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Onderwerp:
Gemeentelijk beleid voor grondwater

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

De Grondwaternotitie Hillegom vast te stellen.

Bestaand kader/doelstelling:
-De waterwet
-Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015
- Prestatieveld riolering, programma 5

Inleiding:
In de waterwet is opgenomen dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het
grondwater. Deze zorgplicht is opgenomen in het vastgestelde verbreed Gemeentelijk
Riolerings Plan 2010-2015 (GRP).
Bij de vaststelling van het GRP is bepaald dat er een separate notitie voor grondwater
gemaakt wordt. Dit om het gemeentelijk beleid voor het grondwater gedurende de
looptijd van het GRP vast te stellen.
De notitie grondwater geeft inzicht in de volgende punten:


de verantwoordelijkheid van de particuliere eigenaar voor het grondwater op
eigen perceel;



de voorwaarden bij het aanbieden van grondwater wanneer de particuliere
eigenaar dit niet op eigen terrein kan verwerken;

 de zorgplicht van de gemeente bij overtollig grondwater.
Om dit inzicht te verschaffen is nagegaan wat de gewenste situatie is:
a) binnen de gemeentegrenzen inzicht verkrijgen in de grondwaterhuishouding;
b) grondwateroverlast in nieuwbouwsituaties voorkomen;
c) voorkomen en beperken van structurele grondwateroverlast e.e.a. afhankelijk
van de bestemming van het perceel;

d) een loketfunctie zijn voor de burger waar zij terecht kunnen met vragen en/of
klachten over grondwater.

*Z014AEB4A70*

Bovenstaande is getoetst in de huidige situatie. Gebleken is dat niet op alle punten
wordt voldaan. De gewenste situatie is te bereiken door een aantal maatregelen te
nemen:
a) Het huidige, zeer beperkte grondwatermeetnet, optimaliseren door het
meetnet zodanig uit te breiden dat over de gehele gemeente breed inzicht
ontstaat in de grondwaterstanden. Het ontwikkelen en uitvoeren van het
grondwatermeetnet wordt vormgegeven en gezamenlijk uitgevoerd in het
samenwerkingsverband riolering: het cluster Kennemerland.
b) Vast te stellen wat de ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten moet zijn
binnen het stedelijk gebied. De in de gemeente in de praktijk toegepaste
ontwateringsdieptes worden beleidsmatig vastgelegd:
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 voor primaire wegen 1,00 meter beneden maaiveld;
 voor secundaire wegen 0,70 meter beneden maaiveld;
 voor bouwgrond 0,70 meter beneden maaiveld;
 voor tuinen e.d. 0,50 meter beneden maaiveld.
Bij nieuwbouw van gebouwen ligt het vloerpeil 0,15 tot 0,20 meter boven het
wegpeil.
c) Het vaststellen hoe de gemeente handelt bij bestaande bebouwing. Wanneer
particulieren grondwateroverlast ondervinden zal in overleg gezocht worden
naar een doelmatige oplossing. De particulier is primair verantwoordelijk voor
het grondwater op eigen terrein. In het uiterste geval kan de gemeente het
grondwater op een gemeentelijke voorziening lozen.
d) De burger inzicht te geven in het gemeentelijk beleid van grondwater.
Duidelijk moet zijn waar de burger zich met klachten kan wenden. De
gemeente is hierin het eerste aanspreekpunt. Binnen de gemeente zelf moet
geregistreerd worden hoe de klachtenafhandeling plaatsvindt. Bij
grondwateroverlast zal er binnen 48 uur een eerste reactie gaan naar de
melder. De doorlooptijd om de situatie te beoordelen en de klacht te
verhelpen is langer, van enkele maanden tot een jaar.
Argumenten:

1. Er wordt voldaan aan de plichten vanuit de waterwet
Door vaststelling van de grondwaternotitie wordt voldaan aan de verplichtingen
voortvloeiend uit de waterwet en wordt uitvoering gegeven aan het in het GRP
opgenomen besluit om voor grondwater beleid op te stellen.

2. De vaststelling van de notitie heeft geen ingrijpende gevolgen ten opzichte van de
nu gehanteerde werkwijze
De gewenste situatie blijkt niet sterk af te wijken van de huidige op praktische
basis, ingegeven werkwijze.

3. Er wordt vormgegeven aan overheidsbeleid om samen te werken in de
afvalwaterketen.
Bij de uitwerking van het grondwatermeetnet werkt de gemeente samen met het
Hoogheemraadschap en cluster Kennemerland (samenwerkingsverband op
gebied van riolering met de aangesloten gemeenten Bloemendaal,

Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort, Haarlem, Haarlemmerliede &
Spaarnwoude en Velsen). Hierbij wordt wederzijds voordeel behaald door in een
groter geheel een meetnet op te zetten en de grondwatermodellen op elkaar af
te stemmen. Op deze wijze geven we vorm aan het overheidsbeleid om meer
samen te werken.
Financiële dekking:
De kosten voor de verbeteringsmaatregelen worden gedekt vanuit de budgetten in
het GRP 2010-2015.
De ureninzet voor klachtenafhandeling zal ongeveer gelijk blijven. Als blijkt dat meer
tijd noodzakelijk is, zal deze ureninzet in de begroting worden gecorrigeerd.
Communicatie/Participatie:
Bij het tot stand komen van deze grondwaternotitie zijn diverse partijen betrokken
geweest. Dit zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland, Ingenieursbureau
RoyalHaskoning DHV en interne medewerkers van de teams Ruimtelijke Ontwikkeling
en Openbare Ruimte.
We gebruiken de grondwaternotitie om de bewustwording bij onze inwoners van
‘leven met water’ te vergroten.
Urgentie:
Nvt.
Kanttekeningen:

De gemeente is verantwoordelijk voor werkzaamheden in de openbare ruimte en
nieuwbouwprojecten die invloed hebben op het grondwater
Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet vooraf worden nagegaan of de
grondwaterstand mogelijk nadelig wordt beïnvloed. Compenserende maatregelen
zijn dan nodig. Ook bij nieuwbouwactiviteiten van derden moet de initiatiefnemer
vooraf aantonen dat de geplande werkzaamheden geen nadelige invloed op de
grondwaterstand geeft en dat eventueel compenserende maatregelen worden
getroffen. De gemeente heeft hier een toezichthoudende en toetsende rol in.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

J. Broekhuis

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Grondwaternotitie Hillegom dd december 2012 (inclusief bijlagen)
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