IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015
Inleiding
Op 25 november 2015 vergaderde de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) sprak
in bij het agendapunt B.1, Vaststelling Keur. Aansluitend werd de visie grondwaterbeheer besproken
(agendapunt B.4).
Deze impressie van de VV beperkt zich tot het raakvlak van integraal waterbeheer en de
problematiek van houten funderingen (paalrot). Bijlage 1 is de inspreekbijdrage van de cgOH. De
archiefuitzending van het debat en alle stukken kunnen geraadpleegd worden op het
informatiesysteem van het HHSK (www.HHSK.nl).

Agendapunt B.1, vaststelling keur
vragen eerst termijn
De heer Prinsen (SGP-ChristenUnie) vraagt of mevrouw Van Oosten ervan op de hoogte is gesteld dat
de problematiek van het aanwijzen van kwetsbare gebieden volgend jaar uitgewerkt wordt en dat
hierover nog gesproken wordt, met inbegrip van besluitvorming.
De heer Geselschap (VVD) maakt zich zorgen over de funderingsproblematiek. Hij is blij dat hij in de
algemene beschouwingen van de portefeuillehouder gelezen heeft dat onderzocht wordt in welke
mate de door bewoners gevraagde bescherming geregeld kan worden in een algemene regel, dat de
stakeholders hierbij betrokken worden en dat gestreefd wordt naar besluitvorming in het 4e kwartaal
van 2016. De heer Geselschap vraagt of ook de desbetreffende bewonersorganisatie als stakeholder
bij het overleg wordt betrokken. Tevens vraagt hij dat wanneer het niet mocht lukken om de
gevraagde bescherming met kwetsbare gebieden op een gelijkwaardige wijze in een algemene regel
vast te leggen of de VV zich in dat geval alsnog kan beraden over de mogelijkheid om de gevraagde
bescherming met het aanwijzen van kwetsbare gebieden te regelen.
beantwoording eerste termijn
Op de vraag van de heer Prinsen antwoordt mevrouw Gerts dat het cgOH op de hoogte is gesteld van
de wijze van uitwerken van de problematiek van het aanwijzen van kwetsbare gebieden. Naar
aanleiding van de vragen van de heer Geselschap deelt mevrouw Gerts mede dat bij het genoemd
overleg de gemeente en het cgOH als stakeholders uitgenodigd worden en dat de VV geïnformeerd
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wordt wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om de gevraagde bescherming in een algemene regel
vast te leggen.
tweede termijn
De heer Prinsen stelt dat het proces helder is geworden. Hij vraagt welke uitgangspunten en kaders
het college bij de bescherming van kwetsbare gebieden voor ogen heeft en hoe in dit proces het
algemeen bestuur meegenomen wordt, alvorens vast te stellen wat die uitgangspunten en kaders
zijn om uiteindelijk te bepalen welke gebieden als kwetsbaar beschouwd worden en hoe de
gewenste bescherming te regelen.
De heer Van Heemst (PvdA) is blij met het antwoord dat in 2016 “hom of kuit” gegeven wordt. Hij
vraagt naar de planning van activiteiten. Is er al een planning of is er al begonnen met de uitwerking?
Mevrouw Gerts (hoogheemraad) antwoordt dat de inzet is om eind 2016 echt duidelijkheid te geven,
dat er ambtelijk en bestuurlijk overleg opgestart wordt, dat het ambtelijk overleg meer frequent zal
zijn dan het bestuurlijk overleg, dat het eerste bestuurlijke overleg begin 2016 zal plaats vinden. Zij
zegt toe het algemeen bestuur van de voortgang van de bescherming van kwetsbare gebieden op de
hoogte te houden.
Agendapunt B.4, visie grondwaterbeheer
eerste termijn
Mevrouw Wieringa-Posthumus (CDA) hecht aan de totstandkoming van een goede samenwerking
tussen de betrokken partijen en het afwegen van belangen. Zij vraagt of er reacties zijn
binnengekomen en hoe de communicatie naar de verschillend groepen verloopt.
De heer De Jonge (Algemene Waterschapspartij Delfland) memoreert dat er bij het
grondwaterbeheer vier partijen zijn betrokken: drie overheden, burgers en bedrijven. Burgers en
bedrijven zijn in een lastige positie om hun gelijk te halen en hebben ook een informatieachterstand.
Hij pleit om volop in te zetten op voorlichting en het faciliteren van burgers en bedrijven bij het
inspelen op grondwaterbeheer.
De heer De Mulder (50plus) kan instemmen met de visie grondwaterbeheer. De heer Van der Wede
(SGP-ChristenUnie) herhaalt dat de fractie van de SGP-ChristenUnie vindt dat het grondwaterbeheer
geen taak voor de waterschappen is. Hij is blij met de samenwerking tussen de drie waterschappen.
Mevrouw Gerts antwoord dat de visie grondwaterbeheer is gepubliceerd in het waterschapsblad en
op de eigen website aandacht heeft gekregen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Zij is het er mee
eens dat de communicatie naar bewoners en bedrijven uitgewerkt moet worden, waarbij de
samenwerking van de drie waterschappen en de gemeenten cruciaal is.
tweede termijn
De heer La Croix (CDA) vindt de communicatie over de visie grondwaterbeheer onvoldoende,
betreurt dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen en pleit voor publicatie in lokale dagbladen.
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De heer De Jonge vindt het antwoord van mevrouw Gerts tekort door de bocht. De gemeente is
leidend bij de informatievoorziening naar burgers en bedrijven, de gemeente laat het afweten. De
heer De Jonge vindt dat het waterloket van de gemeente Rotterdam onvoldoende informatie geeft.
Mevrouw Gerts antwoordt dat de gemeente leidend is bij informatievoorziening en dat het
waterschap hierbij een behoorlijke taak heeft. Het waterschap voldoet aan haar wettelijke
verplichting (overheid.nl) en zal zich inzetten om aanvullend informatie te verstrekken, zoals lokale
pagina.
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Onderwerp:

HHSK, inspraak VV van 25-11-2015

Van:

Sieb de Jong en Tineke van Oosten

Datum:

24 november 2015

Geachte voorzitter, Verenigde Vergadering,

Mijn naam is Tineke van Oosten, ik ben voorzitter van de commissie grondwater OH, ik ben hier
samen met Sieb de Jong (voormalig beleidsmedewerker bodem en water provincie). Deze commissie
is opgericht door de bewonersorganisatie van de wijk Oud Hillegersberg. Er was in 2010 veel onrust
over paalrot in de wijk. De bewonersorganisatie heeft de commissie opdracht gegeven te
onderzoeken wat de oorzaken zijn en wat er aan gedaan zou kunnen worden. Ons onderzoek heeft
geleid tot afspraken tussen HHSK, gemeente en bewoners (7 oktober 2013) waarbij centraal staat:
aandacht voor de te lage grondwaterstand en expliciete afweging van maatregelen die de
grondwaterstand betreffen. Naar onze mening valt een aanpassing van de Keur daar ook onder. Ik
spreek hier namens drie bewonersorganisaties van de wijken Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier
(inHillegersberg, BOK en BIK).

Wij brengen hier onze kernpunten in bij uw behandeling van de ontwerpkeur (Verenigde Vergadering
van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 25 november 2015). Deze
kernpunten zijn gebaseerd op de reactie van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) van 28
oktober 2015 op het inspreken van ons (commissie grondwater Oud Hillegersberg) bij het
agendapunt vaststelling keur en de hierop volgende bespreking van het agendapunt visie
grondwaterbeheer.

Bij funderingsproblematiek wordt onderscheid gemaakt tussen funderingsherstel en preventie, het
voorkomen van voortschrijdende paalrot. De relevante taken en bevoegdheden van het HHSK met
betrekking tot de funderingsproblematiek hebben vooral betrekking op preventie. De belangrijkste
taken/bevoegdheden in dit verband zijn: het peilbeheer van het oppervlaktewater, het verlenen
van vergunningen voor het onttrekken van grondwater (bemalingen) en het vasthouden van
regenwater in de bodem. Het zijn belangrijke elementen van integraal waterbeheer.

Bij funderingsproblematiek in het Rotterdamse spelen de gemeente, het waterschap en
particulieren (burgers en bedrijven) een cruciale rol, door de bestuursdienst van Rotterdam de
“gouden driehoek” genoemd. Gemeente, HHSK en Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg zijn op
7 oktober 2013 gezamenlijk afspraken en actiepunten overeengekomen.
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De cgOH is ingenomen met de positieve grondhouding van het hoogheemraadschap. Deze blijkt
onder meer uit het onderzoek dat wordt gedaan in opdracht van het hoogheemraadschap naar een
van de afspraken: onderzoek naar het opzetten van het polderpeil. Er is echter één dissonant. In de
afspraken van oktober 2013 is opgenomen dat het HHSK overweegt bij het aanpassen van haar
grondwaterbeleid kwetsbare gebieden aan te wijzen. De cgOH is van mening dat de
infiltratiegebieden Hillegersberg Zuid en Noord met woningen op houten palen bijzonder gevoelig
zijn voor bemalingen. Bemalingen vormen de goedkoopste methode om ondergronds te bouwen.
Tot dusverre
worden in Hillegersberg de negatieve effecten van bemalingen op de bewoners afgewenteld
namelijk: verlaging van het grondwater met paalrot tot gevolg, het geen tot hoge kosten leidt voor
funderingsherstel. Wij vragen aan u om het belang van grondwateronderlast in gebieden met
houten funderingen expliciet mee te wegen bij de besluitvorming aangaande grote diepe
bemalingen, zoals is overeengekomen in oktober 2013. Het aanwijzen van kwetsbare gebieden
beoogt daar een bijdrage aan te leveren. De onverwachte effecten van grote bemalingen zoals
voor de HSL en voor de A4 geven de urgentie van de problematiek aan. De voorgenomen
bemalingen voor de verbinding van de A13 en A16 baren ons zorgen voor de grondwaterstand in
onze wijken.

Kortom: wij, als bewonersorganisaties van Hillegersberg, verzoeken u uw standpunt in zake
aanwijzing van kwetsbare gebieden te heroverwegen of een gelijkwaardige bescherming te
verankeren in uw beleid.
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