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Hoe staat het met de wateroverlast?
Op 11 maart i!. kwamen een kleine honderd (!) mensen bijeen in het speeltuingebouw in
de Croesenstraat om informatie te krijgen over wateroverlast in onze wijk. Van deze
avond is een verslag gemaakt. Dit verslag treft u hierbij aan.
Jammer dat de gemeente en de provincie geen buidel geld bij zich hadden om de
problemen te lijf te gaan, maar ik denk dat niemand dit echt verwachtte.
Wel heeft de gemeentB toegezegd nader onderzoek te verrichten. Daartoe moeten alle
klachten uit de wijk in kaart worden gebracht. Tot nu toe zijn er 62 kla,,chten
binnengekomen via de enquete in de Wijkkrant van eind vorig jaar. Op de informatieavond bleek echter dat van de daar aanwezigen zelÍs niet iedereen hun water- of
vochtproblemen via de enquete had doorgegeven. Daarom deze actie:

heeft u vochtproblemen, vul dan aub bijgevoegde enquete in

Ook als u reeds eind vorig jaar de enquete heeft ingevutd!.
De enquete staat op de achterzijde. Nogmaals; het is van het grootste belang dat alle
klachten in kaart worden gebracht. Daarom ook het verzoek om even bij de buur, kennis
of in de wijk wonend familielíd die slecht ter been is of rnet vakantie is, in de
kruipruimte te kijken of er vochtproblemen zijn. Het gaat (net als zo vaak) om de wet
van de grote aantallen.
Lever de enquete zo spoedig mogelijk in (het liefst voor 1 mei as), dan kunnen we de
gemeente tot actie over laten gaan.

lnleveradressen
Deniis van Hullelaan 17
Ramplaan 53
Bloemveldlaan 44
J. de Mijterlaan 26
Lambrecht van Dalelaan 92
Bij voorbaat dank.
De Wiikraad.
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Eventuele opmerkingen

:

Datum:
Zo spoedig mogelijk (het liefst voor 1 mei as) inleveren bij één van de
onderstaande adressen.

Denijs van Hullelaan - 17 Ramplaan 53 - Bloemveldlaan 44
Jan de Mijterlaan 26 - Lambrecht van Daletaan g2

De Wijkraad Ramplaankwartier
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plaats:

wijkgebouw, Croesenstraat

datum:

donderdag 11 maart 1999

aanwezig:

Baud Schoenmaeckers (voorzitter wijkraad)
Paas (wiikraadslidl
Jos van Brussel (Provincie Noord-Holland)
Adriaan Verduijn (gerneente Haarleml
Karel van Broekhoven (wethouder gemeente Haarteml
circa 80 belangstellenden.

ïm

lnleiding
Baud Schoenmaeckers opent de bijeenkomst en noemt de overlast en de gevolgen van
de hoge grondwaterstand als oorzaken voor deze informatie-avond. Er hebben zich 3g
personen opgegeven voor deze avond, maar uiteíndelijk zijn circa 8O belangstellenden
naar het wijkgebouw gekomen. Het onderwerp speelt dus in de wijk.
Speciale aandacht schenkt Baud aan de medewerking van zowel de provincie als de
gemeente. Beiden hebben positief gereageerd op het verzoek om mondelinge informatie.
Ook het feit dat de verantwoordelijke wethouder en tevens mede-wijkbewoner aanwezig
is, geeft aan dat het probleem door het gemeentebestuur serieus genomen wordt. De
constructieve opstelling van de provincie en de gemeente wordt op prijs gesteld.
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Sprekers
Vervolgens krijgt Karel van Broekhoven als eerste het woord. Vanuit zijn functie van
wethouder geeft hij aan dat hij de belangen van de bewoners van onze wijk zo goed
mogelijk zal behartigen. Maar dat geldt ook voor de belangen van de bewóners uit de
ander wijken van de gemeente. Dit is de eerste maal dat in een wijk van de gemeente
informatie wordt verstrekt door de gemeente over de grondwaterproblematiek. Het is
van belang dat het probleem bij de gemeente kenbaar is, zodat gestreefd kan worden
naar een afdoende oplossing. Spreker wijst wel op het feit dat elders binnen Haarlem de
stand van het grondwater een groter probleem vormt dan in onze wijk. Het is dan ook
waarschijnlijk dat onze wijk ten opzichte van andere wijken een lagere prioriteit zal
krijgen bij de bestrijding van het probleem.
Na deze spreker krijgt Jos van Brusset het woord. De verminderde waterwinning uit de
duinen (van 9.4 naar 2 milj m3/pj) is bedoeld om de verdroging van de duinen te
verminderen. Het gevolg is een extra afstroming van grondwater naar de zee en de
duinrand. Uit berekeningen zal op termijn de gevolgen van deze verminderde
waterwinning voor onze wiik maximaal 3 cm stijging van het grondwater inhouden.
Spreker stelt dan ook dat de verminderde waterwinning (en dus de grondwaterstijging)
niet als oorzaak van de problemen beschouwd kan worden. Hij geeft aan de hand van
enkele sheets een uiteenzettíng van de mogelijke oorzaken, de gevolgen en te treffen
maatregelen. De sheets zijn in copy bij dit verslag gevoegd. Kortheidshalve wordt
verwezen naar de inhoud van deze sheets.
Tijdens zijn betoog worden enkele vragen gesteld. omwille van de overzichtelijkheid
worden deze onder het kopje ovragen'vermeld.
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Als laatste spreker voor de pauze krijgt Adriaan Verduijn het woord. Ook hij geeft een
toelichting aan de hand van sheets (eveneens in copy aan dit verslag gehecht). Volgens
spreker heeft de wetgever abusievelijk vergeten regels te stellen voor wat betreft dè
(financiële) verantwoordelijkheid van deze kwestie. Het Rijk, provincie, gemeente
en
waterschap zijn betrokken bij deze problematíek, maar nergens is geregàld wie de
kosten van een verantwoord grondwaterstandsbeleid moet dragen. nei is voor de
gemeente derhalve roeien met de riemen die er zijn. Erg vervelend voor de
buurtbewoners, maar ook voor het gemeentebestuur, aldus spreker. Spreker vervolgt
door te stellen dat het uitgevoerde onderzoek door de Grontmij in opdracht van
de
provincie voor de gemeente niet gedetailleerd genoeg is. De gemeente zal nu
zelf aan
Wareco opdracht geven tot een grondwaterberekening voor het hele grondgebied van
de
gemeente Haarlem. Anticiperend op de uitkomsten van dit onderzoek, verwacht
spreker
een lage prioriteit voor onze wíjk. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek door
Wareco zal de gemeente maatregelen treffen, waarbij nogmaals gesteld wordt dat het
Rijk geen c.q. ontoereikend budget beschikbaar stelt om de problemen adequaat op
te
lossen. Adriaan sluit zich aan bij de uiteenzetting van Jos, voor wat betreft de mogelijke
oorzaken en de te nemen maatregelen daartegen.
Vragen
De navolgende vragen zijn gedurende de bijeenkomst gestetd door aanwezigen.
Voor het antwoord staat tussen haakjes aangegeven wie het antwoord heeft gegeven,
waarbij JvB = Jos van Brussel, AV = Adriaan Verduijn en KvB
= Karel van Broekhoven
l - Klopt het dat bii vervanging van het riool ook een drainageleiding wordt aangebracht?
(AV) Op basis van een grondwateronderzoek uit 1990 zijn in de màeste
straten
drainageleidingen aangebracht. Niet in alle straten, omdat dat niet nodig bleek te zijn.

2. ls het mogeliik om afhanketijk van de neerslag meer of minder te draineren?
(AV) Dat behoort theoretisch tot de mogelijkheden, maar is vanwege
de hoge kosten die
daarmee gemoeid zijn, een bestuurlijke afweging.
3. Z[n de modellen die gebruikt ziin voor het ondenoek door de Grontmij opnieuw
berekend?
(JvBl Ja. Modellen zijn getoetst op lange reeksen. Door de jaren heen
zijn de
uitkomsten niet veranderd. Er vindt controle plaats naar de juistheid van de
berekeningen.

4. Zijn er elders in Noord-Hoiland zurke grote onttrekkingen bekend?
(JvB) Ja, in de omgeving van Castricum-Egmond-Bergen heeft
een vermindering van
waterwinning plaatsgevonden in de jaren '90. Jarenlang zijn metingen verricht. De
voorspellingen klopten. Ook daar speelde de vraag of een verband bestond tussen de
verminderde onttrekking en de hoge grondwaterstand. Dat is alleen direct aan de rand
van het duingebied het geval. De oorzaken moeten toch elders gezocht worden, waarbij
spreker het probleem niet wil bagatelliseren. De klachten zijn verklaarbaar want er is
extreem veel neerslag gevallen de afgelopen maanden. Maar ook híer is de retatie tussen
de hoge grondwaterstand en de verminderde duinwateronttrekking níet aanwezig,
omdat de stijging maximaal 3 cm zal bedragen. Spreker stett dat onze wijk goed is
afgeschermd tegen het grondwater. Het probleem is, dat als gevotg van de aanwezige
veenlaag onder onze wijk, het grondwater niet naar beneden kan wegstromen. Het
waterprobleem in onze wijk wordt dan ook eerder veroorzaakt door interne - dan door
externe factoren.
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5. Hoe komt het dat het regenwater zo slecht wegspoelt?
/AV) pg extreme neerslag is hier debet aan.
6. ls waterafvoer gegarandeerd? Niet alte pompen functioneren en vele sloten zitten vol
met slib. Wat zegt het baggerplan hieromtrent?
(AVl Het is mogelijk dat de aanwezigheid van veel slib kan leiden tot een aanzienlijke
beperking van de instroming van water in de afwateringssloten. Er wordt gewerkt aan
het verminderen van het aantal knelpunten.
7. ln 1994 heeft de provincie een enquéte uitgevoerd naar de grondwaterstand. Nooit
meer iets vernomen van deze enquéte. Ook worden aangetekende brieven naar de
provincie en de gemeente niet beantwoord.
(JvB) De enquéte is in de beginfase van grondwateroverlast uitgevoerd, in met name
Bloemendaal en Santpoort. Het was nooit de bedoeling huis-aan-huis terug te koppelen.
Bij het verzoek om medewerking had duidelijker aangegeven moeten worden dat geen
individuele terugkoppeling zou plaatsvinden. Wet hebben er berichten in huis-aanhuisbladen gestaan over de uitkomsten en zijn er informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Voor wat betreft het niet reageren op brieven (aangetekend of niet)
merkt spreker op dat dat niet mag gebeuren en hij zegt toe dit uit te zoeken en te
zorgen voor beantwoording.
(KvB) Dat laatste geldt ook voor brieven gericht aan de gemeente. Het mag niet zo zijn
dat brieven onbeantwoord blijven.

§

8. Wat kan men doen tegen de grondwateroverlast?
(AV) Het is niet redelijk te stellen dat de gemeente alle individuele klachten in onze wijk
en in de gehele gemeente, moet onderzoeken. Gelet op het geringe aantal klachten uit
onze wijk, ziet de gemeente geen reden tot een onderzoek in onze wijk. Als de
grondwaterstanden een aanvaardbaar peil hebben en de drainage functioneert naar
behoren, heeft de gemeente geen taak meer in deze. Spreker adviseert om eerst een
bouwkundig advies in te winnen. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Het
kan best mogelijk ziin dat de oorzaken liggen in de bouwkundige staat van het pand.
Namens Rijnland wordt opgemerkt dat de waterstanden van de sloten weinig
fluctueren. Rijnland is extra alert om de waterstand op peil te houden.

9. Wie komt met een oplossing?

De provincie of de gemeente? Het is een structureel
probleem dat een goede en afdoende oplossing verlangt.
(KvBl Het beheer van het grondwater is geen formele taak van de gemeente. Het Rijk
wil dat de gemeente verantwoordetijk is voor het waterbeheer, maar stelt voor een
goede taakvervulling veel te weinig geld beschikbaar. Waar geen geld is, valt geen geld
te halen. Het wordt voor de gemeente welhaast een onmogelijke opgave om financiën
elders te vinden voor de oplossing van dit probleem, zonder dat dat etders tot
kwaliteitsvermindering zal leiden. Het probleem is bekend. De gemeente doet haar
uiterste best. Het onderzoek in opdracht van de gemeente en uitgevoerd door Wareco is
naar verwachting eind dit jaar gereed. Dit onderzoek zal een antwoord moeten geven op
de vraag wie verantwoordelijk is voor de hoge grondwaterstand. Ook in de provinciale
staten zijn vragen gesteld over dit onderwerp.
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1o' ln een provinciale circulaire wordt aangegeven wie waarvaor
verantwoordetijk is.
waarom verwijst men niet naar de inhoud vin die circutaire?
(JvBl De circulaire geeft de visie weer van
de provincie van hoe het zou moeten en niet
hoe het is' ook de provincie neemt haar verantwoordelijkheid
in deze ondanks het
ontbreken van een wettelijke basis daartoe. De actie ligt
bij de gemeente, maar de
provincie wil meedenken/helpen bij het vinden
van een afdoende oplossing. ln gebieden
waar de vermindering van winning wel duidelijke gevolgen
heeft (Bloemendaal,
overveen en santpoort-Zuid) heeft de provinci" rén de kar getrokken.
spreker stelt op
basis van zijn ervaring dat de gemeente Haarlem aanzienlijk
meer doet dan vele
gemeenten die met soortgelijke problemen kampen.
í 1' wat wordt gedaan met de uitkomsten van de enquéte van
onze wijkraad?
(AV) De formulieren naar de gemeente
zenden zodat deze meegenomen kunnen worden
in het onderzoek door wareco. (opmerking wijkraad: na
de bijeenkomst zijn de
formulieren aan Adriaan Verduijn meegegeven).

l2' De uitkomsten van de enquéte kunnen niet representatief zrjn voor onze wrjk
omdat
veel mensen de enquéte niet hebben ingevuld om'diverse
redenen. ts het misschien een
idee om bij het verslag van deze avond-een nieuwe enquéte
te houden?
De wijkraad neemt dit idee over. Besloten wordt dan
ook dat in een extra edítie van de
wijkkrant, naast het versrag van de avond, ook een nieuwe
enquëte zar worden
opgenomen' Er wordt aangedrongen dat van elk huis in
onze wíjk een enquëteformulier
wordt ingevuld. Zonodig zar namens de wijkraad bij verhuurders
(woningbouwvereniging/Blinkert) worden jeinformóerd
naar eventuele genomen
maatregelen' ook zal eventueel een huis-àan-huisbezoek
worden afgelegd bij oudere
bewoners van onze wijk. De uitkomsten van deze nieuwe
enquëte worden vervolgens zo
snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente om betrokken
te worden bij het onderzoek
van wareco' spreker deelt tenslotte mede dat de wijkraad
eind van dit jaar opnieuw een
informatie-avond zal organiseren waarbij de uitkomsien
van het onderzoek van wareco
besproken zullen worden in relatie tot de uitkomsten van
de nieuwe enquète.
Wijkraad Ramplaankwartier.
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TOELICHTING DOOR JOS VAN BRUSSEL (PROVINCIE}

GrondwateroYerlast
Wat zijn oorzaken van
oYerlast?

\ilelke maatregelen zijn te
nemen

,l
a

Hoe is de taakverdeling in het
algemeen?

\ilat is de rol van provincie en
PWN?

Oorzaken van overlast
Hoge grondwaterstanden
?t

Onvoldoende bouwrijp maken
* I)empen van sloten
* Velvangen (Iekke) riolering
* Stoppen grondwaterwinning
* fnloop van regenwater
* Lekke waterleiding
* Extreme regenval

Bouwkundig:

* Lekke kelder
* Kieren in gaten vloeren
* Lekke convectorput
* Ontbreken van een trasraam
* Onvoldoende ventilatie

:

RoI provincie:
Verminderen waterwinning in de duinen
om verdroging te verminderen, en planten
en dieren de kans te geven om weer terug
te komen. (1986 - 1993)
Gevolg: extra afstroming van grondwater
naar de zee en de duinrand.
Beleid provincie:
een bijdrage aan maatregelen in gebieden
waar invloed is van vermindering van
winning: Duin en DanI, Overveen,
S antp oo rt- Zuid, BIo emen d aal-Oost

RoIPWIY:
Resterende winningen uit, om zuiveringstechnische redenen. (1998-2000?)

Aanvullend ond erzoek naar effecten en
maatregelen in uitvoering.

Maatregelen:
* kelder waterdicht maken
?b
gaten en kieren dichten
?t
folie op bodem kruipruimte
* ventilatie verbeteren
?k

drainage aanleggen

Taakverdeling:
Grondwaterbeheer in bebouwde kom is
wettelijk niet precies geregeld, maar
algemeen wordt uitgegaan van:
* waterschap - peilbeheer en afwatering
* gemeente - ontwatering openbaar gebied
* eigen aar - ontwatering eigen gebied
(voor zorer nodig)
- bouwkundige staat woning
* provincie?

TOELICHTING DOOR ADRIAAN VERDUIJN (GEMEENTE}
Het doel van deze avond is voor mij een alganecn verhaal tc houden over de
grondwaterproblematiek en met name voor het Ramplaankwartier
Ik vindt dit niet de juiste gelegenheid om iedere individuecl probleem te behanclelen

Doel van
de avond

Belcid

Het grondwaterbeheer in stedelijk gebied is wenrelijk nia gcregeld. Wat de
provincie c.q. het Rijk als nieuw beleid voontelt is het volgende:
- Het waterschap is verantrvoordelijk voor dc afwatcring van water via open
waterlopen en het peilbcheer.
- De gemecnte is verantwoordelijk voor dc ontwatering van het openbaar

-

terrein

De eigcnaar is in eerste instantie zclf verantwoordelijk voor waterhuiskundige
maatregelen op eigen terrein. Daarnaast is hij krachters de woningwet
verantwoordelijke voor de bouwkundige staat van zijn s,ening.
De gemeente wil zich wel schikkcn in dezc rol mits ha wettelijk gcregeld is en het
rijk de benodigde budgetten hiervoor beschilbaar stelt.
Het huidigc beleid wat de gemeentc Haarlem vocÍt is het volgende:
De gemeente vocrt bij iedere rioolvervanging een stendaard grondwateronderzoek
uit. Als hieruit b[jtÍ det de grondwaterstand moct worden geregeld rtan wordt cÍ
drainage aangelegd. Verder heeft de gemeente een peilbuizennet door heel Haarlem
waaÍmee wij problemen met de grondwarcrstanden tunnen signaleren.

Reductie

watcrwinning
Kennemerduinen

Gevolgen

Ramplaanhrartier

Shect

De Provincie heeft in samcnspraak met h€t PWi.t beslotcn om de
grondwaterwinning in de Kenncmerduinen te verminderen en op termijn te
bÉindigen Dit geeft een hogerc grondwatersand in de Kennemerduinen.
Deze hoge grondwaterstand kan de grondwaterstand van de orrliggende
gemeenten beinvloeden. De Provincie en het PSIN hebben daarom de
Grort-ï een onderzoek laten doen naar de mogelijke gevolgen. Het resultaat
van dit onderzoek is ecn vlekkenkeart van Haarlem met gebieden waar de
grondwatersand lcan toenemen.

De conclusie van ha rapport is als volgt:
Dc verwachtte grondwaterstijgrng binnen het Rarrptaa*ïvartier blijft beperh
tot 3 crn. Dit hecft nauwelijks invlocd op de bestaande grondwuerstanden.
in ieder geval m.b.v. dc sheet veröridelijken \yaar dit op gebaseerd is
tHetwilbetrefr
een schematische doorsnede van de bodcmopbouw-van Haarlem.

De verminderde onttrekking geeft een hogere grondwaterstad in de duinen
Het Ranrplaankwartier is echter ats h* ware afgesloten door ha omringerde
water en aan de onderzijde door ecn slechtwatedoorlatende laag. In h;
verleden zalÍe het water nog weg door dezc laag mr stijgt het grondwater zcer
gelcidclijk door deze laag. met een maximale verhoging van 31m

Dc gemeentc Haarlem neeort de uitkornst van hct rappoÍt slechts voor
kennisgeving aan. Haarlem laat een cigen grondwatcrbeheersplan opstellen
dmr wareco. Hierin worden de gevolgcn van de rcduaic qpecifiekloor
Haarlem bekekeo..

Yoorstel voor nieuw beleid door het Rijk:

Het waterschap is verantwoordelijk voor de
afiratering van water via open waterlopen en
het peilbeheer.
De gemeente is verantwoordelijk voor de
ontwatering van het openbaar terrein.
De eigenaar is in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor waterhuiskundige
maatregelen op eigen terrein, Daarnaast is hij
krachtens de woningwet verantwoordelijke voor
de bouwkundige staat van zrjn woning.

De gemeente wíl zich wel schilcken in deze rol
mits het wettelijk geregeld is en het rijk de
b enodigde budgetten hiem oor b e s c hikbaar
steh.

