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ACTUALITEIT

ALKMAAR,AMERSFOORT, GOUDA, HAARLEM EN HEEMSTEDE

Vergelijking vanvijf
gemeentelijke
grondwaterplannen

Planproces

Hetstedelijkgrondwaterstaatvolopindebelangstelling,doordatinvee!plaatsen inNederland
sprakeisvan^rondwaterovcrlast,bijvoorbeeld indevormvannattekruipruimtenofdrassigeachtertuinen. Daarnaast komeninmetnamehetwestenvanhetlandopveelplaatsen la^e^rondwaterstandenvoormetals^evohjdaarvanaantastingvanhoutenpaalfunderin^en. Verwachtmagwordendatvanwege klimaatsveranderingen(toenamevandeneerslag indewinteren langere
droo^teperiodesindezomer)deoverlastzal^aan toenemen.
dan ookvrijomnaareigen inzichthun
grondwaterplan intevullen.

Momenteelzijn detakenenverantwoordelijkheden voorhetstedelijk grondwater
nogniet wettelijk geregeld.Ditzalnaarverwachtingvolgendjaargaangebeuren, wanneerdeWetgemeentelijke watertaken wordt
ingevoerd. Erzijn echtervelegemeentendie,
vooruitlopend opdekomendewetgeving,al
bezigzijn omdegrondwaterproblemen voor
nun inwoners teverminderen.Zolegt bijvoorbeelddegemeente Haarlemaltientallen
jaren metrioolvervangingswerken drainage
aan,zonderdat hiervoorgemeentelijk beleid
wasvastgesteld.Steedsmeer gemeenten
leggeneengrondwaterbeleid vastineen
grondwaterplan. Inditartikel iseenvergelijkinggemaakt tussen vijfgemeenten waar
eengrondwaterplan reedsdoordegemeenteraad isvastgesteld ofzichinde eindfase
vandeambtelijke voorbereiding bevindt.
Hetbetreft degemeentenAlkmaar, Haarlem,Heemstede,Goudaen Amersfoort.

Doelen
Naasthetformuleren vanhetgemeentelijk beleid metdebijbehorende takenenverantwoordelijkheden zijn inalleplannende
volgendedoelen opgenomen:hetinbeeld
brengen vandebestaande grondwatersituatieen-problemen, hetvoorkomen vanproblemen innieuwegebieden enherontwikkelingsgebieden, hetverminderen van
bestaandegrondwaterproblemen doorhet
treffen vanmaatregelenénhetbepalen van
deinvesterings-enbeheerskostenenbijbehorende financiering.

Relatie metander planvormcn
Debeheerstrategie Grondwater vande
gemeenteGouda is,samen meteen beheerstrategievoorregenwatereneen beheerstrategievoorvuilwater,onderdeel vanhet
gemeentelijk rioleringsplan datin2005is
vastgesteld.InAmersfoort,Alkmaaren
Haarlem ishetgrondwaterplan een uitwer-

Voorhetopstellen van gemeentelijke
grondwaterplannen bestaatgeen vastomlijnd kaderofeenrichtlijn. Gemeenten zijn

Overzichtbetrokkenenbijtotstandkomm,g$rondwaterplan.
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Voorallegemeentegolddatnoggeen
sprakewasvaneenvastgesteld gemeentelijk
grondwaterbeleid. Hetbepalenvandat
beleid metdebijbehorende takenen verantwoordelijkheden voordeverschillende
betrokkenen wasdanookinalleplannenhet
belangrijkstedoel.Inalleprojectteamsis
hieroverintensiefgediscussieerd, aande
hand vandevelelandelijke rapporten die
overdetakenenverantwoordelijkheden van
hetondiepestedelijkegrondwater zijn verschenen.Ditheeft inhetplanprocesrelarief
veeltijd gekost.Hetheeft echterwelineen
breedgedragengrondwaterbeleid geresulteerd.

Betrokken partijen
InHeemstede werddoor inwonersveel
grondwateroverlasr ervaren, waardoor
betrokken bewonerszich hebbengeorganiseerd ineenactiecomité.Ditcomitéisintensiefbetrokken geweesrbijdetotstandkomingvanhetgrondwaterbeheerplan. Bijde
overigegemeenten zijndeinwoners nietbij
detotstandkoming vanhetplan betrokken.
Deelsdoordat bijanderegemeenten deoverlastminder intens werdervarenendeels
doordat deinwonerszichniethadden georganiseerd,waardoordegemeenteeen
gesprekspartner ontbeerde.
Bijallegemeenten washetwaterschap
betrokken.InAlkmaar,Amersfoort en
Goudazijndaarnaast woningbouwverenigingen uitgenodigd.InGouda enAmersfoort zijn deprovincieserbijgehaald.In
Amersfoort wasHydron Midden-Nederland
eenbetrokken partij vanwegehetbeëindigenenverplaatsen vanwaterwinlocaties.
Derelatievanhetgrondwatermetriolering(lekkeriolering),groenbeheer(groeiomstandighedenbeplanting),bebouwing
(nattekruipruimten),wegbeheer(opdooien
stabiliteitwegfundering) enmilieu (grondwaterverontreinigingen) werdalomerkend.Voor
hetopstellenvanhetgemeentelijkegrondwaterbeleidzateninalleprojectteams vertegenwoordigersvandiversegemeentelijke afdelingen,variërendvanbouw-en woningtoezicht,
milieutotrioleringengroen.
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Aanleg van drainage

Analyse grondwatersystemen
Inallegrondwaterplannen iseen analyse
vanhetlokalegrondwatersysteem opgenomen. Degrondwateronttrekkingen, de
grondwaterkwaliteit, hetpeilbuizenmeetnet
endegrondwaterstroming zijn inkaart
gebracht.Overdegrondwaterkwaliteit bleek
bij allegemeenten weinig informatie
beschikbaar te zijn.
Erzijn onder meer overzichtskaarten
gemaakt met ontwateringsdieptes:de
afstand vanhetmaaiveld tothet grondwater.Dezekaartenzijn gebruikt omin
beeld tekrijgen waar grondwateroverlast-

Aanleg van eengecombineerddrainage- en infiluatiesysteem.

gebieden voorkomen enwaargebiedenmet
telagegrondwaterstanden voorkomen met
risicoopdroogstand van houten paalfunderingen.Grondwateronderlast speelt bijvoorbeeldinGouda(ziekader).

Gewenste grondwaterstanden
InGouda isdegewenste grondwaterstand gelijk aan hetpolderpeil.Deze
bedraagt indenaoorlogse uitbreidingswijken 60cmbenedendeasvandeweg.
Voordeoverigesteden wordt70cmals toetsingscriterium aangehouden.

Drainages

Gouda
Inhetcentrumendeoudere stadswijken
vanGoudabestaateenrisicoopdroogstand
vandehouten paalfunderingen. Infiltratieleidingen indestratengaanditrisicoverminderen.Indehuidigesituatievindtook
reedsinfiltratie plaatsdoorhetopgeboeide
rioolstelsel.Ditiseengemengd rioolstelsel
datlekisgeraakt.Omtevoorkomendatdit
rioolalsdrainagegaatwerken,wordt het
permanentgevuldgehouden met rioolwater.Uit(milieu)technisch oogpunt isdit
ongewenst.Inhetrioleringsplan van
Goudaisaangegevendatdekomendejaren
tot2030)ditrioolstelselwordtvervangen
dooreengescheidenstelsel.Omde infiltrerendefunctie tecontinueren,wordteen
separaatinfiltratieleidingenstelsel aangelegd.Metdezeleidingen kan'swintersin
natteperioden tevensdegrondwateroverlastworden bestreden.Hetbestrijden van
degrondwateronderlast isechterhetleidendeprincipe.Indenaoorlogse wijken
wordt tijdelijke grondwateroverlast aanvaardbaargeacht.Erwordtgeengemeentelijkdrainagesysteem aangebracht.Particulierenkunneneventueelhun overtollig
grondwater lozenophet oppervlaktewater
ofophet hemelwaterriool.
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Opbasisvandeontwateringskaartenen
klachten vanbewonerszijn grondwateroverlastgebieden geselecteerd.Allegemeenten
hebbengekozen voorhet principewerk met
werkmaken.Drainages worden alleen aangelegdincombinatie met rioolvervanging.
Uit hetrioolvervangingsprogramma is
inzichtelijk geworden waaren wanneer
werkzaamheden zijngepland.Voorwerkzaamheden indegrondwateroverlastgebieden wordendrainagesystemen meegelegd.
Dekosten vooraanlegen beheerzijn inde
plannen opgenomen.

Stimulering bouwkundige
maatregelen
InHaarlem enHeemstedeiseen
gemeentelijke subsidieregelinginhetleven
geroepen voorparticulieren die bouwkundigemaatregelen treffen om grondwateroverlast tegen tegaan.Dezetijdelijke subsidieis
samen metdeprovincieen drinkwatermaatschappij PWNopgezet,alsuitvloeisel van
het beëindigen vandegrondwaterwinningenindeKennemerduinen.

Grondwaterloket
AlkmaarenGoudagaan eengrondwaterloket inrichten waar burgersmet hun vragen
enopmerkingen terecht kunnen. InHeemstedeisditnietzobenoemd, maar iseen tij-

delijk budget beschikbaar gesteld vooradviseringaan particulieren inhetkader van
grondwateroverlast. InHaarlemenAmersfoort wordt vooralsnoggeenapart grondwaterloket ingericht. Klachten overgrondwater worden,samen metoverige klachten,
ineen klachtensysteem bijgehouden. Haarlem neemt,evenalsdeandere gemeenten,
naaraanleiding van klachten over
(grond)wateroverlast hetinitiatiefom de
oorzaak vandeoverlast teonderzoeken.

Financiering
Bijnieuwbouw en binnenstedelijke vernieuwing worden degrondwatermaatregelenuitdeexploitatiebegrotingen gefinancierd.Bijwerkzaamheden inde bestaande
stad worden demaatregelen gefinancieerd
uit dealgemene middelen ofuit het rioolrecht.InHaarlem wordt deaanlegvandrainagesalvelejaren gefinancierd uithetrioolrecht.InAlkmaar isderioolsanering leidend
en wordtgezocht naareencombinatievan
afkoppelen endraineren.Dezekosten
komen tenlastevanhetrioolrecht.Ookde
grondwarermaatregelen inGouda worden
uit hetrioolrechtgefinancierd. InHeemstedeen inAmersfoort wordendekostentot
opheden uitdealgemene middelen gefinancierd.

Conclusies
In hetgemeentelijk grondwaterplanis
hetstedelijk grondwatersysteem beschreven.
Bekendis waarzichklachten voordoen,waar
tehogeofte lagegrondwaterstanden voorkomenen welkekostenditde komende
periodemetzich meegaat brengen omde
overlast teverminderen. Daarnaast zijn,
vooruitlopend opdekomende wetgeving,de
taken en verantwoordelijkheden voorde
gemeente,hetwaterschap,deprovincieen
deburgersvastgelegd.Degrote meerwaarde
isdan ookdatdebetrokken partijen hun
verantwoordelijkheden niet meer doorschuiven,maar dat daadwerkelijk maatrege-

lengenomen wordenomdeoverlast tever
minderen.

Advies
Voorgemeenten dieoverwegen om
eveneenseengrondwaterplan optestellen,
wordendevolgendepunten geadviseerd:
• Opbasisvangrondwaterstandsmetingen kunnen gebieden met tehogeen te
lagegrondwaterstanden worden gedefinieerd.Zorgdaarom vooreengoed
grondwatermeetnet;
• Zorgvooreenadequate klachtenregistratie;
• Combineer rioolvervangingswerkzaamheden met deaanlegvandrainages inde
grondwateroverlastgebieden.
Opbasisvandegrondwaterstandsmetingen endeklachtenregistratie ontstaat een
goed inzicht indeaard enomvang vande
grondwateroverlast. Doordezegegevens te
combineren met het rioolvervangingsprogramma kunnen dekosten voordeaanpak
vangrondwateroverlast worden begroot.

Discussie
Allegemeentelijke grondwaterplannen
zijn sterkgericht opde grondwaterkwantiteit:overlast alsgevolgvan tehogeofte lage
grondwaterstanden. Weiniginzichten aandacht bestaat voorde grondwaterkwaliteit.
Vaakontbreekt een totaalbeeld vande
grondwaterverontreinigingen indestad:
waarbevindenzichde verontreinigingspluimen?Watisdehuidige,als'normaal' te
beschouwen grondwaterkwaliteit? Ook
grondwateronttrekkingen en bijvoorbeeld
koude-warmteopslagkomen beperkt aan
bod,maar kunnen delokalegrondwaterstromingenen-kwaliteit welbeïnvloeden.Voor
eencompleet beeld vandefuncties en
gebruiksbeperkingen van hetgrondwater in
destad isdit inzicht welgewenst. Hiervoor
zou hetgemeentelijk grondwaterplan ook
voordeuitwerking vandechemische kwaliteitvandegrondwaterlichamen, conform de
KRW,eengoederolkunnen vervullen.
Mogelijk volgen hieruit ookkansen vooreen
integraleaanpak,zoalseen grondwatersanering waarbij tevensgrondwateroverlast kan
worden tegengegaan.Eenintegraal grondwaterplan zou kunnen worden opgesteld dat
vooreenbetereafstemming zorgt tussen
kwaliteit en kwantiteit eneenbeter inzicht
geeft inkansenen beperkingen vooringrepenindestedelijke ondergrond, f

Overstromingsrisico's
opgenomen in
waterparagraaf
Westergouwe
DegemeenteGoudaheeftindewarerparcyraa/
vanhetbestemmingsplanvoorhetnieuwbouwprojectWesteigouweexplicietdeoverstromirujsnsico'sinhetgebiedmeegenomen.Indeparacjraa/zijn maatregelenvastgelegddieoverlast
enschadebijoverstromingenmoetenbeperken.
Goudaheeft dewaterparagraafvoorde
nieuwewijkinsamenwerkingmetdeprovincieZuid-Holland en Hoogheemraadschap
vanSchielandendeKrimpenerwaardopgesteld.Indeparagraafzijn,inopdracht van
minister DekkervanhetMinisterievan
VROM,deoverstromingsrisico's uitdrukkelijkmeegenomen.Onderandereisvastgelegd
datdevloerenvandenieuwewoningen130
tot 160centimeterbovenhetwaterpeilmoetenkomen teliggen.Zokomen bijeeneventueledijkdoorbraak devloeren niet blankte
staan.Verderwordende hoofdwatergangen
enderingsloot ronddewijkvoldoendebreed
gemaakt,zodat bijeeneventueledoorbraak
hetwateromdewijk heenkanworden
geleid.Omtevoorkomen datdegrond nade
bouwfase teveelzaktdoorzettingen, wordt
hetgeheleplangebied nettohogeraangelegd.
Vanaf1 november 2003 moeten streek-,
structuur- enbestemmingsplannen een
waterparagraafbevatten.Doelhiervan isde
kansopwateroverlast ofverdroging teverkleinenendewaterkwaliteitgoed te kunnen
beheren.
DebouwvandenieuwewoonwijkWestergouweinhetzuidwesten vanGoudais
vanafhet beginalomstreden. Halverwege
2004noggafHoogheemraadschap vanSchie-

landendeKrimpenerwaardeennegatief
adviesvoordebouwvandenieuwbouwwijk.
Ditheeft meerdereredenen:terplekkeissprakevanzeerslappeveengrond,diedoordelage
ligginglangsdeRingvaart(circaNAP-6,50m)
eensterkekwelkent.Ditgeeft hetplangebied
naastdenormaleveenweideproblematiekeen
aantalextraproblemen,zoalsbodeminstabiliteitenbijbebouwingextra grondwateroverlast Daarnaast heeft hetgebiedeenbergende
functie voordegeheleZuidplaspolder,die
behoudenmoetblijven.Tenslottezijnde
4.000woningengeplandopdelaagsteplek
vandediepstepolderinNederland.
Naeenuitgebreid studie-en afwegingsprocesmetallebetrokkenen heeft minister
Dekkerinhet najaar van2004groen licht
gegeven voorderealisatievandewijk. Hierbij heeft zijeenaantal voorwaarden gesteld,
waaronderdevoorwaardedatdewijk boven
eenpersimulatie vastgesteld overstromingspeilmoest komen teliggen.
Het hoogheemraadschap isnaar
omstandigheden tevreden met Westergouwe."Delocatiekent natuurlijk zijn beperkingen,maar met het besluit vandeministerishetonzetaakzorgtedragen vooreen
goedewaterstaatkundige inpassing",aldus
HildeWestera,beleidsadviseur van het
schap."Direct nahet besluit vande minister
heeft Goudaeenmasterplan opgesteld,waar
wijhelaasniet bij betrokken zijn. Pasvanaf
mei 2005,toendecontouren vanhet planop
papierstonden, isvoorde waterstaatkundige
inpassingeenwaterwerkgroep ingesteld.
Maardeelementen diestructurerend zijn
voordeinrichting vanhetgebied lagen toen
alvast."
Westeravindtdatdeinmengingvanhet
hoogheemraadschap tochresultaat heeft
gehad."Deprovincieheeft nuwelbesloten
datinhetzuidelijkegedeeltevandepolder
nietmeergebouwdmagworden.EnwatWestergouwezelfbetreft: metallemaatregelen
dienuwordengetroffen, kunjedaarheelveiligwonen.Demensenzijndaarstraksbeter
beschermddaneldersinNederland." f
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