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Actualisatie bestuurlijke afspraken grondwater en funderingen
in Hillegersberg
De gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
(HHSK) en diverse bewonersorganisaties in Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier zijn al
langere tijd op constructieve wijze in gesprek over grondwater in relatie tot
funderingsproblematiek. Met de commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) en HHSK
zijn in oktober 2013 voor de wijk Oud Hillegersberg bestuurlijke afspraken gemaakt door
wethouder Van Huffelen. In 2015 is in het Kleiwegkwartier de pilot "Goed gefundeerd!" gestart.
Mede in het licht van de toegenomen urgentie van en aandacht voor funderingsproblemen
hebben partijen afgesproken om deze bestuurlijke afspraken te actualiseren. Deze actualisatie
bestaat uit het opschalen van de afspraken uit 2013 naar het funderingsrisicogebied
Hillegersberg (Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier) en het herbevestigen en zo nodig
aanscherpen van de afspraken.

Betrokkenen:
• Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door
mevrouw D. Gerts.
•

Bewonersorganisatie InHiliegersberg, vertegenwoordigd door mevrouw M.
Hovenkamp.

•

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, vertegenwoordigd door de heer Ch.G. Mast.

•

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
vertegenwoordigd door de heer B.J. Eerdmans.

Afspraken
Algemeen:
•

De betrokken partijen erkennen dat de aanpak van grondwateronderlast is gediend
met samenwerking, waarbij iedere partij vanuit de eigen verantwoordelijkheid een
bijdrage levert.

•

De bezorgdheid over de lage grondwaterstand in relatie tot het funderingshout wordt
gedeeld.

•

De lage grondwaterstand wordt volwaardig en expliciet meegenomen bij
besluitvorming.
Het ambtelijke overleg kan tot 2021 incidenteel op verzoek van een van de betrokken
partij worden georganiseerd. In dit overleg wordt, naast de behandeling van
inhoudelijke vragen over projecten, ook de voortgang van de bestuurlijke afspraken
bewaakt.

•

•

Bewoners, hoogheemraadschap en gemeente trekken, vanuit een gezamenlijk
belang, samen op bij projecten van derden die consequenties kunnen hebben voor
grondwater en funderingen in de funderingsrisicogebieden, zoals het project A 13/A 16
van Rijkswaterstaat.
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De bewonersorganisaties:
•
•

•

Dragen zorg voor informatieverstrekking over grondwater en funderingen door middel
van bewonersavonden en de website www.inhillegersberg.nl;
Leveren bijdragen aan de bevordering van grondwateraanvulling door
informatieverstrekking over afkoppeling van regenwater en toevloeiing naar de bodem
(informatie via www.inhillegersberg.nl);
Stimuleren bewoners om zelf de kwaliteit van de fundering te laten onderzoeken en de
grondwaterstand op hun terrein te meten (informatie via funderingsloket, waterloket en
www.inhillegersberg.nl).

Het hoogheemraadschap:
•

Publiceert alle aanvragen van vergunningen voor grondwateronttrekking en meldingen
van grondwateronttrekking via www.overheid.nl.

•

Informeert de bewonersorganisaties in vooroverleg over vergunningverlening voor de
aanleg van kunstwerken ten behoeve van de rijksweg A 13/A 16 en wel met name over
de mogelijke bemaling van het grondwater bij de aanleg van deze rijksweg.

•

Overweegt bij het opstellen van het nieuwe grondwaterbeleid in 2016 de invoering van
zogenaamde kwetsbare gebieden, waarvoor een restrictief beleid ten aanzien van
grondwateronttrekkingen zal gelden.

•

Betrekt in de afweging van belangen bij het opstellen van het nieuwe peilbesluit
Hillegersberg/Schiebroek (2018) het belang van de houten funderingen in relatie tot
grondwateronderlast en overweegt daarbij de mogelijkheid van verhoging van het
waterpeil met 5 cm.

De gemeente:
• Vervangt in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan 4 vóór 2021 de resterende
oude riolen « 1980) in Hillegersberg, met uitzondering van de riolering in de
Margrietstraat en de Diamantweg, waar vanwege de huidige kwetsbare
funderingssituatie geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De te vervangen
riolen zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsbehoefte. Hierbij zij aangetekend
dat de gemeente voor het kunnen nakomen van deze afspraak wel mede afhankelijk
is van andere partijen die werkzaamheden in de buitenruimte moeten uitvoeren.
•

Informeert de bewoners over relevante komende projecten, met aandacht voor de
consequenties voor grondwater en funderingen. Zodra de uitvoeringsplanning van een
project bekend is (periode 2016-2018), wordt deze bekend gemaakt via de website
van het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Latere rioolprojecten uit de
meerjarenonderhoudsbehoefte (periode 2018-2021) worden ook reeds gedefinieerd,
nog zonder uitvoeringsplanning.

•

Legt bij rioolvervanging in Hillegersberg mits doelmatig (effectief en efficiënt)
infiltratieleidingen aan, inclusief verbinding(en) met oppervlaktewater in hetzelfde
peilgebied, ter bevordering van de grondwateraanvulling door oppervlaktewater. In het
Kleiwegkwartier zal naar verwachting in 2019 in het kader van het project
Kleiweg/Uitweg een verbinding met het oppervlaktewater worden gerealiseerd
(Erasmussingel/Schiebroekse Ringvaart).
Legt bij rioolvervanging in Hillegersberg mits doelmatig (effectief en efficiënt)
waterpasserende bestrating aan, ter bevordering van de grondwateraanvulling door
hemelwater.

•
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•
•

•
•

Monitort de grondwaterstanden in het openbare gebied en beoordeelt op basis
daarvan het functioneren van de grondwateraanvullende voorzieningen.
Informeert en adviseert de bewoners van Hillegersberg over funderingen en
grondwater, o.a. in het kader van de gezamenlijke buurtgerichte aanpak "Goed
Gefundeerd!" in het Kleiwegkwartier, die in 2016 zal worden afgerond.
Betrekt in haar onderzoek naar de waterhuishouding in het Kleiwegkwartier ook de
nog ontbrekende funderingsrisicogebieden in deze wijk
Bevordert middels subsidie de uitvoering van funderingsonderzoek door bewoners,
om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek en in de mogelijke gerichte
maatregelen.
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