“Wet Gemeentelijke Watertaken, de nieuwe zorgplichten en
de Kaderrichtlijn Water vanuit gemeentelijk perspectief”.
Inleiding op Afkoppeldag RIONED van 9 november 2006
mr. Willem van Douwen - Gemeenteambassadeur Water Rijn-West en gemeente Alkmaar.
Dit najaar is de Wet gemeentelijke watertaken in behandeling bij de TK. Het voorstel bevat
nieuwe gemeentelijke zorgplichten voor afvoer van hemelwater en voor grondwateroverlast. In
het wetsontwerp krijgt de gemeente de taak ordentelijk voor het afvloeiend hemelwater te
zorgen en grondwateroverlast zoveel mogelijk te beperken. In het wetsvoorstel is ook een
passende financiering opgenomen via het zogenaamde verbrede rioolrecht. Na een schets van
de nieuwe wettelijke taken voor de gemeente, vertel ik iets over het waarom van dit ontwerp en
geef daar commentaar op. Ik sluit af met een korte verkenning van het verband met de Kader
Richtlijn Water.
De nieuwe zorgplichten in beleidsperspectief.
Twee belangrijke taakvelden staan centraal in het wetsontwerp:
• (gescheiden) afvoer van regenwater, en
• voorkomen of beperken van grondwateroverlast.
Beide nieuwe taken gaan onderdeel uitmaken van de gemeentelijke watertaken. Op dit moment gaat
het daarbij vooral nog om de zorg voor de riolering en in veel gemeenten ook over onderhoud van
stadswateren en baggeren. Natuurlijk is de gemeente daarnaast als vanouds verantwoordelijk voor
het locale ruimtelijke beleid.
De riolering kent de ontwikkeling van de afvoer van het afvalwater met het “tonnetje” via gemengde
afvoer voor de riolering naar een scheiding van de stromen (vies) afvalwater en (schoon) regenwater.
Gemengde afvoer veroorzaakt waterverontreiniging via riooloverstorten in de sloot en ”afkoppelen” is
daarvoor de nieuwe remedie. Het lijkt logisch, die scheiding van vies en schoon water en in
nieuwbouw wordt het gescheiden afvoeren als vanzelfsprekend toegepast. “Afkoppelen” in bestaande
wijken is vaak kostbaar en zal om die reden bij voorkeur gecombineerd moeten worden met stedelijke
vernieuwing. Zo is het betaalbaarder te maken. Ook moeten we oppassen het kind niet met het
badwater weg te gooien. Rechtstreeks afvloeien van regenwater naar de sloot kan ook
verontreinigingen meenemen van straat, gebouw of auto en zo de vervuiling in het milieu verspreiden.
“Afkoppelen met verstand” is daarom het devies. Ook zal de doelmatigheid in de gaten gehouden
moeten worden: afkoppelen moet echt bijdragen aan schoner water en de kosten moeten met dat
effect in een gezonde verhouding staan. Doelmatigheid voorop, zegt de VNG terecht.
Dan hebben we het grondwater. Of beter gezegd de overlast van water op de grond: natte terreinen
en water in de kruipruimte zijn de verschijnselen, die door te hoog grondwater kunnen worden
veroorzaakt, maar evenzeer door niet goed afgevoerd regenwater. Zo ligt er een belangrijke relatie
tussen grondwater en regenwater. Maar dat maakt de burger niet veel uit: hij heeft last van water op
de grond, roept de overheid (vaak gemeente) te hulp en wil niet meer van het kastje naar de muur
gestuurd worden. De overheid kan met zoveel problemen ook niet werkeloos blijven toezien, waar de
burger het zelf niet meer kan oplossen. Het is de taak van de gemeente in dat gat te springen.
Is dat logisch, de gemeente? Ja, want daar komt de burger het gemakkelijkst binnen en de gemeente
kan zo de verbinding naar andere overheden verzorgen en oplossingen in kaart brengen in
samenhang met andere zaken dan water. De gemeente als loket en als schakel naar verschillende
oplossingsmogelijkheden. Want het is niet persé de gemeente die maatregelen zou moeten nemen, of
zelfs niet altijd een andere overheid. Want de burger heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Je zou
het zo kunnen zien: de burger lost eerst de zaak op bij het eigen gebouw of op eigen perceel en pas
als van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden dat zelf te doen, komt de overheid in beeld. De
gemeente voert dan af van perceel tot sloot en het waterschap vanaf de sloot en verderop. Maar
daarmee is de diepere oorzaak nog niet altijd in beeld. Dat vraagt soms nader onderzoek en voor de
burger is dat soms teveel gevraagd. Dan treedt de gemeente op en helpt de problemen in kaart te
brengen, om na overleg met de betrokkenen te bepalen wie iets moet gaan doen en –als de
gemeente zelf aan zet is- wat er moet gebeuren. Dat laatste is natuurlijk een kwestie van maat en van
belang. Want hoeveel mag het kosten om een bepaalde overlast met maatregelen te bestrijden? Dat
bepalen is de taak van de gemeente: een goede balans bepalen tussen het belang van de bewoner
en van de belastingbetaler. Want die betaalt de rekening.
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Ik bespreek grondwateroverlast nu vanuit het perspectief van teveel aan water. Maar er is ook
onderlast, een te lage grondwaterstand waardoor bijvoorbeeld schade aan houten funderingen kan
ontstaan; in Dordrecht bijvoorbeeld. Een problematiek, die wel onder grondwater begrepen kan
worden, maar ook zo zijn eigen kanten kent.
Problemen genoeg in de bestaande bebouwing. Dan moeten we er natuurlijk voor zorgen, dat dit in de
nieuwbouw beter gaat. Als regisseur van de stedelijke inrichting is dat een taak van de gemeente. Niet
persé door het (grond)water geheel uit te bannen, maar ook door ervoor te zorgen dat terrein en
gebouw zodanig zijn ingericht, dat ze passen bij de (grond)watersituatie. Aangepast bouwen heet dat,
namelijk inrichting en gebruik van de omgeving in harmonie met de natuurlijke omgeving.
Kernelementen uit wetsvoorstel.
Dan het wetsvoorstel. Het wetsontwerp Gemeentelijke Watertaken is eigenlijk een verzameling van
artikelwijzigingen en toevoegingen in verschillende wetten, waaronder de Wet Milieubeheer en de Wet
op de Waterhuishouding.
De bestaande zorgplicht afvalwater wordt daarin gesplitst in twee zorgplichten:
• de zorgplicht afvalwater, opgenomen in de Wet Milieubeheer en
• de zorgplicht afvloeiend hemelwater.
Zo wordt de indruk voorkomen, dat het hemelwater samen met het afvalwater moet worden
afgevoerd. Die indruk mag niet ontstaan, want de trend is om die twee juist gescheiden af te
voeren.
De zorgplicht afvloeiend hemelwater staat in artikel 9a van het wetsontwerp als volgt:
Artikel 9a
1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor
een doelmatige inzameling van het afvloeiende hemelwater, voor zover van degene die
zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs
niet kan worden gevergd het afvloeiende hemelwater op of in de bodem of in het
oppervlaktewater te brengen.
2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg
voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het
verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden
begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering,
terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld
hemelwater, en het afvoeren naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
Daar waar dat van de particulier in redelijkheid niet verlangd kan worden, moet de gemeente dus
voor een ordentelijke inzameling zorgen. Hoe, dat bepaalt de gemeente zelf, en daarin zit ook de
locaal/bestuurlijke afweging tussen de noodzaak van inzamelmaatregelen en de kosten daarvan.
Dan is er de zorgplicht grondwater. De gemeente beperkt met maatregelen in het openbaar gebied de
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de bestemming van de grond, voor zover
dit doelmatig is. Deze zorgplicht wordt zo geformuleerd:
Artikel 9b
1. De gemeenteraad of 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
inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
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De aanpak van hemelwater en van het grondwater moeten vervolgens in het zogenaamde Verbreed
GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) worden opgenomen. Zo krijgt de gemeente een verplichting beleid
over deze onderwerpen te voeren.
In beide zorgplichten zit het element doelmatigheid en zijn afwegingscriteria opgenomen, zoals
• “voorzover dat …. redelijkerwijs [van de burger] … niet kan worden gevergd”, of
•
“…zoveel mogelijk…”,
die het de gemeente mogelijk maken en zelfs verplichten eigen afwegingen te maken. Zo komt er een
belangrijke ook bestuurlijke taak bij en de bekostiging kan natuurlijk niet achterblijven, want zonder
geld geen taken.
Het wetsontwerp kent de verruiming van het rioolrecht naar een waterheffing, van waaruit niet
alleen de rioleringskosten, maar nu ook hemelwaterafvoer en grondwatermaatregelen bekostigd
kunnen worden.
Tot slot kan de gemeenteraad bij verordening regels bepalen over de hemelwater- en
grondwaterbehandeling door particulieren. Want de gemeente gaat over het openbaar gebied en wil
de gemeente daar doeltreffend kunnen opereren, dan moet de medewerking van gebouweigenaren
zonodig kunnen worden afgedwongen. Het ontwerp geeft de gemeenteraad daartoe een
verordenende bevoegdheid:
Artikel 10.32a
1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat:
a. bij het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem
of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, wordt
voldaan aan de in die verordening gestelde regels, en
b. het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening
voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater binnen een in die
verordening aangegeven termijn wordt beëindigd.
2. Van de mogelijkheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geen
gebruikgemaakt, indien van degene bij wie afvloeiend hemelwater of grondwater vrijkomt
redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van dat water kan worden gevergd.
Waardering en commentaar.
Hoe nodig is nu dit wetsontwerp voor de gemeentelijke praktijk? Wat draagt het bij?
Ik beoordeel het wetsontwerp vanuit de 4- D’s:
• duurzaamheid: kwaliteit op lange termijn;
• doelmatigheid: effect/kosten;
• draagvlak in de samenleving voor beleid en uitvoering met transparantie als belangrijk element;
• deregulering: praktisch en met een minimum aan bureaucratie.
Ik beoordeel het ontwerp positief. Het is goed dat de zorgplicht voor grondwater geregeld wordt. De
overheid (gemeente) is nu verplicht het onderwerp te agenderen en de burger kan niet meer van het
kastje naar de muur gestuurd worden; en dat is de belangrijkste winst in mijn ogen. Winst is ook het
verbreed rioolrecht. Nu kan de gemeente de nieuwe gemeentelijke watertaken ook op een
transparante manier bekostigen. Ook dat het geheel in een verbreed GRP wordt opgenomen, is niet
meer dan een logische aanvulling. Of die zorgplicht voor hemelwater nu echt nodig was, vraag ik mij
wel af. Ook nu al wordt het regenwater afgevoerd en in het kader van het beheer van de openbare
ruimte ligt er toch al een voldoende duidelijke rol van de gemeente. Maar goed explicitering van de
verplichting kan geen kwaad en positief is, dat de gemeente haar beleid ook op dit punt expliciet moet
gaan verantwoorden.
Dan de doelmatigheid, hoe staat het daarmee?
Scheiden van vies afvalwater en schoon regenwater is een heel logisch principe. Bij de concrete
toepassing daarvan moeten we echter de doelmatigheid niet uit het oog verliezen. Doelmatigheid in
de zin van effectief beleid tegen redelijke kosten. Afkoppelen moet effect hebben, namelijk leiden tot
vermindering van de vervuiling van het water. Heeft het dat niet dan moet je het natuurlijk niet doen.
Ook niet als het effect ervan tegen te hoge kosten bereikt moet worden. Ook moet afkoppelen met
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verstand gebeuren: kijk naar de nieuwe verontreiniging, die afkoppelen met zich mee kan brengen,
doordat vuil van verkeer, straat of gebouw in oppervlaktewater of bodem verspreid wordt. Sterk punt
van het wetsontwerp is, dat het gemeenten de ruimte biedt deze afwegingen te maken en zo tot een
doelmatige uitvoering te komen.
Bij de zorgplicht grondwater heb ik een opmerking. Uitgangspunt daar is dat de gemeente
maatregelen moet nemen indien het grondwater structureel nadelige gevolgen heeft voor de
bestemming. Geclausuleerd weliswaar door “….zoveel mogelijk…”en “…voorzover …. doelmatig…”,
maar het uitgangspunt is in mijn ogen onjuist. Het zou een open afweging van het gemeentebestuur
moeten zijn, waarbij twee belangen in balans gebracht worden: het belang van de belastingbetalende
burger tegenover het belang van de eigenaar-bewoner. Nu lijkt het zwaartepunt gelegd te worden op
het individuele belang van de woonconsument ten nadele van de belastingbetaler. Ook ten nadele
van het milieu, want de onbalans in het ontwerp stimuleert ingrijpen om het water extra terug te
dringen, terwijl juist aanpassen van ons grondgebruik aan de waterdynamiek de lijn zou moeten zijn.
Meer ruimte voor water is immers dé lijn in het waterbeleid van vandaag.
KRW en nieuwe zorgplichten.
Ik sluit mijn presentatie af met een korte schets van de KRW (Kader Richtlijn Water). De komende
anderhalf jaar staan de gezamenlijke overheden in Nederland voor de nadere uitwerking van deze
Europese Richtlijn voor de waterkwaliteit tot een opgave aan Brussel. Nieuw is dat die opgave een
resultaatsverplichting vormt: wat we opgeven moeten we ook daadwerkelijk uitvoeren en Brussel zal
ons daar te zijnertijd op aanspreken. Basis voor die opgave zijn uitwerkingen door alle betrokken
overheden (Rijk, provincie, waterschap en gemeente) van doelen en maatregelen voor waterlichamen.
Deze uitwerkingen worden de komende anderhalf jaar gemaakt via gebiedsplannen. Waterschappen
zijn trekkers en gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Riolering, gebiedsinrichting (inrichting
van groen en oevers van waterlopen) en baggeronderhoud zijn de belangrijkste gemeentelijke taken,
die daarin een rol spelen. In de wet gemeentelijke watertaken gaat het om riolering, naast hemelwater
en grondwater. Grotendeels dezelfde agenda dus.
Het is belangrijk dat gemeenten meedoen aan deze fase, omdat de gemeentelijke kennis van deze
taken hard nodig is om uiteindelijk verstandige maatregelen aan Brussel te kunnen opgeven.
Voor alle overheden is het belangrijk in deze fase heel goed te letten op de maatregel-effect-relatie.
We moeten (slechts) die maatregelen opgeven, die duidelijk leiden tot verbetering van de
waterkwaliteit (doelmatigheid). Tot nu toe hebben we daarover echter een gebrekkige kennis. Met
name op de locale effecten van onze maatregelen op de waterkwaliteit hebben we te weinig zicht.
Modellen en algemene schema’s leveren daarvoor onvoldoende basis en er zal dus hard gewerkt
moeten worden aan deze kennisontwikkeling, specifiek voor iedere locatie waar we maatregelen
willen treffen, in onze gemeenten en in onze waterschappen.
De kans voor deze kennisontwikkeling nu biedt ons de KRW. Systematische locale effect evaluatie en
daaruit leren wat effectief is en wat niet is nodig voor een verstandige uitvoering. Benutten van die
kans is hard nodig, want bij de verantwoording naar Brussel straks telt het resultaat. Niet alleen naar
Brussel trouwens, ook naar de eigen inwoners van het gebied.
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