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SCHADE DOOR GRONDWATER MOEILIJK TE CLAIMEN

Nieuwe Europese
Grondwaterrichtlijn
wordt streng
Schadedoorgrondwaterisnietnieuw.Datniemandhiervoorverantwoordelijklijkttezijnookniet.
Burgersmetschadewordenvan'hetnattekastjenaardebeschimmeldemuur'.gestuurd.Rapporten
metadviezengenoeg,maardehuidigepraktijkisnietbemoedigendvoorbmgers.Hoewel...volgens
PeterdePutteriswettelijk tochalveelgeregeld.Maarhetkrijgenvanschadevergoedingisvolgens
BrunovanRavelsalsburgereenbijnaonmogelijkeopgave.Endankomterindetoekomstooknog
eennieuweEuropeseGrondwaterrichtlijn, diestrengeeisenaangebruikenbeheervangrondwater
gaatstellen,waarschuwtMarleenvanRijswick.CDA'erErikvanLithwildeWatertoetsmeer
gewichtgevenviaeenmotieindeTweedeKamer.Genoegingrediëntenvooreendrukbezochtcongres
op17februariinhetWatermuseuminArnhem.
HetdoorStudiecentrum BedrijfenOverheidgeorganiseerdecongresovergrondwaterstondonderleidingvanAlfred vanHall.
MarleenvanRijswick, onderzoeker waterstaatsrechtenverbondenaandeUniversiteit
vanUtrecht,beetdespitsafmeteenverhaal
overdeEuropesewetgeving.Nederland
heeft indatopzichtgeengoedestaatvan
dienst.
Hetimplementeren vandeEuropese
Kaderrichtlijn Waterverlooptnietsoepel.
Bovendienbeginnen veel belanghebbenden
nu pasdeconsequenties vandeze richtlijn
door tekrijgen enteprotesteren.Veeltelaat,
volgensVanRijswick.DeKRWisinmiddels
bindend.EénvandedochtersvandeKaderrichtlijn WaterisdeEuropeseGrondwaterrichtlijn.Dezeisnognietvastgesteld. Wijzigingenzijn dusnogmogelijk. Het eerste
ontwerpvandezerichtlijn verbiedthet infiltreren vangrondwater.Veeldrinkwaterbedrijven infiltreren grondwater omhet later
weeroptepompen ofwinnen grondwater
eninfiltreren daarnaoppervlaktewater om
dewinningtecompenseren.Datzouinde
toekomst nietmeermogen.Doordatde
drinkwaterbedrijven ineenvroeg stadium
overdeconsequenties vandeGrondwaterrichtlijn nadachten,zagenzijditonheil aankomen.Doortelobbyenzijn zeeringeslaagd
deNederlandseEuro-politicieen wijziging
hetontwerptelatenaanbrengen,die
infiltratie wélmogelijk maakt.Ditisoverigensgeengarantiedatdezewijziging wordt
aangenomen,maarhetisvolgensVanRijswickweleenvoorbeeld vantijdig opletten
en reageren.
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NaditbredekaderbelichttePeterde
Putter vanSterkConsultingdeNederlandse
situatieendanmet namehoedeontwateringszorgplicht geregeld is.Hoewelhierveel
onduidelijkheidoverbestaat,ishetvolgens
DePutter vooreengrootgedeelte wettelijk
geregeld.Bovendienzoudenveelproblemen
voorkomen kunnen wordenalsbij het bouwenvannieuwewijken indejuiste volgorde
gehandeldzouworden.Nu wordtvaakeerst
ingericht,danworden bestemmingsplannen
opgesteld ofveranderdentenslotte wordt
nogeensonderzoekuitgevoerd.VolgensDe
Putter moetditandersom:éérstonderzoeken,danbestemmenendanpasinrichten.
Hetisvolgenshembeteromgrondwaterproblemen tevoorkomen met bouwkundige
maatregelen.Ontwaterenzoupasalslaatste
redmiddelgebruiktmoeten worden.
VerdersteldeDePutterdatdehelft van
allegrondwaterproblemen optreedt, omdat
degrond nietgoedbouwrijp gemaakt isof
hetontwerp nietgoedis.Maarbeterzou nog
zijn omingebiedenbenedendezeespiegel
heelanderstegaanbouwen.Geenkeldersen
zekergeenondergrondseparkeergaragesals
hetaanPeterdePutter ligt.
Tenslotteginghij inophet bestaande
instrumentarium voordeverschillende partijen.Ditisredelijk volledig,hoewelvoor
gemeenten deontwateringszorgplicht als
eeninspanningsverplichting zou moeten
wordenvastgesteld.Ditwordt indetoekomstvastgelegd indeWetopdeWaterhuishouding.UiteindelijkwordtditgeregeldindeIntegraleWaterweeDe

belangrijkste conclusiesvanzijn verhaalzijn
datdekwaliteitvandeomgevingeen randvoorwaardeisvoorderuimtelijke ordening,
inrichtingenbeheervannieuwe wijken.
TenslottesteltDePutterdat resultaatsverplichtingenonhaalbaarzijn. Omdat Nederlandeendeltaland is,moetenweincidenteel
problemen accepteren.
HetverhaalvanBrunovanRavels,verbondenaanAKDPrinsenvanWijmenadvocatenenhoogleraar aandeRadboud UniversiteitNijmegen, wasminder optimistisch.
Doordat inzijnoptekniemand rechtstreeks
verantwoordelijk isvoorhet grondwaterbeheer,isschadeookheelmoeilijkop iemand
teverhalen.Bovendiensteltdewetdat in
beginseliedereenzijneigenschadedraagt.
Voorhuiseigenaren geldtdatzemoetenvoldoenaanbouwkundige voorwaarden
(Bouwbesluit]enhun eigenverantwoordelijkheid hebbenvoordeontwateringvan het
perceel.Mochttochschadeontstaan, dan
bestaateenaantalgronden waaropeen burgerschadevergoedingkanclaimen:wegens
eenonrechtmatigedaad,opgrond van bijzonderewettelijke bepalingen,opgrond van
eenovereenkomst(verzekering]en tenslotte
opgrondvanhetniet(helemaal]nakomen
vaneenovereenkomst.Voordeoverheid
komendaarnogbij:schadedooreenopzichzelfrechtmatigedaadopgrondvaneenspecifiekewettelijke bepaling, nadeelcompensatieopgrond vanhetbeginselvandegelijkheidvooropenbarelastenen bestuurlijke
schadevergoeding.Voordezelaatsteisgeen
wettelijkegrond,maarvaakgebruiken
bestuurdersdezeschadevergoedingomgoodwilltekweken.Ditkantotwillekeur leiden.
Indepraktijk ishetallemaal minder
eenduidig.Omschadevergoedingte kunnen
krijgen, moeteencausaalverband aangetoond worden tusseneenbepaalde handelingendedaardoor ontstaneschade.Maar
degrondwaterstand wordt door meerdere
factoren bepaald.Datmaakt het aanwijzen
vaneenschuldigeookmoeilijk. Bovendien
ontstaatveelschadeookdoor natuurlijke
oorzaken.Dezeisinbeginsel helemaal niet
afte wentelen.
Almetalzalhet nietvaakgebeurendat
eenrechter schadevergoedingwegensschade
doorgrondwater zaltoewijzen. Ookinde
toekomst,alsdegrondwaterzorgplicht voor
gemeenten wettelijkwordtvastgelegd,zal
wellichtsprakezijn vaneen inspanningsplicht.Hierdoorzalhet toewijzen vaneen
schadevergoeding nietmakkelijker worJen.

grondwateronttrekkingen. Bijhet inventariserenvandegrondwaterwinningen bleek
datPhilips,datindebinnenstad grondwater
won,dezewinning woustopzetten. Hierdoorzouineengrootgedeeltevandestad
grondwareroverlast optreden.Inoverlegmet
debetrokkenpartijen isnubeslotendeze
winningniethelemaalaftebouwen,maar
indetoekomstdooranderepartijen telaten
exploiteren.

ScheureninhuizeninDordrechtdooreentelaag.grondwaterpeil(foto:StichtingPlatformFunderingNederland).

GovertVeldhuizen isgeen onbekende
metschadedoorgrondwater.Alswethouder
vandegemeenteDordrechtheeft hij te
makenmet veelwoningen inzijn gemeente
dielasthebbenvanpaalrotdooreentelage
grondwaterstand. Bovendienishij voorzitter
vandeVNG-commissieWater.Landelijk
geziengaathetom260.000woningendielast
ondervinden vangrondwater.Degeschatte
schadebedraagtéénmiljard euro.De
omvangvandeonderlast isnog onduidelijk,
maaralleeninDordrechtbedraagtdeschade
al130miljoen euro.
Eengroot,maatschappelijkprobleem
dus.Maardeverantwoordelijkheid was
onduidelijk. Injanuari 2004kwamdeCommissieIntegraalWaterbeheer meteen(langverwacht]advies,waarinstaatdat iedereen
verantwoordelijk isvoorzijn terrein(de
gemeente voorhetopenbaargebied),datde
gemeentedezorgplicht heeft om overtollig
grondwater aftevoereneneenloketbiedt
voorallegrondwaterproblemen, dat
gemeenteénwaterschapgezamenlijk een
beleidskader ontwikkeleneneenplan van
aanpakbijstructurele problemen. Hieruit
blijkt datdegemeentenietalleenverantwoordelijk is,maardaterookvoorburgers
eengroteverantwoordelijkheid ligt.
Concreetgezienbetekentdat volgens
VeldhuizeninDordrechtdatnietalleende
gemeenteverantwoordelijk isvoordeontstaneschade.Omdatditonderdezorgplicht
valt,heeft degemeenteeenredelijkebeleidsvrijheid ditsamenmet debewonersopte
lossen.Degemeente trekt hiervoor30miljoeneurouit;debewonersmoeten 100miljoeneuro investeren.

Datoverhedensomsmeerdan wettelijk
vereistdoen,blijktuithetverhaalvanMartiendenBlanken,directeurvan drinkwaterbedrijfPWN.Doorhetstopzetten vaneen
aantalgrondwaterwinningen ontstond
wateroverlast inKennemerland.Tenminste,
volgensdebewonersvande getroffen
woningen.Maaruitverschillendehydrologischeonderzoekenbleekdeoorzaaknietzo
eenvoudigtezijn.Indeperiode1998-2002
hebbendebetrokken partijen (PWN,verschillendegemeenten endegemeente
Noord-Holland)gekekenwelke maatregelen
genomen kondenwordenomdeoverlastte
voorkomen enwiewatzoubetalen.Uiteindelijkzorgenburgersvoorhun eigen perceel,degemeentevoordeafwatering van
openbaar terrein,hetwaterschapvoorde
afwateringenPWNscheptdegelegenheid
ommaatregelen tetreffen. Ookwint het
bedrijfnoggrondwater terwijldatvoorde
waterproductie nietnodigis.
DatlaatstegebeurtookinEindhoven.In
deperiode 1996-1999klaagdenveelburgers
overgrondwareroverlast. Degemeente
inventariseerdedeklachtenenkwamtotde
conclusiedathetomeenserieusprobleem
ging,waarvandeverantwoordelijkheid niet
juridischgeregeldwas.VolgensFrankvan
SwolvandegemeenteEindhoven is"Eindhovenopdeverkeerdeplaats,indeverkeerde
tijdenopdeverkeerdemanier gebouwd."
Maaromdatverplaatsenvandestadookniet
praktisch is,beslootdegemeentesamen met
debewonersmaatregelen tenemen. Hierbij
ginghetomhetdichtmakenvankruipruimtes,maarookhet(beter)regulerenvan

LammyGarming,lidvanhet dagelijks
bestuurvanHoogheemraadschapAmstel,
GooienVechtsteldedeburgercentraal.Deze
heeft tenslottelastvangrondwater,enwil
dathetwordtopgelost.AGVheeft daarbij het
voordeeldateenaantalvandebetrokkenpartijenalverenigdis:degemeenteAmsterdam,
WaterleidingbedrijfAmsterdamenhetschap
hebbengezamenlijk deDienstWaterbeheer
enRioleringopgericht,diedetakenvandeze
instantiesuitvoeren.Hierdoorisaléénloket
ontstaan,enisveelkennisgebundeld.Bij
klachtenkaneenploegjevandiversedeskundigenoponderzoekgaan.Bijhetvindenvan
deoplossingenwordtdeburger betrokken,
eenaanpakdiegoedlijkttewerken.
AlslaatstekwamErikvanLith,TweedeKamerlidvoorhetCDA,aanhetwoord.Hij
steldedevraagofgrondwateroverlast(of
-onderlast)opdepolitiekeagendastaat.Die
vraagbeantwoorddehij niet,maarVanLith
steldedatalsmensenproblemen hebbenen
maargenoegaandebeltrekken,dezevanzelf
opdepolitiekeagendaverschijnen.Volgens
hetkamerlidishetwaterbeheer inhetalgemeengoed(wettelijk)geregeld,maarvoor
grondwaterbeheer kandat nogverbeterd
worden.Bijhetopstellenvannieuwebouwplannen zoudewaterhuishouding belangrijker moetenworden.Hijdienrdaarom, bij
detweedebehandelingvandenotaRuimte,
eenmotieinomdeWatertoetszwaarder te
latenwegen.Zozouden waterschappen
directadviesrechtmoeten krijgen (noot:ten
tijdevanhetterpersegaanvandit nummer
wasnognietbekendofdezemotieookis
aangenomen).
Verdermoetenburgerseen aanspreekpunt krijgenvoorhunproblemen,ofdat nu
hetwaterschap isofdegemeenteofdeprovincie.TenslottepreeshijAGVom het
(mede)oprichten vanDWRalseenschoolvoorbeeldvanwaterketendenken. Volgens
VanLithmoetenanderen nietdevorm
kopiëren,maar weldegedachte,omviaeen
nieuwestructuur tot betere,doelmacigere
samenwerking tekomen."Jekunt alleswel
wettelijkvastleggen,maar hetgaatvaakom
regionaalmaatwerk. Uiteindelijk moetje
hetgewoondoen",volgensdepoliticus. ^
Hzö

4-2005

