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Samenvatting 
 
In 2008 hebben gemeenten een nieuwe wettelijke taak erbij gekregen: de zorg voor het 
grondwater. De grondwaterzorg is één van de gemeentelijke watertaken, naast de zorg voor 
de riolering en het hemelwater. In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan Hoogeveen 
(uit 2010) is voor het grondwater reeds een aanzet gegeven. In een gemeentelijke 
projectgroep is nagedacht hoe de gemeente om wenst te gaan met het grondwater. Het 
voorliggende grondwaterplan is hiervan het resultaat.  
 
In het Waterplan Hoogeveen uit 2005 zijn reeds diverse locaties aangegeven waar 
grondwateroverlast wordt ervaren. De afgelopen periode zijn diverse onderzoeken en 
inventarisaties uitgevoerd. In het rapport “Inventarisatie en analyse grondwater 
Hoogeveen” zijn deze onderzoeken samengevat. Geconcludeerd is dat er in Hoogeveen 20 
grondwateraandachtsgebieden zijn. Dit zijn gebieden met hoge grondwaterstanden en/of 
meldingen over grondwateroverlast 
 
De volgende grondwaterambitie is opgesteld: 
 
De gemeente Hoogeveen wil de aanwezige structurele grondwateroverlast gaan 
verminderen en daarnaast voorkomen dat toekomstige grondwateroverlast gaat ontstaan. 
Bij grondwateroverlast wil de gemeente waar mogelijk meewerken aan oplossingen. Ook wil 
de gemeente een duidelijk aanspreekpunt zijn voor burgers en bedrijven betreffende 
grondwaterproblematiek en vragen over het grondwater. De gemeente heeft ten aanzien 
van het ondiepe grondwater een regiefunctie.  
 
De volgende voorkeursvolgorde is vastgesteld die de gemeente hanteert om de 
grondwateroverlast te bestrijden: 
1. Ophogen van het maaiveld. 
2. Het treffen van bodemkundige maatregelen. 
3. Het aanleggen van extra oppervlaktewater. 
4. Het aanleggen van grondwatertechnische maatregelen. 
 
De voorkeursvolgorde geldt zowel voor bestaand gebied als bij nieuwbouwplannen. Bij 
nieuwbouw betekent dit dat het maaiveld voldoende moet worden opgehoogd met goed 
doorlatend materiaal. De slempgevoelige grond die gebruikt werd voor het ophogen, wordt 
voortaan vermengd met goed doorlatend zand. De gemeentelijke grondbank gaat hierin een 
rol vervullen.  
 
De gemeente Hoogeveen is, als beheerder van de openbare ruimte, verantwoordelijk voor 
voldoende ontwateringdiepte van haar terrein. De gemeente hanteert een ontwatering-
diepte onder wegen van tenminste 0,8 m. Grondwater dat zich structureel hoger dan 0,8 m 
beneden maaiveld bevindt kan leiden tot structurele grondwateroverlast. De gemeente gaat 
maatregelen treffen om de grondwateroverlast te bestrijden als er sprake is van structurele 
grondwateroverlast en de maatregelen doelmatig kunnen worden uitgevoerd. 
Onderstaande definitie voor structurele grondwateroverlast wordt gehanteerd: 
Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er: 
- én structureel te hoge grondwaterstanden zijn  
- én meldingen over structurele aantoonbare nadelige gevolgen zijn (overlast). 
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In de planperiode worden de grondwateraandachtsgebieden nader onderzocht en worden 
zo nodig gebiedsgerichte plannen opgesteld om de overlast tegen te gaan. In ieder geval 
wordt in de wijk Wolfsbos een integraal plan uitgewerkt om de grondwateroverlast te 
bestrijden, waarbij ook de mogelijkheden voor afkoppelen, riool- en wegrenovaties worden 
meegenomen.  
 
Daarnaast zijn acties opgenomen om de civiel- en cultuurtechnische standaard uit te 
breiden met eisen aan het toe te passen ophoogmateriaal en drainages. Tot op heden wordt 
er verschillend met drainages omgegaan. Vanwege het toenemende belang wordt de 
organisatie rond de drainages verder geprofessionaliseerd. Dit betekent dat er een 
drainagestandaard ontwikkeld wordt voor zowel groen als civiel. Het beheer en onderhoud 
van de drainages wordt geïntegreerd en gestructureerd. Tot slot zijn de acties rond het in 
stand houden van het grondwatermeetnet en de communicatie via het waterloket 
weergegeven.  
 
De totale eenmalige kosten in de planperiode bedragen circa € 725.000, waarvan € 400.000 
is gebudgetteerd voor de uitvoering van maatregelen. De jaarlijkse kosten bedragen € 
37.000. De jaarlijkse tijdsbesteding voor het uitvoeren van de gemeentelijke 
grondwaterzorgtaak bedraagt ongeveer 0,2 fte. De kosten worden gefinancierd uit de 
verbrede rioolheffing.  
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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke grondwaterzorgplicht in werking getreden, zoals 
aangegeven in de Wet Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. Het betreft 
een nieuwe gemeentelijke taak, welke per 22 december 2009 is geïntegreerd in de 
Waterwet. De kern van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht kan als volgt worden 
samengevat: 
 

“Het in het openbare gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 
treffen van die maatregelen doelmatig is en deze niet tot de verantwoordelijkheid 
van het waterschap of de provincie behoort.”  
(Artikel 3.6 Waterwet) 

 
De gemeente dient derhalve invulling te geven aan haar grondwaterzorgplicht. In het 
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP), planperiode 2010-2014, is hiertoe reeds een 
aanzet gegeven. Tevens is in het VGRP aangegeven dat in 2011 een grondwaterbeheerplan 
wordt opgesteld. Met voorliggend grondwaterplan wordt hieraan invulling gegeven. 

1.2. Grondwateroverlast in Hoogeveen 

In de gemeente zijn diverse locaties bekend waar haar inwoners al langere tijd 
grondwateroverlast ervaren. In het Waterplan Hoogeveen uit 2005 zijn de volgende locaties 
benoemd: 
- in Hoogeveen (de wijken Wolfsbos, Krakeel, Zuid en Schoonvelde-Oost) 
- in Noordscheschut 
- in Hollandscheveld: centraal in het dorp 
- in Elim (oostelijk deel) 
- in Venesluis 
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Pilot grondwateroverlast Wolfsbos 
 
Al jaren lang ondervinden bewoners in de wijk Wolfsbos overlast van grondwater in de 
woning en tuin. Ook in het openbaar gebied is sprake van grondwateroverlast. In de wijk 
zijn verschillende problemen te onderscheiden zoals grondwater-, vocht- en zettings-
problemen. Een belangrijke oorzaak van deze problemen is de aanwezigheid van keileem in 
de ondiepe bodem.  
 
Geïnitieerd door het Waterplan is in 2006 een plan van aanpak grondwateroverlast 
Wolfsbos opgesteld. Dit plan is in samenspraak met een kernteam van bewoners uit de wijk 
opgesteld. In het najaar 2008 is gestart met de aanleg van drainage in de Tapuitlaan en een 
deel van de Leeuweriklaan. Door de lemige en wisselende bodemopbouw is de aanleg van 
drainage in openbaar gebied niet voldoende om alle problemen op particulier terrein op te 
lossen. Ook op het particuliere terrein is drainage nodig. 12 bewoners hebben meegedaan 
en gelijktijdig met de werken in het openbaar gebied drainage op hun eigen perceel 
aangelegd en aangesloten op de drainages in het openbaar gebied.  
Begin 2010 is door een enquête het project geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat door de 
bewoners weinig verschil wordt ervaren. Plaatselijk wordt minder overlast ervaren. De 
bewoners die ook op eigen terrein drainage hebben aangelegd ervaren een duidelijke 
verbetering van de grondwatersituatie.  
 

1.3. Stedelijk grondwater 

Het stedelijk grondwater wordt onderscheiden in enerzijds het grondwater in dieper 
gelegen watervoerende bodempakketten en anderzijds het grondwater in het bovenste,  
freatisch pakket. De stijghoogte van het freatisch grondwater, het grondwaterpeil, is van 
belang voor het grondgebruik en eventueel te nemen maatregelen bij dit gebruik. Dit geldt 
voor bouwen (kruipruimten), voor aanleg en onderhoud van oppervlaktewater, groen en 
wegen en voor de kansen voor ecologie en natuur. Hoge grondwaterstanden kunnen leiden 
tot vochtoverlast in woningen, beperkingen in het groenbeheer en verhoogde kosten in het 
wegbeheer.  
 
Enkele hydrologische begrippen, genoemd in de volgende hoofdstukken, zijn schematisch 
weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Schematisatie van enkele hydrologische begrippen 

drooglegging 
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1.4. Afbakening en planperiode 

Afbakening 
Dit grondwaterplan heeft primair betrekking op het ondiepe, freatische grondwater binnen 
de bebouwde kom van de gemeente. Het gaat dus om het grondwater dat zich in de 
bovenste meters van de bodem bevindt.  
 
Dit grondwaterplan is gericht op de grondwaterkwantiteit. Grondwaterkwaliteitsaspecten 
komen niet aan bod.  
 
Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot overlast bij woningen, wegen en groen. Dit 
plan gaat met name over de aanpak om de grondwateroverlast te bestrijden.  
 
Te lage grondwaterstanden kunnen leiden tot versnelde maaivelddaling in zettinggevoelige 
gebieden. Het beperken van maaivelddaling in de veengebieden is van belang. Daarnaast 
kunnen houten paalfunderingen worden aangetast met schade aan panden tot gevolg. Het 
is niet bekend of houten paalfunderingen in Hoogeveen zijn toegepast. De verwachting is 
dat dit nauwelijks voorkomt. Daarom worden lage grondwaterstanden in relatie tot 
zettingen en gebouwschade in dit plan niet verder behandeld.  
 
Het beleidskader op basis waarvan dit plan tot stand is gekomen, is samengevat 
weergegeven in hoofdstuk 2.  
 
In dit grondwaterbeleidsplan worden de volgende onderdelen uitgewerkt: 
 

- Het vaststellen van de grondwaterambitie. 
- Het vaststellen van een voorkeursvolgorde van maatregelen om de 

grondwateroverlast te bestrijden c.q. te voorkomen/ verminderen. 
- Het formuleren van de gewenste ontwateringdiepte. 
- Het vaststellen wanneer sprake is van structurele grondwateroverlast en wanneer 

het doelmatig gevonden wordt om maatregelen te treffen. 
- Het vormgeven van een aanpak om de grondwateroverlast te bestrijden. 
- Professionaliseren ontwerp, beheer en onderhoud drainages. 
- De monitoring van het grondwater. 
- De communicatie en de rol van het (grond)waterloket omschrijven. 
- Het ramen van de kosten van de werkzaamheden en acties die volgen uit dit plan.  

 
Planperiode 
Voorliggende grondwaterplan is een nadere uitwerking van de in het VGRP 2010-2014 reeds 
opgenomen grondwaterzorgplicht. De planperiode betreft dus de periode 2012-2014. 
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1.5. Leeswijzer 

In hoofstuk 2 is het beleidskader opgenomen. De grondwaterambitie van Hoogeveen zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3, evenals een voorkeursvolgorde voor maatregelen om de 
grondwateroverlast tegen te gaan. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 zijn de volgende 
onderwerpen uitgewerkt: gewenste ontwateringdiepte, de aanpak van grondwateroverlast, 
drainages, de monitoring van het grondwater en de communicatie met het 
(grond)waterloket. In hoofstuk 9 is de kostendekking en kostenraming van de voorgestelde 
acties opgenomen.  
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2. Beleidskader  

 

2.1. Algemeen 

De werkzaamheden van de gemeente Hoogeveen zijn er primair op gericht om de veiligheid 
en de leefbaarheid (leefomgeving) van haar inwoners en bedrijven te waarborgen en waar 
mogelijk te verbeteren. Grondwateroverlast kan het woongenot en daarmee de 
leefbaarheid van de inwoners aantasten. Daarnaast ondervindt de gemeente, als beheerder 
van de openbare ruimte, zelf ook last bij wegen en groen.  

2.2. Waterwet - grondwaterzorgplicht 

De taakverdeling en verantwoordelijkheid voor het beheer van het ondiepe 
grondwaterbeheer was tot 2008 niet eenduidig in wet- en regelgeving vastgelegd. Om deze 
onduidelijkheid op te heffen is de Wet Verankering en Bekostiging Gemeentelijke 
Watertaken (hierna te noemen: Wet Gemeentelijke Watertaken) opgesteld, die per  
1 januari 2008 in werking is getreden. Deze wet is per 22 december 2009 geïntegreerd in de 
nieuwe Waterwet. Deze wet gaat overigens niet alleen over grondwater maar ook over 
regenwater. De wet bevat onder meer de nieuwe rioolheffing en introduceert gemeentelijke 
zorgplichten voor afvloeiend hemelwater en voor het grondwater. De zorgplicht werkt niet 
met terugwerkende kracht. Dit betekent dat de zorgplicht voor “oude” 
grondwateroverlastsituaties niet zonder meer tot aansprakelijkheid kan leiden. 
 
De gemeentelijke grondwaterzorgplicht bestaat uit de volgende 2 delen (art 3.6 Waterwet): 
 

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg 
voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover 
het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 
waterschap of de provincie behoort. 
 

2.  De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van 
het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de 
berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op 
of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, 
en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

 
De volgende elementen zijn hiervoor van belang (bron: Van rioleringszaak naar 
gemeentelijke watertaak, VNG 2007). 
 
Structureel nadelige gevolgen 
De gemeentelijke taak begint als er sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand. Bij incidentele grondwaterproblemen (bijvoorbeeld bij extreme regenval) 
heeft de gemeente dus geen taak en die zal de perceeleigenaar moeten accepteren c.q. zelf 
maatregelen nemen. In hoofdstuk 4 wordt hieraan nadere invulling gegeven. 
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Bestemming 
Voorwaarde voor maatregelen is dat de grondwaterstanden negatieve gevolgen moeten 
hebben voor de bestemming (bijvoorbeeld woonfunctie). Er moet dus een probleem zijn. 
 
Inspanningsplicht 
De grondwaterstand is –zeker in bebouwd gebied- niet volledig te sturen, daarom heeft de 
grondwaterzorgplicht van de gemeente het karakter van een inspanningsverplichting 
(‘zoveel mogelijk’) en is de gemeente niet verantwoordelijk voor de grondwaterstand.  
 
Doelmatigheid 
In de afweging van gemeentelijke maatregelen moeten de financiële implicaties, de omvang 
en de duur van de problemen meegenomen worden, alsmede de verschillende mogelijke 
oplossingen om grondwateroverlast tegen te gaan (beïnvloeden van het grondwaterpeil in 
probleemgebieden versus laten nemen van bouwkundige maatregelen). 
 
Niet de verantwoordelijkheid van andere overheden  
De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen voor maatregelen die niet tot de 
verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie behoren. Zo kan een verlaging van 
het oppervlaktewaterpeil is bepaalde gevallen ook bijdragen aan het bestrijden van de 
grondwateroverlast. Dit is dan een taak van het waterschap. 
 
In bijlage 2 is een samenvatting van het vigerend landelijk beleid opgenomen. 

2.3. Taakverdeling en verantwoordelijkheden 

De volgende partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en taken aangaande de 
kwantiteit van het stedelijk en ondiep grondwater: de perceeleigenaar, de gemeente, het 
waterschap en de provincie.  Het waterleidingbedrijf heeft als primaire taak het leveren van 
drinkwater en heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
grondwaterstand of de handhaving van de grondwaterkwaliteit. 
 
Hieronder worden per instelling de taken en verantwoordelijkheden benoemd. 
 
a. De perceeleigenaar: 
• Is primair verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn terrein. Van de perceeleigenaar 

mag worden verwacht dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) 
maatregelen neemt om grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden. Hierbij 
horen ook eigen maatregelen c.q. wensen ten aanzien van het object, zoals wonen in de 
kelder. 

• Hij houdt bij grondwaterstandverlagende maatregelen rekening met het gemeentelijk 
grondwaterbeleid en belangen van aangrenzende percelen. Hij kan de gemeente 
verzoeken het water te mogen lozen op een gemeentelijke voorziening of het 
oppervlaktewater. De gemeente maakt daarbij een doelmatigheidsafweging. De 
gemeente stemt dit verzoek dan zo nodig verder af met het waterschap.  

• De perceeleigenaar is uiteraard verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en het 
onderhoud van zijn bouwwerken. 
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b. De gemeente Hoogeveen:  
• Is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein. 
• Biedt particulieren de mogelijkheid zich te ontdoen van grondwater, voor zover deze 

daartoe geen andere mogelijkheden hebben en dit passend is binnen het gemeentelijk 
grondwaterbeleid. 

• Draagt zorg voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde voorzieningen en 
aansluitpunten in de openbare ruimte voor de ontwatering van het particuliere terrein 
voor zover passend binnen het gemeentelijke beleid. 

• Neemt naar aanleiding van meldingen over (grond)wateroverlast het initiatief om de 
oorzaak van de overlast te onderzoeken.  

• Stelt als initiatiefnemer in ruimtelijke plannen een waterparagraaf op.  
Hierin worden de aspecten van het grondwater meegenomen. Het waterschap heeft 
een adviserende rol voor respectievelijk het oppervlakte- en grondwater. 

• Ziet erop toe dat de van “nature” voorkomende grondwaterstanden (representatief 
hoogste grondwaterstand) en het anticiperen daarop door de bouwer in het 
watertoetsproces worden meegenomen. 
 

c. Waterschap: 
• Heeft haar verantwoordelijkheid voor het kwantitatieve en kwalitatieve 

oppervlaktewater, voor zover in haar beheer. Het waterschap legt geen nadere eisen op 
als de watergang niet in de legger is opgenomen. Omdat grond- en 
oppervlaktewaterpeilen elkaar beïnvloeden heeft het waterschap tevens een 
(afgeleide) rol in het beheer van het ondiepe grondwater.  

• Is verantwoordelijk voor de afvoer van drainage- en grondwater via het 
oppervlaktewater voor zover de watergang in de legger is opgenomen.  

• Heeft een adviserende rol, zowel ten behoeve van het uitvoeren van de watertoets c.q. 
waterparagraaf, als bij het aanpakken van problemen in bestaand bebouwd gebied. 

• Verleent vergunningen voor lozing op het oppervlaktewater en voor onttrekkingen, 
voor zover de provincie geen vergunningverlener is.  
 

d. Provincie Drenthe: 
• De provincie is strategisch beleidsbepaler voor de inrichting van de fysieke 

leefomgeving en het toekennen van gebruiksfuncties aan water- en 
grondwatersystemen. Haar beleid is opgenomen in de Provinciale omgevingsvisie 2010. 
Hierin is ook het regionaal Waterplan opgenomen. 

• De provincie heeft een innovatieve grondwatervisie ‘De waterfabriek van Drenthe’ 
opgesteld, welke in de komende periode verder wordt uitgewerkt. In stedelijk gebied 
wordt gestreefd naar het benutten van grondwater voor economische doeleinden en 
energietoepassingen. 

• De provincie is met de invoering van de Waterwet (2009) geen grondwaterbeheerder 
meer. Het beheer van grondwater is met de Waterwet in handen gelegd van de 
waterschappen, uitgezonderd winningen voor de openbare drinkwatervoorziening, 
industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3/jaar en warmte-koude opslag (WKO). 
Voor deze onderdelen is de provincie verantwoordelijk en bevoegd gezag. 

• De provincie is bevoegd gezag voor de bescherming van de kwaliteit van het 
grondwater op grond van de Waterwet (Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn) en 
de Wet Milieubeheer. 
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• De provincie heeft een centrale rol in het grondwaterbeschermingsbeleid. De gebieden 
waar grondwater voor drinkwater aan de bodem wordt onttrokken en de gebieden die 
daarvoor in reserve worden gehouden worden afdoende beschermd. De provincie stelt 
beperkingen aan activiteiten en ruimtelijke functies in het zogeheten grondwater-
beschermingsgebied en in mindere mate aan het intrekgebied. 
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3. Grondwaterambitie en strategie 

 

3.1. Grondwaterambitie 

In het VGRP Hoogeveen is het volgende  einddoel opgenomen met betrekking tot het 
grondwater:  
 

De ontwatering in openbaar gebied is goed voor elkaar. Mogelijk dat sommige 
kruipruimtes af en toe onder water staan. Dit is niet te wijten aan een gebrekkige 
ontwatering in openbaar gebied. Het eventueel aanwezige water in de kruipruimtes 
leidt niet tot een muffe lucht of schimmelplekken in woningen en gebouwen. De tuinen 
en plantsoenen mogen na een periode van regen enkele dagen drassig zijn maar daarna 
weer goed begaanbaar. 

 
Bovenstaand kan worden beschouwd als een einddoel, een stip op de horizon dat van 
toepassing is als elke partij zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Om dit einddoel te 
bereiken geldt de volgende ambitie voor het grondwater van Hoogeveen: 
 

Grondwaterambitie Hoogeveen 
 

De gemeente Hoogeveen wil de aanwezige structurele grondwateroverlast gaan 
verminderen en daarnaast voorkomen dat toekomstige grondwateroverlast gaat 
ontstaan. Bij grondwateroverlast wil de gemeente waar mogelijk meewerken aan 
oplossingen. Ook wil de gemeente een duidelijk aanspreekpunt zijn voor burgers en 
bedrijven betreffende grondwaterproblematiek en vragen over het grondwater. De 
gemeente heeft ten aanzien van het ondiepe grondwater een regiefunctie.  

 
 
Om de grondwaterambitie in te vullen zijn onderstaande onderwerpen uitgewerkt: 

a) Gewenste ontwateringdiepte, zie hoofdstuk 4 
b) Aanpak van grondwateroverlast, zie hoofdstuk 5 
c) Drainage, zie hoofdstuk 6 
d) Monitoring grondwater, zie hoofdstuk 7 
e) Communicatie en het grondwaterloket, zie hoofdstuk 8. 

3.2. Strategie maatregelen 

3.2.1. Vormen van grondwateroverlast 

Overlast op het particulier terrein 
Grondwateroverlast bij woningen heeft vaak betrekking op natte of vochtige kruipruimtes, 
of optrekkend vocht door muren. Hierdoor kunnen in de woningen problemen ontstaan 
zoals schimmelvorming en een te vochtig binnenklimaat. Ook natte tuinen kunnen het 
gevolg zijn van te hoge grondwaterstanden. 
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Stabiliteitsverlies wegen 
Door hoge grondwaterstanden is sprake van een vergrote kans op stabiliteitsverlies 
(spoorvorming) van wegen. Hierdoor zal de weg vaker opnieuw geprofileerd dienen te 
worden dan bij een goede ontwatering. Bekend is dat bij zeer lage grondwaterstanden in 
Hoogeveen eveneens scheurvorming kan optreden. Vermoedelijk heeft dit mede te maken 
met de wijze waarop de weg is gefundeerd. 
 
Kabels en leidingen in het grondwater 
Door te hoge grondwaterstanden kan bij aanleg en vervanging van kabels en leidingen een 
tijdelijke bemaling nodig zijn voor uitvoering in den droge. Kosten zijn met name voor 
nutsbedrijven (maatschappelijke kosten). 
 
Groenbeheer 
Door te hoge grondwaterstanden groeien bomen minder goed. Directe kosten zitten in het 
vervangen van bomen en het verbeteren van de groeicondities. Ook kunnen andere 
boomsoorten worden geplaatst. Voor de bomen is het daarnaast van belang dat de 
grondwaterstand niet structureel gaat stijgen. Hierdoor zullen boomwortels afsterven, 
waardoor de conditie van de bomen vermindert. Uiteindelijk kan dit resulteren in sterfte.  

3.2.2. Mogelijke maatregelen tegen grondwateroverlast 

Om grondwateroverlast tegen te gaan worden de volgende type maatregelen 
onderscheiden: 
1. Ophogen van het maaiveld. 
2. Aanleggen van extra oppervlaktewater. 
3. Treffen van bodemkundige maatregelen 
4. Treffen van grondwatertechnische maatregelen. 
5. Bouwtechnische maatregelen. 

 
Ad 1. Ophogen van het maaiveld 
Bij nieuwbouw en binnenstedelijke renovatieprojecten kan het betreffende terrein worden 
opgehoogd. Hierdoor neemt de ontwatering toe en vermindert de kans op 
grondwateroverlast.  
 
Ad 2. Aanleggen van extra oppervlaktewater 
Door het aanleggen van nieuwe waterlopen of vijvers verbeteren de afwatering- en 
ontwateringmogelijkheden in een wijk. Daarnaast nemen hierdoor de mogelijkheden voor 
afkoppelen toe. Ook kan open water worden gebruikt voor bluswater. 
 
Ad 3. Treffen van bodemkundige maatregelen 
Het doorsteken van slecht doorlatende klei of leemlagen kan bijdragen aan het verlagen van 
de grondwaterstand. Ook het bezanden of verschralen van een kleiige/lemige toplaag kan 
de overlast aan maaiveld verminderen. 
 
Ad 4. Treffen van grondwatertechnische maatregelen 
Om de ontwatering in bestaand bebouwd gebied te verbeteren kunnen grondwater-
technische maatregelen worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan drainagesystemen 
(horizontale, verticale) of gecombineerde drainage-infiltratiesystemen.  
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Ad 5. Bouwtechnische maatregelen 
De meest voorkomende bouwtechnische maatregelen om grondwateroverlast in de woning 
tegen te gaan zijn: 
– het dampdicht maken van de begane grond vloer; 
– het aanbrengen / weer openmaken van voldoende ventilatieroosters; 
– het injecteren van bouwmuren om optrekkend vocht tegen te gaan; 
– opvullen kruipruimte, bijvoorbeeld met schelpen of thermische PS chips. 
 
Indien de woningen voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit (sinds 1992) zal 
een geringe ontwatering niet leiden tot vochtoverlast in het pand. Bij nieuwbouw, 
renovatie- en herstelprojecten dienen panden conform het Bouwbesluit waterdicht 
gemaakt te worden. Nadat bouwtechnische maatregelen zijn uitgevoerd kan de 
grondwaterstand natuurlijker gaan fluctueren zonder dat dit tot wateroverlast in de panden 
behoort te leiden. Dit zijn over het algemeen duurzame maatregelen.  
 
Het uitvoeren van bouwtechnische maatregelen is een taak van de eigenaar van het pand, 
en wordt daarom in dit beleidsplan niet verder behandeld, zie ook paragraaf 2.3. De 
gemeente ziet voor haarzelf hierin geen taak. 

3.2.3. Voorkeursvolgorde maatregelen 

De volgende voorkeursvolgorde is van toepassing. Dit is de voorkeursvolgorde die de 
gemeente hanteert om grondwateroverlast te bestrijden: 
5. Ophogen van het maaiveld. 
6. Het treffen van bodemkundige maatregelen. 
7. Het aanleggen van extra oppervlaktewater. 
8. Het aanleggen van grondwatertechnische maatregelen. 
 
Er wordt uitgegaan van het duurzaamheidsprincipe. Duurzaam betekent in dit geval dat de 
bij een gebied behorende ‘natuurlijke’ hydrologische situatie bij stedelijke ontwikkelingen zo 
veel mogelijk wordt gehandhaafd. Tevens betekent dit dat zo min mogelijk technische 
voorzieningen worden gebruikt om de grondwaterstand te reguleren. Het verhogen van het 
maaiveldniveau, bodemkundige maatregelen of de aanleg van meer open water heeft dan 
ook de voorkeur boven de aanleg van drainage of het op een andere manier structureel 
verlagen van de grondwaterstand.  
 
In bestaand bebouwd gebied is het verhogen van het maaiveld of het aanleggen van extra 
open water vaak lastig realiseerbaar, zeker op korte termijn. Dit neemt niet weg dat per 
project de mogelijkheden hiervan moeten worden nagegaan. Indien deze maatregelen niet 
doelmatig te realiseren zijn, is de gemeentelijke inzet om de structurele grondwateroverlast 
in het bestaand openbaar bebouwd gebied op te lossen via bodemkundige maatregelen of 
de aanleg van grondwatertechnische maatregelen (zoals bijvoorbeeld drainage) in openbaar 
gebied. 
 
Bij nieuwbouwplannen geldt dezelfde voorkeursvolgorde. In de praktijk zal dit betekenen 
dat bij nieuwbouw het maaiveld voldoende moet worden opgehoogd met goed doorlatende 
grond, in combinatie met de aanleg van open water,zie ook paragraaf 5.3.1.  
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4. Gewenste ontwateringdiepte 

 

4.1. Achtergrond 

De ontwateringdiepte (afstand van het maaiveld tot het grondwater) is een belangrijk item 
in de aanpak van de grondwateroverlast. Bij een te geringe ontwatering kan overlast 
ontstaan. Afhankelijk van de gebruiksfunctie kan een andere ontwatering gewenst zijn. 
Bij woningen in woonwijken leidt een hoge grondwaterstand in het algemeen eerder tot 
overlast dan op een bedrijventerrein. Ook de ouderdom van de bebouwing speelt hierin een 
rol. Bij oudere bebouwing kan eerder grondwateroverlast door optrekkend vocht worden 
ervaren dan bij nieuwbouw. 
 
Het is daarom van belang aan te geven welke grondwatersituatie de gemeente Hoogeveen 
nastreeft. Het grondwaterpeil reageert op neerslag en verdamping en is daarom niet op een 
vast peil te handhaven. De gemeente heeft dan ook geen resultaatsverplichting om het 
gewenste grondwaterpeil te handhaven. Middels het nemen van maatregelen kan de 
gemeente in het openbaar gebied een inspanning leveren om de gewenste situatie te 
bereiken. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het bereiken van een bepaalde 
grondwatersituatie op het particuliere terrein.  

4.2. Ontwateringdiepte 

Bebouwd gebied 
De gemeente Hoogeveen is, als beheerder van de openbare ruimte, verantwoordelijk voor 
voldoende ontwateringdiepte van haar terrein. Standaard wordt een wegfundatie van zand 
aangebracht van 1,0 m onder straatpeil. De gemeente hanteert een ontwateringdiepte 
onder wegen van ten minste 0,8 m, waarbij zij streeft naar 1,0 m. 
 
Door een ontwateringdiepte van 0,8 m beneden de as van de weg te hanteren, wordt het 
particuliere belang meegenomen. Hierbij wordt uitgegaan van een standaard bouwwijze van 
een vloerpeil van minimaal 0,2 m boven de as van de weg (bij voorkeur 0,25 tot 0,35 m 
boven straatpeil). Daarnaast wordt uitgegaan van een vloerdikte van 0,20 m en een 
kruipruimte van 0,60 m hoog, zie onderstaande figuur. Dit komt overeen met een 
toelaatbare grondwaterstand van 1,0 m - vloerpeil.  

 

 
 

Figuur 2:  Toetsingscriteria voor grondwaterstanden beneden het straatpeil ten 
opzichte van de kruipruimte, in bestaand bebouwd gebied. 
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In- en uitbreidingen 
De gemeente Hoogeveen hanteert bij in- en uitbreidingsplannen dezelfde 
ontwateringnormen als in het bestaande bebouwde gebied. Dit betekent een minimale 
ontwateringdiepte van 0,8 m.  
 
Groengebieden 
Voor openbare groengebieden en parken wordt gestreefd naar een ontwateringdiepte van 
ten minste 0,8 m minus maaiveld. De drainages in de groengebieden bevinden zich op circa 
0,8 m minus maaiveld.  

4.3. Structurele overlast en doelmatigheid 

Grondwater dat zich structureel hoger dan 0,8 m beneden maaiveld bevindt kan leiden tot 
structurele grondwateroverlast. Onderstaande definitie voor structurele grondwateroverlast 
wordt gehanteerd: 
 
Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er: 
- én structureel te hoge grondwaterstanden zijn  
- én meldingen over structurele aantoonbare nadelige gevolgen zijn (overlast).  
 
Structureel te hoge grondwaterstanden 
Structureel te hoge grondwaterstanden treden op als gedurende een periode van ten 
minste drie aaneengesloten jaren de representatieve hoogste grondwaterstand (RHG) hoger 
is dan 0,8 m beneden maaiveld.  
 

Toelichting: 
De RHG is een statistische rekenmethode gebaseerd op de  90 percentielwaarde van 
een reeks aan gemeten grondwaterstanden. Dat wil zeggen dat 10% van de 
metingen een hogere waarde heeft dan de RHG. Aangezien in Hoogeveen de 
grondwaterstanden dagelijks automatisch worden geregistreerd, betekent dit dat 
ongeveer 35 dagen per jaar de grondwaterstand hoger staat dan de RHG waarde. 
De RHG is vergelijkbaar met de vroeger veel gebruikte GHG (gemiddelde hoogste 
grondwaterstand).  
Dus: als meer dan 35 dagen per jaar de grondwaterstand hoger staat dan 0,8 m 
beneden maaiveld, en dit ook meer dan drie jaar achter elkaar voorkomt, wordt 
gesproken over structureel hoge grondwaterstanden. 

 
Structurele aantoonbare nadelige gevolgen 
Van structurele aantoonbare nadelige gevolgen (overlast) is sprake als de overlast 
wederkerend is (tenminste jaarlijks) en gedurende ten minste drie jaar optreden. 
 

Toelichting:  
Voorwaarde voor het nemen van maatregelen is dat er negatieve gevolgen zijn. Er 
moet dus overlast worden ervaren door bewoners, bedrijven of gemeente (als 
beheerder van de openbare ruimte). Zie ook paragraaf 2.2. Daarnaast moet de 
overlast aantoonbaar zijn gedurende ten minste drie jaar. Dit kan door middel van 
meldingen bij het (grond)waterloket, dan wel dat de overlast gedurende ten minste 
drie jaar aannemelijk is. 
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Een uitzondering hierop zijn natte kruipruimtes bij nieuwbouwwoningen gebouwd na 1992. 
Deze woningen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Een natte kruipruimte bij deze 
woningen behoort niet tot overlast in de leefruimte te leiden, anders is er sprake van een 
bouwkundig gebrek. 
 

Toelichting niet-structurele overlast 
Indien geen sprake is van structurele overlast, gaat de gemeente in beginsel geen 
structurele maatregelen treffen. Bijvoorbeeld indien door hevige regenbuien de 
grondwaterstand tijdelijk is gestegen waarbij tijdelijk overlast is opgetreden. 

 
Doelmatigheid 
De gemeente treft zo nodig maatregelen in het openbaar gebied indien het treffen van die 
maatregelen doelmatig is. Er is sprake van doelmatig indien: 
- én de maatregelen effectief zijn: de problemen worden hierdoor voorkomen of beperkt, 
- én er zijn meerdere meldingen uit de omgeving, 
- én de kosten van de maatregelen in verhouding staan tot de nadelige gevolgen. 

 
 
Voorbeeld grondwaterzorgplicht: structurele overlast en doelmatigheid 
 
De zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat, nadat is vastgesteld dat sprake is van 
structurele overlast, de gemeente Hoogeveen pas maatregelen gaat treffen als er een 
samenloop is met andere maatregelen (doelmatigheidseis). Dit zou ook pas over 
bijvoorbeeld 20 jaar kunnen zijn, doordat dan het riool vervangen gaat worden. 
Structurele overlast impliceert derhalve niet dat door de gemeente meteen maatregelen 
worden genomen. 
 
 
 
In onderstaand schema is bovenstaand verwerkt. In paragraaf 8.2 is weergegeven hoe wordt 
omgegaan met een melding bij het waterloket. Daar wordt ook onderstaand schema voor 
gebruikt. Het schema is ook opgenomen in bijlage 4. 
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Figuur 3:  Stroomschema melding grondwateroverlast Hoogeveen 
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4.4. Ontvangst van door particulieren aangeboden grondwater 

Indien de grondwaterstand op het particuliere terrein te hoog is kan het teveel aan 
grondwater worden aangeboden aan de gemeente, mits aan het ontwateringcriterium (zie 
paragraaf 4.2) wordt voldaan. Grondwater wordt alleen aangenomen als dit doelmatig is. 
Indien het grondwater -op particulier terrein- zich bevindt op of onder 0,8 m beneden de as 
van de weg, dan is de gemeente Hoogeveen niet ontvangstplichtig. 
 
Ten aanzien van maatregelen tegen grondwateroverlast dienen in beginsel eerst 
maatregelen op eigen terrein genomen te worden. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan bouwkundige maatregelen, ophogen, het doorboren van een kleilaag of lozing naar het 
oppervlaktewater waar dat mogelijk is.  
 
Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn zal de gemeente particulieren de mogelijkheid bieden 
zich te ontdoen van grondwater door het bijvoorbeeld aan te laten sluiten op het aanwezige 
of nieuw aan te leggen gemeentelijk drainagesysteem, de regenwaterriolering of (tijdelijk) 
het vuilwaterriool.   
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5. Aanpak grondwateroverlast  

 

5.1. Achtergrond 

De afgelopen periode zijn diverse onderzoeken en inventarisaties uitgevoerd. In het rapport 
“Inventarisatie en analyse grondwater Hoogeveen” zijn deze onderzoeken samengevat en is 
een analyse uitgevoerd van de gemeten grondwaterstanden van het grondwatermeetnet. 
Op basis hiervan zijn grondwateraandachtsgebieden onderscheiden. 
Grondwateraandachtsgebieden zijn gebieden met een verhoogde kans op 
grondwateroverlast. Deze gebieden zijn enerzijds gebaseerd op gebiedskenmerken als 
drooglegging, ontwateringdiepte en de aanwezigheid van slecht doorlatende leemlagen in 
de ondiepe bodem. Anderzijds zijn deze gebieden gebaseerd op bekende klachten over 
(grond)wateroverlast. 
 
In de gemeente zijn in totaal 20 grondwateraandachtsgebieden te onderscheiden. Deze 
gebieden zijn opgenomen in bijlage 1. Het is overigens nog niet duidelijk of in al deze 
gebieden sprake is van grondwateroverlast. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 

5.2. Aanpak bestrijden grondwateroverlast bestaand bebouwd gebied 

5.2.1. Overzicht aanpak 

Voor het tegengaan van grondwateroverlast in bestaand bebouwd gebied wordt de 
volgende aanpak gevolgd: 

a. Onderzoek:  
- in grondwateraandachtsgebieden naar aard en omvang van de overlast 
- in kader van voorgenomen projecten 
- naar aanleiding van klachten (grondwaterloket), zie hoofdstuk 10. 

b. Ontwerp gebiedsgerichte oplossingen. 
c. Uitvoering maatregelen. 

 
De aanpak staat hieronder toegelicht. 

5.2.2. Onderzoek 

Nader onderzoek in grondwateraandachtsgebieden 
Aanvullend onderzoek is nodig om aard en omvang van de grondwateroverlast vast te 
kunnen stellen en om met onderbouwde, effectieve oplossingen te kunnen komen. 
Voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld drainages worden aangelegd, terwijl op een 
bepaalde locatie bodemkundige maatregelen effectiever zijn. 
 
In de planperiode worden voor de grondwateraandachtsgebieden nadere onderzoeken 
uitgevoerd naar de aard en omvang van de grondwateroverlast. Uit het nader onderzoek 
volgt een goede afbakening van de gebieden met te hoge grondwaterstanden. Er worden 
gebiedsgerichte oplossingen aangegeven om de overlast tegen te gaan. Gebiedsgerichte 
oplossingen volgen in principe de genoemde voorkeursvolgorde: ophogen, aanleg 
oppervlaktewater, bodemkundige maatregelen en grondwatertechnische maatregelen. 
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Onderzoek bij uitvoeringsprojecten 
Een project in de openbare ruimte biedt een goede kans om bestaande problemen met het 
grondwater aan te pakken. Het is een doelmatige aanpak om bij projecten in de openbare 
ruimte ook de grondwateroverlast aan te pakken (het werk-met-werk principe). 
 
De gemeente Hoogeveen gaat voorafgaand aan uitvoeringsprojecten een detailonderzoek 
uitvoeren naar de huidige grondwatersituatie en de verwachte grondwatersituatie na de 
uitvoering van het project. Op basis van de resultaten hiervan wordt besloten om eventueel 
maatregelen mee te nemen om de grondwatersituatie ter plaatse te verbeteren (of om te 
voorkomen dat zij zal verslechteren). Op deze wijze worden kansen om de 
grondwateroverlast doelmatig aan te pakken niet gemist. 

5.2.3. Opstellen gebiedsgerichte (drainage)plannen 

Er worden voor de grondwateraandachtsgebieden gebiedsgerichte/ wijkgerichte plannen 
opgesteld. Dit zou deels uit drainages kunnen bestaan. Een gebiedsgericht drainageplan 
bestaat uit een technisch ontwerp waarin wordt aangegeven in welke straten drainage 
wordt geadviseerd en op welke aanlegdiepte. Daarnaast worden het instelniveau, het 
materiaal, de locatie van de putten, de diameter en de lozingspunten aangegeven. Het 
resultaat is dat per grondwateraandachtsgebied een basisontwerp beschikbaar is, zodat bij 
uitvoeringswerken snel kan worden geschakeld.  

5.2.4. Uitvoering maatregelen 

De aanleg van drainages wordt uitgevoerd indien meegelift kan worden met andere 
relevante werkzaamheden. Dit geldt als een zeer doelmatige, kosteneffectieve variant. 
 
Via onderzoek is de nut en noodzaak van de maatregelen aangetoond en zijn 
gebiedsgerichte drainageplannen opgesteld. Hiermee is een basisontwerp beschikbaar 
waardoor snel en volgens een doordacht plan de drainage binnen het werk mee gelegd  kan 
worden. Er worden als het ware drainage-groeisystemen aangelegd. Zie voor een verdere 
toelichting hoofdstuk 6. 
 
Wolfsbos 
In de wijk Wolfsbos wordt het meest structurele overlast ervaren. Daarom wordt de wijk 
Wolfsbos als een maatwerkgebied aangemerkt. Dit betekent dat in de planperiode een plan 
wordt uitgewerkt om de grondwateroverlast te bestrijden. Hierbij wordt tevens de 
mogelijkheden voor afkoppelen, rioolrenovatie en wegrenovaties meegenomen.  

5.3. Voorkomen nieuwe problemen grondwateroverlast 

5.3.1. Nieuwbouw 

De huidige praktijk in Hoogeveen is dat bij de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie  
ophoging plaats vind met slempgevoelige grond, elders uit de gemeente. Deze grond is niet 
goed waterdoorlatend. Ook infiltratie van regenwater de bodem in gaat bij deze grond niet 
goed. Bewoners kunnen op deze nieuwbouwlocaties overlast ondervinden van regenwater 
dat niet snel genoeg kan infiltreren. 
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Bij nieuwbouwplannen is de voorkeursvolgorde van maatregelen van toepassing. Dit 
betekent dat bij nieuwbouw het maaiveld voldoende moet worden opgehoogd in 
combinatie met de aanleg van open water, zie paragraaf 3.2.3. Er wordt voldoende 
opgehoogd met goed doorlatend materiaal. Uitgangspunt is dat met een goede 
oppervlaktewaterstructuur in een nieuwe wijk en een goede doorlatende bodem de 
ontwatering overal ten minste 0,8 m gaat bedragen. 
 
Dit betekent dat vanaf de inwerkingtreding van dit plan de slempgevoelige gronden die 
gebruikt worden voor het ophogen, vermengd gaan worden met goed doorlatend zand. De 
gemeentelijke grondbank kan hierin een goede rol vervullen. In een nog op te stellen 
programma van eisen wordt criteria weergegeven waaraan het ophoogmateriaal moet 
voldoen. Dit wordt opgenomen in het Civiel- en Cultuurtechnische Standaard. 
 
Met dit nieuwe beleid is het niet langer nodig dat elk perceel een aansluiting voor 
perceelsdrainage krijgt. 
 
In bijzondere situaties kan gemotiveerd worden afgeweken van de voorkeursvolgorde van 
maatregelen. Bij bijvoorbeeld inbreidingslocaties zal voldoende ophogen niet altijd 
realistisch zijn, door dan optredende maaiveldverschillen met de directe omgeving. Er kan 
dan worden besloten om minder op te hogen, of de huidige bodem te verschralen, en deze 
maatregelen zo nodig te combineren met drainages.  

5.3.2. Uitvoeringsprojecten 

Bepaalde werkzaamheden kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. Voorkomen moet 
worden dat hierdoor een verslechtering van de grondwatersituatie optreedt. Voorbeelden 
van werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de grondwaterstand zijn: 

- Vervanging van een lekkend riool door een nieuw waterdicht riool. 
- Relinen van een oud, lekkend riool. Hierbij worden riolen gerenoveerd zonder 

straten open te breken. Er wordt een kunststof ‘kous’ in het riool uitgerold. Door 
verwarming van de kous vindt uitharding plaats, waardoor een nieuwe, dichte 
rioolbuis ontstaat. 

- Afkoppelprojecten. 
- Herinrichting van de openbare ruimte. 
- Uitbreiding van bebouwing, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse 

parkeergarage. 
- Aanleg overige ondergrondse constructies, bouwkuipen, damwanden. 

 
De initiatiefnemer van de uit te voeren werkzaamheden (dit kan ook de gemeente zijn) 
moet binnen de grondwateraandachtsgebieden (zie bijlage 1) aantonen dat: 

1. Er geen risico is op een verhoging van de grondwaterstanden, waardoor 
grondwateroverlast kan gaan optreden.  

2. Er geen risico is op een verlaging van de grondwaterstanden, waardoor 
zettingproblemen kunnen gaan optreden. Daarnaast dient, met name bij grote, 
monumentale bomen een snelle verandering van de grondwaterstand worden 
voorkomen. 

Indien de grondwatersituatie zal verslechteren, dient de initiatiefnemer compenserende 
maatregelen te treffen. 
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5.4. Voorgenomen acties 

Hieronder zijn alle acties op een rij gezet die voortkomen uit het beleid in dit hoofdstuk. In 
hoofdstuk 9 zijn de maatregelen en kosten voor de planperiode opgenomen. 
 
1. Nader onderzoek in grondwateraandachtsgebieden 
 Toelichting: in de grondwateraandachtsgebieden wordt verwacht dat 

grondwateroverlast kan optreden. De aard en omvang zijn echter niet goed bekend.  
 Doel: vaststellen aard en omvang (afbakening) van de grondwateroverlastgebieden, 

onderbouwing prioriteiten en aangeven gebiedsgerichte oplossingen. 
 
2. Opstellen gebiedsgerichte plannen 
 Toelichting: indien uit de nadere onderzoeken blijkt dat de ontwatering verbeterd dient 

te worden, wordt hiervoor een gebiedsgericht (drainage)plan opgesteld. 
 Doel: gebiedsgericht plan gereed hebben om snel te kunnen meeliften bij ingrepen in 

de openbare ruimte. 
 
3a. Uitvoering maatregelen  
 Toelichting: de aanleg van drainages (of andere maatregelen die volgen uit de 

gebiedsgerichte plannen) kunnen meeliften met andere ruimtelijke projecten. Deze 
aanleg wordt vanuit de desbetreffende projecten meegefinancierd. 

 Doel: kosteneffectieve aanpak grondwateroverlast. 
 
3b. Uitvoering maatregelen Wolfsbos 
 Toelichting: In VGRP zijn reeds budgetten gereserveerd voor de aanpak van de 

langdurige grondwateroverlast in de wijk Wolfsbos 
 Doel: aanpak grondwateroverlast Wolfsbos. 
 
4. Voorkomen grondwateroverlast bij projecten 

Toelichting: uitvoeren van effectonderzoek van projecten in de openbare ruimte op de 
grondwatersituatie. Bij negatieve effecten ontwerpen van maatregelen om de 
grondwatersituatie te verbeteren. Financiering gebeurt binnen projecten, daarom geen 
financiële consequenties voor dit plan. 

 Doel: verbeteren grondwatersituatie in samenloop met andere projecten (werk-met-
werk principe). 

 
5. Aanvullende eisen nieuwbouw / uitbreiden CC standaard 

Toelichting: Het uitbreiden van de Civiel- en Cultuurtechnische Standaard met 
ontwateringeisen, eisen aan de doorlatendheden van het toe te passen 
ophoogmateriaal  en de voorkeursvolgorde van maatregelen. Deze Standaard kan als 
een PVE als onderdeel van de overeenkomst met de ontwikkelaar worden opgenomen. 
De benodigde werkzaamheden betreffen interne uren die al binnen het GRP zijn 
voorzien. Daarom geef financiële consequenties voor dit plan.  

 Doel: toekomstige problemen met grondwateroverlast voorkomen. 
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6. Drainage 

 

6.1. Achtergrond 

In 2011 is een inventarisatie uitgevoerd naar de drainages in Hoogeveen. De volgende 
conclusies zijn hierbij getrokken: 
 

- Verspreid in het bebouwd gebied van Hoogeveen, met name in de 
uitbreidingswijken van de stad Hoogeveen en de dorpskernen Elim, Noordscheschut 
en Hollandscheveld, zijn drainages aanwezig. De drainages liggen hierbij in het 
openbaar groen of in het wegcunet 

- De volgende typen drainages zijn onderscheiden: 
o drainages in het wegcunet (door afdeling Civiel);  
o drainages ter plaatse van openbare groenvoorzieningen (door afdeling 

Groen); 
o drainages ter plaatse van particuliere terreinen van 

woningbouwverenigingen (Woonconcept en Domesta). 
- Er zijn geen revisietekeningen van de drainages beschikbaar. Er zijn dan ook weinig 

drainagegegevens bekend.  
- Verwacht wordt dat alle drainages die tot halverwege de jaren ’80 van de vorige 

eeuw zijn aangelegd niet meer functioneren.  
- De gemeente heeft geen eenduidig beleid ten aanzien van drainages. Diverse 

afdelingen binnen de gemeente hebben te maken met drainages. Er is geen 
afstemming hierover. Drainages zijn niet zoals riolering in een beheerprogramma 
opgenomen. Vaak wordt ad hoc te werk gegaan.  

- Verwacht wordt dat effect van drainages in het openbaar groen of in het wegcunet 
op de ontwatering van particuliere percelen beperkt is. Dit als gevolg van de slechte 
horizontale doorlatendheid van het bodem. 

- Verwacht wordt dat drainages van woningbouwvereniging Domesta goed 
functioneren. Hier is sprake van een georganiseerd onderhoudsprogramma. Deze 
drainages zouden in de toekomst desgewenst kunnen worden aangesloten op een 
HWA-riool. De drainages van woningbouwvereniging Woonconcept worden niet 
meer onderhouden en kunnen daardoor als verloren worden beschouwd. 

 
Vanwege het toenemende belang wordt de organisatie rond de drainages verder 
geprofessionaliseerd. Dit betekent dat er een drainagestandaard ontwikkeld wordt voor 
zowel groen als civiel. Het beheer en onderhoud van de drainages wordt geïntegreerd en 
gestructureerd 
 
Essentieel is dat het gehele (toekomstige) drainagesysteem wordt opgenomen in een 
beheersysteem, waarin zowel het periodiek schoonmaken als de vervanging van 
drainageleidingen een plek krijgen. 
 
Lozing drainagewater 
Drainagewater wordt op het oppervlaktewater of op de hemelwaterafvoer (HWA) geloosd. 
Voor lozing van drainagewater op het oppervlaktewater of HWA is geen vergunning van het 
waterschap nodig, zolang er sprake is van horizontale drainage onder vrij verval en het 
drainagewater als schoon kan worden beschouwd.  
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6.2. Drainagestandaard 

Er wordt een pve opgesteld waaraan de drainages in Hoogeveen aan gaan voldoen. Het gaat 
hierbij om drainages die een lange levensduur dienen te hebben, in principe gelijk aan de 
levensduur van de riolering. Er worden voorschriften opgenomen ten aanzien van materiaal, 
diameter, doorspuitputten, pompputten, omhullingsmateriaal, diepteligging etc. Hiermee 
wordt beoogd een uniforme werkwijze en een uniform drainagestelsel te krijgen. Het 
beheer en onderhoud wordt hierdoor vereenvoudigd.  De drainagestandaard wordt 
opgenomen in de Civiel- en Cultuurtechnische standaard. 

6.3. Drainagebeheer 

Drainagebeheerplan  
Er wordt een drainagebeheerplan opgesteld. Vastgesteld wordt welke reeds aanwezige 
drainages nog te onderhouden zijn. Verwacht wordt dat dit drainages zijn die niet ouder zijn 
dan circa 5 jaar. In het beheerplan wordt aangegeven op welke wijze het beheer en 
onderhoud van de drainages dient plaats te vinden. Gedacht kan worden hoe vaak 
drainages doorgespoten moeten gaan worden.  
 
Drainagebeheersysteem 
Op basis van het drainagebeheerplan wordt een drainagebeheersysteem opgesteld. Hierin 
zitten, naast de ligging van de drainageleidingen de volgende technische kenmerken te 
worden vastgelegd: 

- Materiaal en diameter van de leiding. 
- Type omhulling. 
- Wijze van aanleg (in een grindbed, in drainagezand, etc.). 
- Doorspuit- en inspectieputten.  
- Drainage-instelniveau en onderzijde drainageleiding (b.o.b.). 
- Jaar van aanleg. 
- Inspectiegegevens. 

In het beheersysteem dient daarnaast een tijdsplanning voor het onderhoud (doorspuiten) 
en vervanging te worden opgesteld. Wellicht kan het rioolbeheersysteem GBI hiervoor 
uitgebreid worden.  

6.4. Onderhoud 

Doorspuiten 
De planning van het doorspuiten is afhankelijk van de mate van dichtslibben van de 
drainageleidingen door ijzerafzettingen en kleine siltdeeltjes. Daarnaast gaat de kwaliteit 
van de leidingen achteruit door bijvoorbeeld wortelingroei en ijzerafzettingen.  
 
In de huidige situatie worden de aanwezige drainage en leidingen niet onderhouden. Dit zal 
in de planperiode worden opgepakt. Aangezien in Hoogeveen sprake is van ijzerrijk 
grondwater, wordt vooralsnog uitgegaan van het eens per twee jaar reinigen van de 
drainageleidingen. Afhankelijk van de resultaten hiervan kan dit zo nodig worden aangepast.  
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Vervanging 
De vervanging van drainageleidingen zal synchroon gaan lopen met de vervangingstermijn 
van de riolering of wegwerkzaamheden. Door mee te liften met deze werken, zijn de 
vervangingskosten van een drainagesysteem minimaal en wordt voldaan aan de eisen van 
het zo doelmatig mogelijk tegengaan van grondwateroverlast. 
 
Uitgangspunt zal zijn een robuust en duurzaam drainagesysteem. Intentie is de levensduur 
van drainages gelijk te houden aan dat van rioolleidingen. Dit betekent dat 
drainageleidingen van duurzaam kunststofmateriaal moet zijn en in een bed van 
drainagezand (koffer) wordt aangelegd.  

6.5. Lozen grondwater op hemelwaterriool 

In de “Hoogeveense verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater “ zijn 
voorwaarden opgenomen voor het lozen van grondwater op het hemelwaterriool. Dit geldt 
zowel voor het lozen via drainage als ook voor het lozen via een pomp.  
Bij het afvoeren van grondwater via een (openbaar) drainagestelsel, kan dit drainagestelsel 
mogelijk haar grondwater afvoeren naar een lager gelegen hemelwaterriool.  
 
Voor tijdelijke situaties, zoals het drooghouden van een bouwput of rioolsleuf, kan het 
bemalen grondwater onder voorwaarden worden geloosd op het hemelwaterriool. Deze 
voorwaarden zijn afhankelijk van onder andere de lokatie van de bemaling en de 
hoeveelheid te lozen water. Elke (tijdelijke) aansluiting op de riolering is meldingsplichtig. Bij 
deze melding worden de voorwaarden aan de initiatiefnemer meegegeven. 

6.6. Voorgenomen acties 

Hieronder zijn alle acties op een rij gezet die voortkomen uit het beleid in dit hoofdstuk. In 
hoofdstuk 9 zijn de maatregelen en kosten voor de planperiode opgenomen. 
 
1. Het opzetten van een drainagestandaard 

Toelichting: opstellen van een pve voor drainages in Hoogeveen en opnemen in de 
Civiel- en Cultuurtechnische Standaard.  
Doel:eenduidige drainagemethodiek met een lange levensduur. 

 
2. Inventarisatie actuele drainages en opzetten van een drainagebeheerplan  

Toelichting: inventarisatie van nog te onderhouden drainages, inclusief de manier van 
onderhoud bepalen 
Doel: actueel overzicht, inclusief revisie van te onderhouden drainages en de wijze van 
beheer en onderhoud. 
 

3. Het opzetten van een drainagebeheersysteem 
Toelichting: opzetten van een drainagebeheersysteem. Mogelijk kan hiervoor het 
huidige rioolbeheersysteem GBI worden uitgebreid.  
Doel: actueel overzicht van de status van de drainages ten behoeve van doelmatig 
onderhoud (doorspuiten en vervanging). 

 
4. Doorspuiten drainages  

Toelichting: onderhoud vindt in eerste instantie plaats in cycli van twee jaar. 
 Doel: werking van het drainagesysteem te garanderen. 
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7. Monitoring grondwater 

 

7.1. Achtergrond 

In het kader van de grondwaterzorgplicht dient de gemeente inzicht te hebben in de 
ontwateringdiepte van de openbare ruimte. Daarom beschikt de gemeente Hoogeveen 
sinds eind 2009 over een grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat uit 73 peilbuizen. In de 
peilbuizen zijn dataloggers geïnstalleerd waardoor de grondwaterstanden automatisch 
worden geregistreerd.  
 
Het doel van het meetnet is om informatie over de stijghoogten en de stromingsrichting van 
het grondwater te verkrijgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor onderzoeken 
naar de oorzaken van grondwateroverlast. Meetgegevens kunnen ook worden gebruikt voor 
het informeren van burgers en bedrijven over de aanwezige grondwaterstand en het 
adviseren over activiteiten in relatie tot grondwater. Daarnaast geven deze gegevens de 
gemeente inzicht in de grondwaterstand voor het verrichten van haar werkzaamheden in de 
openbare ruimte. Bovendien kunnen grondwatermetingen gebruikt worden om de werking 
van de drainagesystemen te bestuderen. 

7.2. Meetnet 

Na enkele jaren worden de verzamelde meetgegevens geïnterpreteerd. Op basis hiervan 
wordt nagegaan of het meetnet voldoet aan de doelstellingen. Wordt voldoende informatie 
verzameld? Kunnen op bepaalde locaties peilbuizen vervallen of dienen op andere locaties 
peilbuizen bijgeplaatst te worden. Hiertoe wordt periodiek het meetnet geëvalueerd. Aan 
het eind van de planperiode vindt deze evaluatie plaats. 

7.3. Beheer en uitwisseling gegevens 

Voor een juiste interpretatie is het van groot belang dat alle gegevens, zowel met betrekking 
tot de grondwaterstanden, bodemgegevens en het meetnet zelf, gestructureerd en 
makkelijk toegankelijk (digitaal) te beheren zijn. Hiertoe is in 2011 de data ingevoerd in een 
digitaal beheerpakket, dat via internet is te benaderen. Dit pakket wordt gekoppeld met het 
waterloket, zie ook hoofdstuk 8. 
 
De meetgegevens of een interpretatie hiervan dient een plek te krijgen in het 
(grond)waterloket (zie hoofdstuk 9). Na de optimalisatie worden de meetgegevens ter 
registratie in het bestaande DINO-database van het TNO aangeboden. In de toekomst wordt 
dit een onderdeel van de BRO (Basis Registratie Ondergrond) van TNO. Hierdoor wordt 
voldaan aan de eisen zoals gesteld in het verdrag van Aarhus. Hierin is ondermeer het 
uitwisselen van meetgegevens tussen overheden opgenomen. 
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7.4. Voorgenomen acties 

Hieronder zijn alle acties op een rij gezet die voortkomen uit het beleid in dit hoofdstuk. In 
hoofdstuk 9 zijn de maatregelen en kosten voor de planperiode opgenomen. 
 
1.  Exploitatie van het freatisch meetnet 

Toelichting: de dataloggers dienen periodiek te worden uitgelezen, waarbij de 
meetgegevens gecontroleerd en ingevoerd worden in de digitale database (het 
beheerpakket). Daarnaast dienen rekening te worden gehouden met klein herstelwerk 
aan het meetnet. 

 Doel: het verzamelen van de meetgegevens en het meetnet in orde houden. 
 
2.  Uitwisseling meetgegevens 

Toelichting:  het uitwisselen van de meetgegevens met het  
gemeentelijke grondwaterloket en het DINO-Loket van TNO. 

 Doel: verbeteren communicatie en voldoen aan Verdrag van Aarhus. 
 
3.  Evaluatie meetnet 

Toelichting:  Nagaan of het meetnet nog voldoende actueel is, zo nodig worden 
meetlocaties ver- of bijgeplaatst. 

 Doel: Actueel meetnet in stand houden. 
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8. Communicatie: (grond)waterloket 

 

8.1. Achtergrond 

De gemeente Hoogeveen heeft sinds oktober 2010 een waterloket. Dit is een digitaal loket, 
bestaande uit een website (www.nieuwhoogeveenspeil.nl) en een mailadres. 
Ook het grondwater heeft zijn plek binnen het waterloket.  
 
Het grondwater als onderdeel van het waterloket staat goed op de rit. Steeds meer mensen 
weten de weg te vinden naar het loket. De ervaring is dat veel aannemers,  makelaars en 
burgers benieuwd zijn naar de grondwaterstanden. 

8.2. Omgang met meldingen 

De gemeente Hoogeveen neemt naar aanleiding van meldingen over grondwateroverlast 
het initiatief om te onderzoeken of de overlast samenhangt met de aanwezige 
grondwaterstand. Hiervoor wordt informatie uit het grondwatermeetnet en gebiedskennis 
gebruikt. Eventueel wordt aanvullend een onderzoek ter plaatse verricht.  
 
Afhankelijk van de oorzaak wordt verdere actie ondernomen: 

- Indien de bewoner zelf verantwoordelijk is (bijvoorbeeld bij een diepere kruipruimte 
dan gebruikelijk, een lekke waterleiding of bouwkundige gebreken aan de woning), 
onderneemt de gemeente geen verdere actie. Wel kan de gemeente verwijzen naar 
het gemeentelijk waterloket met meer informatie. 

- Indien de oorzaak van de overlast bij de ontwatering op het openbaar terrein ligt en 
deze overlast is structureel (zie paragraaf 4.3), onderneemt de gemeente verdere 
actie, voor zover doelmatig. 

- Indien de oorzaak ligt in de afwatering dan onderneemt het waterschap verdere 
actie. Te denken valt aan het aanpassen van het oppervlaktewaterpeil. 

- Indien de overlast wordt veroorzaakt door zowel ontwatering- als afwaterings-
problemen, wordt een gezamenlijke aanpak door de gemeente en het waterschap 
opgezet. Een gebiedsgerichte, integrale aanpak ligt dan voor de hand. 

8.3. Voorgenomen acties 

Hieronder zijn alle acties op een rij gezet die voortkomen uit het beleid in dit hoofdstuk. In 
hoofdstuk 9 zijn de maatregelen en kosten voor de planperiode opgenomen. 
 
1.  Beheer (grond)waterloket 

Toelichting: De website op orde houden 
 Doel:Informatieverstrekking over het grondwater naar de burgers en bedrijven in 
Hoogeveen. 

 
2.  Afhandeling meldingen 

Toelichting: het afhandelen van meldingen verzorgen 
 Doel: het (zo nodig) uitvoeren onderzoek en tijdige communicatie hierover naar de 
melder. Het onderzoek wordt gefinancierd uit  “advisering derden” binnen het GRP. 
Daarom geen financiële consequenties voor dit plan, enkel uren.  
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9. Kostendekking 

 

9.1. Algemeen 

In hoofdstuk 5 tot en met 8 zijn doelstellingen geformuleerd rond de aanpak van 
grondwateroverlast, drainages, monitoring van het grondwater en de communicatie. Om de 
doelstellingen te bereiken zijn concrete acties benoemd in de laatste paragraaf van ieder 
hoofdstuk. De kosten van deze acties zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 
 
In de tabellen is in de eerste kolom het actienummer opgenomen en in de tweede kolom 
een verwijzing naar de doelstelling uit het hoofdstuk. De kosten zijn afgerond op bedragen 
van 1.000 euro. De onderbouwing van deze kosten inclusief een opsomming van de 
uitgangspunten is niet in dit grondwaterplan opgenomen. De kosten zijn inclusief interne 
uren, exclusief BTW en geraamd met het prijspeil 2011.  
 
Evaluatie 
Aan het eind van de planperiode dient het voorliggende beleid en de genomen maatregelen 
en acties te worden geëvalueerd. Deze evaluatie geldt vervolgens als input voor de volgende 
planperiode. Dit gebeurt gelijktijdig met de evaluatie van het VGRP. 
 
Financiering 
Met de rioolheffing kan de gemeente alle kosten die direct of indirect te maken hebben met 
de invulling van de grondwaterzorgplicht bekostigen. Ditzelfde geldt overigens ook voor het 
afvalwater en het hemelwater. Gedacht kan worden aan de kosten van de maatregelen om 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken, maar ook de 
kosten voor beheer en onderhoud van de uigevoerde maatregelen. De genoemde 
maatregelen in dit plan worden dan ook uit de rioolheffing gefinancierd.  

9.2. Aanpak grondwateroverlast 

In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten opgenomen voor acties in het kader van het 
tegengaan van grondwateroverlast in bestaand en nieuw te ontwikkelen gebied. 
  
Tabel 9.1: Kosten acties aanpak grondwateroverlast uit hoofdstuk 5. 
actie 
nr. 

korte omschrijving 
eenmalige 
kosten € 

jaarlijkse 
kosten € 

jaarlijkse 
uren 

5.1 Nader onderzoek grondwateraandachtsgebieden 200.000 0 0 
5.2 Opstellen gebiedsgerichte plannen 100.000 0 0 
5.3a Uitvoering maatregelen 0 0 0 
5.3b Uitvoering maatregelen Wolfsbos 400.000 0 0 
5.4 Voorkomen grondwateroverlast bij projecten 0 0 120 
5.5 uitbreiden CC standaard 0 0 0 
  Totale kosten grondwateroverlast 700.000 0 120 

 
De eenmalige kosten voor acties in het kader onderzoek en uitvoering maatregelen 
bedragen € 700.000. De jaarlijkse tijdsbesteding om overlast te voorkomen / op te lossen bij 
projecten bedraagt circa 120 uur.  
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9.3. Drainage 

In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten opgenomen voor acties in het kader van het 
beheer en onderhoud van de drainage. 
 
Tabel 9.2: Kostenraming acties in het kader van drainage uit hoofdstuk 6. 
actie 
nr. 

korte omschrijving 
eenmalige 
kosten € 

jaarlijkse 
kosten € 

jaarlijkse 
uren 

6.1 Opzetten drainagestandaard 5.000 0 0 
6.2 Inventarisatie actuele drainages 5.000 0 0 
6.3 Opzetten drainagebeheersysteem 10.000 0 40 
6.4 Doorspuiten drainages 0 10.000 0 
  Totale kosten beheer en onderhoud 20.000 10.000 40 

 
De eenmalige kosten voor acties in het kader van de drainages worden geraamd op € 20.000 
en hebben betrekking op het investeren in een goede ontwerpstandaard, de inventarisatie 
van te onderhouden drains en de aanschaf en implementatie van een beheersysteem. De 
jaarlijkse kosten voor het onderhoud bedragen circa gemiddeld € 10.000. Vanwege 
achterstallig onderhoud wordt in 2012 hiervoor € 20.000 gereserveerd, zie ook de 
budgetplanning in paragraaf 9.7. 

9.4. Monitoring grondwater 

In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten opgenomen voor acties in het kader van het 
grondwatermeetnet.  
 
Tabel 9.3: Kostenraming acties in het kader van de monitoring van het grondwater uit 
hoofdstuk 7. 
actie 
nr. 

korte omschrijving 
eenmalige 
kosten € 

jaarlijkse 
kosten € 

jaarlijkse 
uren 

7.1 Exploitatie freatisch meetnet 0 25.000 8 
7.2 Uitwisseling gegevens meetnet 0 0 0 
7.3 Evaluatie meetnet 5.000 0 0 
  Totale kosten grondwatermeetnet 5.000 25.000 8 

 
De jaarlijkse kosten voor het instant houden van het meetnet bedragen € 25.000. De 
eenmalige kosten voor acties in het kader van het meetnet worden geraamd op € 5.000 en 
hebben betrekking op een evaluatie aan het eind van de planperiode.  

9.5. Kosten communicatie: (grond)waterloket 

In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten opgenomen voor acties in het kader van het 
waterloket. 
 
Tabel 9.4: Kostenraming acties in het kader van het (grond)waterloket uit hoofdstuk 8. 
actie 
nr. 

korte omschrijving 
eenmalige 
kosten € 

jaarlijkse 
kosten € 

jaarlijkse 
uren 

8.1 Beheer loket 0 2.000 50 
8.2 Afhandeling meldingen 0 0 100 
  Totale kosten (grond)waterloket 0 2.000 150 
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De kosten voor het beheer van het (grond)waterloket hebben betrekking op de 
abonnementen voor de regenmeter en de neerslagradar. De verwachte tijdsbesteding rond 
het grondwaterloket bedraagt circa 150 uur. Het grootste deel hiervan komt voor rekening 
van behandeling van de meldingen. 

9.6. Samenvatting kosten per onderwerp 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geraamde kosten per onderwerp. De 
totale eenmalige kosten voor de acties uit het Grondwaterplan worden geraamd op circa € 
725.000. De jaarlijkse kosten worden geraamd op circa € 37.000.  De jaarlijkse tijdsbesteding 
voor het grondwater wordt geraamd op circa 318 uur ofwel 0,2 fte. 
 
Tabel 9.6: Kostenraming acties in het kader van het waterloket 

hoofdstuk en onderwerp 
eenmalige 
kosten € 

jaarlijkse 
kosten € 

jaarlijkse 
uren 

5. Grondwateroverlast 700.000 0 120 
6. Drainages 20.000 10.000 40 
7. Grondwatermeetnet 5.000 25.000 8 
8. (Grond)waterloket 0 2.000 150 

Totaal 725.000 37.000 318 
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9.7. Budgetplanning 

In onderstaande tabel is een indicatieve planning opgenomen van de eenmalige kosten. 
 
Tabel 9.7: Planning eenmalige kosten. 

actie 
nr. korte omschrijving 2012 2013 2014 Totaal 

5.1 
Nader onderzoek grondwater-
aandachtsgebieden 70.000 70.000 60.000 200.000 

5.2 Opstellen gebiedsgerichte plannen 
 

50.000 50.000 100.000 
5.3a Uitvoering maatregelen 

    
5.3b Uitvoering maatregelen Wolfsbos 200.000 200.000 

 
400.000 

5.4 
Voorkomen grondwateroverlast bij 
projecten    

   5.5 uitbreiden CC standaard 
    6.1 Opzetten drainagestandaard 5.000 

  
5.000 

6.2 Inventarisatie actuele drainages 5.000 
  

5.000 
6.3 Opzetten drainagebeheersysteem 

 
10.000 

 
10.000 

6.4 Doorspuiten drainages 
    7.1 Exploitatie freatisch meetnet 
    7.2 Uitwisseling gegevens meetnet 
    7.3 Evaluatie meetnet 
  

5.000 5.000 
8.1 Beheer loket 

    8.2 Afhandeling meldingen 
    

  Totaal 280.000 330.000 
115.00

0 725.000 
 
Tabel 9.7: Planning jaarlijkse kosten. 

actie 
nr. korte omschrijving 2012 2013 2014  Totaal 

5.1 
Nader onderzoek grondwater-
aandachtsgebieden 

    
5.2 Opstellen gebiedsgerichte plannen 

    5.3a Uitvoering maatregelen 
    5.3b Uitvoering maatregelen Wolfsbos 
    

5.4 
Voorkomen grondwateroverlast bij 
projecten 

    5.5 uitbreiden CC standaard 
    6.1 Opzetten drainagestandaard 
    6.2 Inventarisatie actuele drainages 
    6.3 Opzetten drainagebeheersysteem 
    6.4 Doorspuiten drainages 20.000 7.500 2.5000 30.000 

7.1 Exploitatie freatisch meetnet 25.000 25.000 25.000 75.000 
7.2 Uitwisseling gegevens meetnet 
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8.1 Beheer loket 2.000 2.000 2.000 6.000 
8.2 Afhandeling meldingen 

      Totaal 47.000 34.500 29.500 111.000 
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BIJLAGE 1   Kaart grondwateraandachtsgebieden
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BIJLAGE 2  BELEID EN WETGEVEND KADER 
 
De volgende wetten en beleidsplannen zijn bepalend voor het gemeentelijk 
(grond)waterbeleid: 

- Europese Kaderrichtlijn Water  
- De Waterwet 
- Wet Milieubeheer 
- Nationaal Waterplan 2009-2015 
- Nationaal bestuursakkoord water geactualiseerd 
- Bestuursakkoord Waterketen 2007 

 
Europese Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren, 
onder meer door lozingen aan te pakken, op Europees niveau. Verder is het de bedoeling 
het duurzaam gebruik van water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater 
aanzienlijk te verminderen. Naast een verbetering van de waterkwaliteit is het streven ook 
de Europese waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in 2015.  
 
De Waterwet 
Acht bestaande wetten (o.a. Wet op de Waterhuishouding en Grondwaterwet) voor het 
waterbeheer in Nederland zijn sinds december 2009 vervangen door één Waterwet. De 
Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. De wet is gericht op het 
bereiken van doelstellingen van watersystemen (stroomgebieden), met een heldere 
verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen de verschillende betrokken 
overheden. Tevens is de wet gericht op een adequaat instrumentarium voor de uitvoering 
van het waterbeleid. Dit betreft dan met name een vermindering van regels, 
vergunningstelsels en administratieve lasten. 
 
Door de Waterwet zijn waterschappen, gemeenten en provincies beter in staat 
wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het 
toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, 
drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op basis van de functie worden 
eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het water. 
 
Hemelwater- en grondwaterzorgplicht voor gemeenten 
De Wet Milieubeheer (art 4.22) en de waterwet (art 3.5 en 3.6) bieden de gemeenten een 
aantal wettelijke voorzieningen om een adequate aanpak van de stedelijke wateropgave te 
waarborgen: 

1. Een gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling door middel van een openbaar 
vuilwaterriool en het transport naar een zuiveringtechnisch werk van stedelijk 
afvalwater. De gemeente kan in plaats van aanleg en beheer van een openbaar 
vuilwaterriool ook gebruikmaken van een afzonderlijke systemen of andere 
passende systemen (zoals IBA’s), indien daarmee eenzelfde graad van 
milieubescherming wordt bereikt. Indien de inzameling en transport van afvalwater 
niet doelmatig zijn, kan de gemeente van de provincie een ontheffing krijgen van de 
zorgplicht. 
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2. Opname van een zorgplicht voor de gemeente met betrekking tot afvloeiend 
hemelwater (‘hemelwaterzorgplicht’). 

3. Een zorgplicht voor de gemeente voor het in het openbaar gemeentelijke gebied 
treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is 
en niet tot zorg van het waterschap of de provincie behoort 
(‘grondwaterzorgplicht’). 

4. Het doorvoeren van aanpassingen in de Wet milieubeheer die volgen uit de 
herijking van het regenwaterbeleid en de herijking van de VROM-regelgeving. Zo is 
een nieuw artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat bestuursorganen die 
bevoegdheden uitoefenen met betrekking tot afvalwater, rekening moeten houden 
met een voorkeursvolgorde. De reden hiervoor is dat sommige wijzen van omgaan 
met afvalwater vanuit milieuhygiënisch oogpunt uitdrukkelijk de voorkeur 
verdienen boven de andere. 

5. Het creëren van een heffingsbevoegdheid in de Gemeentewet, die de gemeenten, 
beter dan tot nu toe het geval was, in staat moest stellen de kosten te verhalen die 
gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave (gemeentelijke rioolheffing 

6. De mogelijkheid voor gemeenten om bij verordening regels te stellen voor het lozen 
van afvloeiend hemelwater en grondwater. 

7. Een ‘verbreding’ van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), door in art. 4.22 Wet 
Milieubeheer op te nemen dat gemeenten in hun GRP naast de reeds bestaande 
planverplichting voor de inzameling en transport van afvalwater ook aandacht 
besteden aan hun zorgplicht voor grond- en hemelwater. 

 
Wet Milieubeheer 
In de Wet Milieubeheer zijn voorschriften gesteld aan het lozen van afvalwater. Lozingen op 
de riolering zijn op basis van de Wet milieubeheer geregeld. Enerzijds mag het materiaal van 
de riolering niet worden aangetast, anderzijds mag ook de goede werking van de 
afvalwaterzuiveringsinrichting niet worden belemmerd. Tot slot is de kwaliteit van belang in 
verband met overstortingen op oppervlaktewater. Een en ander is vastgelegd in de 
Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Bij Wet milieubeheercontroles bij 
bedrijven moet ook de rioleringscomponent worden meegenomen. 
 
Nationaal Waterplan 
Het Nationale Waterplan (NWP) beschrijft de maatregelen die in de periode 2009-2015 
genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar 
te houden en de kansen die water biedt te benutten. Op basis van de Wet ruimtelijke 
ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van 
structuurvisie. 
 
Opgaven voor wonen, werken, mobiliteit, recreëren, landschap en natuur, water en milieu 
worden in samenhang aangepakt. Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar 
gestreefd dat de hoeveelheid groen en water per saldo toeneemt. Dit moet stedelijk gebied 
aantrekkelijk en leefbaar maken en houden. Bij de aanpak van de stedelijke wateropgave 
wordt rekening gehouden met verdergaande verstedelijking en klimaatverandering en 
zoveel mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad. De uitvoering van maatregelen 
wordt gecombineerd met herstructurering van bestaand bebouwd gebied en de realisatie 
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van groen in en om de stad.  
 
Gemeenten pakken uiterlijk in 2015 in samenwerking met waterschappen in een 
gebiedsproces urgente knelpunten van stedelijke wateroverlast aan, inclusief de riolerings- 
en waterkwaliteitsopgave (Kaderrichtlijn Water). De overige knelpunten worden uiterlijk in 
2027 opgelost. Gemeenten formuleren uiterlijk in 2012 beleid voor de invulling van hun 
nieuwe wettelijke zorgplichten voor de inzameling van overtollig regenwater en grondwater 
in het wettelijk verplichte (verbrede) gemeentelijk rioleringsplan. Verder maken gemeenten 
en waterschappen conform de nieuwe bepaling in de Waterwet afspraken over de 
afstemming van wederzijdse taken. Gemeenten en waterschappen kunnen er ook voor 
kiezen deze afspraken te maken in de vorm van een stedelijk waterplan. 
 
Nationaal bestuursakkoord water geactualiseerd 
In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele 
veranderingen voor. De klimaatsverandering met de bijbehorende zeespiegelstijging en 
intensievere neerslag, bodemdaling en verstedelijking maken een nieuwe aanpak in het 
waterbeleid noodzakelijk. In februari 2001 sloten daarom Rijk, Interprovinciaal Overleg 
(IPO), Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de 
Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Deze samenwerking heeft geleid tot het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW heeft betrekking op de waterkwantiteit 
(anticiperen op veranderende omstandigheden, zoals onder andere de verwachte 
klimaatsverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak).  
Verwacht wordt dat de uitwerking van het beleid kan leiden tot een claim op de beschikbare 
ruimte. Ook is er meer aandacht voor de implementatie met de KRW waarvoor afspraken 
zijn gemaakt over het realiseren van schoon en ecologisch gezond water. 
 
In februari 2011 zijn het Rijk, de provincies, de waterschappen, de gemeenten en de 
waterleidingbedrijven het eens geworden over het geactualiseerde Bestuursakkoord Water 
met de titel ‘Water met Vuur’. De afspraken over het waterbeleid maken deel uit van het 
veel bredere Hoofdlijnenakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden. Een formele 
uitgave van het Bestuursakkoord Water is in april 2011 gepubliceerd via het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
Het waterbeleid zal volgens de afspraken de komende jaren flink worden gereorganiseerd. 
Het bestuursakkoord moet een doelmatiger waterbeheer in Nederland mogelijk maken en 
de rolverdeling tussen de verschillende overheden op watergebied duidelijk neerzetten. 
 
Dit zal voor de komende jaren voor gemeente het volgende betekenen 
Operationele taken in het afvalwaterketenbeheer worden opgeschaald tot de 
gebiedsgrootte van het waterschap. In feite houdt dat in dat gemeenten en waterschappen 
regionale plannen moeten gaan maken, waarin zuiveringen en rioleringsnetten onderling 
worden gekoppeld. Zij zullen meer moeten inzetten op een gemeenschappelijke planning en 
gemeenschappelijke investeringen om meer winst c.q. besparingen te realiseren. Mochten 
de resultaten onvoldoende blijken dan zal wetgeving volgen. 
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Het VNG gaf op basis van het conceptbestuursakkoord de volgende aanbevelingen: 
• Neem een afspraak op over ambities en doelen (haalbaar en betaalbaar) in relatie 

tot KRW en prioritering van onderwerpen. 
• Sluit voor monitoring en evaluatie aan bij bestaande bronnen en informatiestromen. 
• Verscherp de omschreven rollen op het gebied van kaderstelling en toezicht op 

enkele punten. 
• Verdere juridificering (met bijbehorende verplichtingen) van de watertoets past niet 

in het procesmatige karakter en wordt afgeraden. 
• De voordelen van verdergaande integratie in de waterketen zijn onzeker en 

integratie bevat een risico op suboptimalisatie en kostenverschuiving. 
 
Bestuursakkoord Waterketen 2007 
Op 5 juli 2007 heeft de VNG samen met andere betrokken partijen een bestuursakkoord 
waterketen afgesloten. Dit akkoord bevat afspraken die leiden tot versterking en verdere 
stimulering van het bottum-up samenwerkingsproces tussen gemeenten, 
drinkwaterbedrijven en waterschappen. Resultaat van deze afspraken moet zijn dat de 
doelmatigheid en transparantie van de uitvoering van de taken wordt vergroot. Het akkoord 
gaat ervan uit dat een doelmatigheid van 10 à 20 % over 10 jaar haalbaar is. 
Aandachtspunten voor de gemeenten uit het bestuursakkoord waterketen zijn met name 
Benchmarking rioleringszorg, intergemeentelijke samenwerking en permanente 
samenwerking met het waterschap. 
 

• Een belangrijk speerpunt is het doen van vergelijkend onderzoek ter verbetering van 
de uitvoering van taken (benchmarking). Benchmarking biedt objectieve informatie 
om de uitvoering van taken te vergelijken en op basis daarvan verder verbeteringen 
door te voeren. In het bestuursakkoord wordt opgeroepen een benchmark uit te 
voeren.  

• Het bestuursakkoord stelt tot doel dat gemeenten en waterschappen een 
permanente samenwerking in het afvalwaterbeheer realiseren en bestuurlijke 
overeenkomsten afsluiten om investeringen tegen de laagst maatschappelijke 
kosten te realiseren.  

 
Het Rijk monitoort de ontwikkeling van de doelmatigheid en transparantie ten opzichte van 
het referentiejaar 1998. In 2007 is de eerste monitor uitgevoerd.  
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BIJLAGE  3   Stroomschema melding grondwateroverlast 
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