgvandereductie
ookin tweeanderewijken kansisopgrondwateroverlast.
Voordrievandeachtdeelwijkenisdete
verwachten matevan grondwateroverlast
dusdanigurgent,datopkorte termijn technischemaatregelen wordengenomen.Die
bestaan uit hetplaatsen vanverticale bronnen,diedegrondwaterstand verlagen wanneereenbepaaldgrondwaterniveau over-

schreden wordt.Dekosten voordeaanleg
wordenbetaald doordeprovincie.Het
beheerenonderhoud wordt door het waterschapuitgevoerd,omdat diehet beheervan
ondiepvoorkomend grondwater opzichwil
nemen.Degemeente benut (enbetaalt)de
mogelijkheden diezichvoordoenom
drainageteverbeteren bijreconstrucrie van
wegenen riolering.
Inzuid-Kennemerland ginghetineerste
instantie omreductievande waterwinning
inhetduingebied nabij Overveen.Het
debiet isverminderd van9,4miljoen kubiekemeterin r^pi naar tweemiljoen kubieke
meterperjaar in 1998.Dezereductieheeft te
maken met het beleidvandeprovincieom
devanoudsher vochtigeduinmilieus teherstellen.Verderzijn in2002dewinning nabij
Overveenendewinningen langsdebinnenduinrand volledigbeëindigd.Hiermeeiseen
extrajaarlijkse reductievandewaterwinningmet 6,6miljoen kubieke metergerealiseerd.Dezereductievondplaatsop initiatief
vanhetwaterleidingbedrijf inverband met
deomschakeling naar drinkwaterbereiding
uitoppervlaktewater endeleveringvan
zacht water.
Opbasisvanprognoses overde effecten
opdegrondwaterstand iseenmeetnet van
peilbuizen ingerichtenisuitgebreidgekekennaardetechnischestaatvan afwatering
enonrwateringsmiddelen. Indebedreigde
gebieden istevenseenuitgebreide enquête
onderbewonersgehouden, waaruit veelrelevanteinformatie isafgeleid. Opbasisvande
enquêteresultaten konbijvoorbeeld met
hogeresolutieeenkaart vandehoogste
grondwaterstanden worden geconstrueerd.
Deenquête heeft eveneensgezorgd voor
betrokkenheid vanburgers bijdeproblematiek.
Inzuid-Kennemerland is,indegebieden
diedaarvoorgeschiktzijn,gekozen vooraanlegvandiepdrainage door middelvan(verticale)pompputten. Deputten worden actief
aangestuurd aandehandvangemeten
grondwaterstanden indaarvoor ingerichte
monitoringspurren. Inbebouwdgebied
heefr ontwatering indevormvandiepdrainagealsvoordeeldarminder grondwerk
nodigis,waardoor aanzienlijk opkosten kan
worden bespaardenminder overlast tijdens
deuitvoeringwordtondervonden. Daarentegen isontwatering doormiddel vandiepdrainagesterkerafhankelijk vandetechniek,
waardoordekostenvooronderhoud inverhoudinghogerzijn.Indegebieden waar

reedsrioolrenovaties werdenvoorzienof
waardiepdrainagetechnischniet mogelijk
is,isgekozenvoordeaanlegvan traditionele
horizontaledrainage.Tenbehoevevande
verbetering vandeafwatering zijn duinrellenenafwateringssloten aangelegdofin
etehetsteld.
Voorsiruaties waarbij grondwateroverlastindiepekeldersontstaatzijn,openkele
uitzonderingen na,inprincipegeen maatregelengetroffen indevormvanhetverder
verlagenvandegrondwaterstanden. Welis
door debetrokken partijen eenfondsopgericht,waaruitparticulieren een financiële
bijdrage kunnen krijgen voorhet uitvoeren
vanbouwfysische maatregelen,zoalshet
waterdicht maken vankelders.
Inzuid-Kennemerlandwasbijde
betrokken partijen relatiefsnelovereenstemming ten aanzien vandeaarden
omvangvandetenemen maatregelen.Voor
verdelingvandekosten werdeenverdeelsleutelvoorgesteld,diewerdgerelateerd aan
vijffactoren:dematewaarin vandeontwateringsnorm werdafgeweken, devergroting
vanhet oppervlakdarniermeeraandenorm
voldeed,detoename vandrainageafvoer, de
omvangvandeteverwachten schadeende
aardenurgentievandetenemen maatregelen.Vertragingonstond toendiverse partijencontra-expertisen lieten uitvoeren om tot
eenandereverdeelsleutel tekomen. Hierbij
speelden discussiesrond meteorologische
omstandigheden, mogelijke effecten vanklimaatverandering, dehuidigestaatvande
ontwateringsystemen enveranderingen in
het acceptatieniveau voorwateroverlast.Ook
speeldedevraagofheteffect vandebeëindigingvanwinningen moest wordenberekendvoordehuidige toestand vanhet ontwateringstelsel ofvooreensituatie meteen
optimaalfunctionerend ontwateringsysteem.

MonitoringvangrondwaterstandeninAmersfoortma'divers'.

Detweeprojecten inAmersfoort en
zuid-Kennemerland vormengoedevoorbeeldenvanhoeindepraktijk grondwateroverlastalsgevolgvanhetstopzetten van onttrekkingen kanwordenopgepakt.Inbeide
gevallen isopeenconstructieve manier
samengewerkt doordeprovincie,gemeente,
hetwaterleidingbedrijf enwaterschap/
hoogheemraadschap.Departijen zijn ineen
vroegstadium doordeprovinciebij hetinitiatiefbetrokken endeelden indeverantwoordelijkheid omtrent ontwerp,aanlegen
beheerenonderhoud vanhet onttrekkingssysteem.Deervaringen hebben ookgeleerd
datefficiënter gewerkt kanworden wanneer
bij toekomstige wetgevingéénpartij verantwoordelijk wordtvoorstedelijk grondwaterbeheer.

Waterparagraaf
Amersfoort en zuid-Kennemerland: ad hoc aanpak
Eenaljaren spelend probleem isdat het
stedelijk grondwaterbeheer nietbij wetis
geregeld.Indeprakrijk betekent ditdatgeen
enkeleinstantie (gemeente,waterschap,provincieofhet rijk)zichdirect verantwoordelijk voeltomdeproblematiek aantepakken
enkosten temaken.Burgerskunnen indeze
situatienergens naar toemetklachtenen
eventueleschadeclaims.Hoewelnoggeen
wettelijke basisbestaatvooraanpakvanhet
probleem,hebbeninstanties alsVNG,IPO,
UnievanWaterschappen endiverseministerieszichdoorondertekening vanhetNationaalBestuursakkoord Water uitgesproken
omsamen deproblematiek van grondwateroverlastaantepakken.

Omgevallen vangrondwateroverlast bij
nieuwbouw ofherinrichting vanwijken te
voorkomen, ishetnoodzakelijk omeenanalyseuit tevoerenvandehuidigeen toekomstigesituatievanhetgrondwater. Eendergelijkeanalyseisvanafnovember aanstaande
wettelijk verplicht,door hetopnemen van
eenwaterparagraafinruimtelijke plannen.
Dewaterparagraaf kanworden uitgewerkr
indevormvaneenwatertoets.Specifiekvoor
hetvoorkomen van grondwateroverlast
moethierin aandeordekomenhoedeontwateringopditmoment is,hoebouwrijp
gemaaktgaatworden,ofafgekoppeld gaat
wotdenenhoedehuidigeen toekomstige
afwatering is.Deervaringen merhetstopzetten vangrondwateronttrekkingen hebbengeleerddarhetraadzaam isombijde

watertoets teinventariseren welkegrote
grondwateronttrekkingen indebuutt van
hetgebied liggen.Tevensmoet worden
bekeken inhoeverredezeindetoekomst qua
debietzullen wijzigen.
Inhet kader vangrondwateroverlast in
stedelijkgebied isbehoefte aan uitwerking
vaneenGGOR-systematiek,zoalsdieook
bestaatvoornatuur enlandbouw.Bijvoorkeurvindtdaarbij eenherzieningplaarsvan
denogalnauwe ontwateringscriteria voor
stedelijk gebied,zoalsdietotopheden altijd
werdenenwordengebruikt.Eenmeer flexibeleopzetvoorontwateringscriteria is
gewensténmogelijk, naar analogievande
doelrealisatiemethodiek voorlandbouw en
natuur inWaternood.IndeGGOR-systematiekmoeten iniedergevalzakenalsgrondwater-enoppervlaktewaterbeheer, riolering
enkenmerken vandebebouwing worden
meegenomen.
Ditbetekent datdesystematiek moet
worden uitgewerkt doorintensieve samenwerkingtussen hydrologen,bouwtechnici,
rioleringsdeskundigen en cultuurtechnici.
Verderbesraat behoefte aaneen gemakkelijk
hanteerbaar instrumentarium vootdevaststellingenberekeningvanschade.Wellicht
kanhetWaternoodinsrrumentarium daaromworden uitgebreid meteenmodulevoor
stedelijk gebied,waarin deGGOR-systematiekeneeninstrument voorschadeberekeningzijngecombineerd, f
Ronald Dubbeldam,
StefCoprayen Welmoed Visser
(Grontmij afdeling Water)
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