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1. Inleiding/aanleiding/probleemstelling
Door de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet verandert de huidige rol- en taakverdeling
in het waterbeheer. Er vindt een verschuiving van bevoegdheden plaats. Operationeel
grondwaterbeheer gaat grotendeels over naar de waterschappen. De waterschappen dienen
zich op deze nieuwe taak voor te bereiden.
Provincies zijn onder de Waterwet geen grondwaterbeheerder meer, maar blijven wel
bevoegd gezag voor vergunningverlening voor drie categorieën van grondwateronttrekkingen
(onttrekkingen t.b.v. de drinkwatervoorziening, koude-warmteopslagsystemen en industriële
doeleinden van meer dan 500.000m3/jaar). De provincies blijven het strategische
beleidskader voor grondwater bepalen (via een regionaal waterplan). Daarnaast blijven de
provincies onder de Waterwet bevoegdheden voor grondwater houden (register, heffing en
meetnet).
Binnen de integrale waterbeheerstaak van de waterschappen krijgen de gemeenten, op grond
van de “Wet gemeentelijke watertaken”, de zorgplicht voor het ‘ondiepe grondwater’ in het
stedelijke gebied (Dit, voor zover de eigenaren en gebruikers van percelen en gebouwen
daarvoor niet zelf verantwoordelijk zijn).
In beginsel worden de waterschappen bevoegd gezag voor het diepe grondwater per het
moment van inwerkingtreding van de Waterwet. Dit wetsvoorstel is in september 2006
ingediend bij de Tweede Kamer. Inwerkingtreding is voorzien in 2008. Daarnaast is
aandachtspunt de afstemming met gemeenten, vanwege de gemeentelijke zorgtaak voor het
ondiepe grondwater.
2. Voorstel
Wij stellen u voor kennis te nemen van de hieronder genoemde aanpak t.a.v.
grondwatertaken.
3. Voorgestelde werkwijze
Door de provincie Zuid-Holland is in het verleden voorgesteld een plan van aanpak voor deze
grondwateroverdracht te maken, met afspraken over overdracht van kennis en middelen. In
het WBP 2007-2010 stelt HHSK zich voor actief aan de ontwikkeling van bedoeld plan van
aanpak en de uitwerking daarvan mee te werken.
De Unie van Waterschappen heeft op 9 februari met alle waterschappen overleg gevoerd over
een eventuele bijdrage aan dit proces van overdracht.

In (delen van) Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg zijn de grondwatertaken al
grotendeels overgedragen aan de waterschappen, in lijn met de nieuwe Waterwet. Van de
daar opgedane ervaringen kan gebruik worden gemaakt.
Wij stellen daarom voor met de waterpartners (vooralsnog provincie, in onderlinge
afstemming met de Unie en Zuid-Hollandse waterschappen) een helder beeld te krijgen van
de grondwaterproblematiek en afspraken voor te bereiden over de wijze waarop het beheer
in de toekomst kan worden geregeld. De betrokken maatschappelijke belangen moeten
hierbij centraal staan.
Doel van deze afstemming is om vóór eind 2007 een overzicht te hebben op:
- de afbakening van grondwatertaken;
- verdeling van rollen en verantwoordelijkheden;
- de financiële, personele en juridische consequenties;
- hoe om te gaan met erfenissen (problemen) uit het verleden;
- de wijze en tijdstip van overdracht van grondwatertaken.
Tijdens dit traject stellen wij vast wat onze onderhandelingsinzet voor het overnemen van
deze grondwatertaak zal zijn.
4. Motivering voorstel
De nieuwe Waterwet zal grondwatertaken aan de waterschappen toebedelen.
Bovengenoemde werkwijze borgt een gedegen voorbereiding.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
- Investering na overdracht is nog onbekend (inclusief BTW, subsidie n.v.t.)
- Opgenomen in de begroting en meerjarenraming (investeringsprogramma):
- Ja, € 25.000 voor 2007 (Dit wordt via het verzamelkrediet van maart 2007 gevoteerd,
voor procesondersteuning en expertise).
Personeel
Uren / fte: nog niet bekend
Juridisch
Juridische procedure/anderszins:
O.a. aanpassen verordening Waterbeheer PZH (in onderling overleg)
6. Communicatie en wijze van publiceren
Nadat nadere afspraken zijn gemaakt over verdeling van taken en verantwoordelijkheden zal
hiervoor een communicatietraject worden bepaald.
7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
In overleg met waterschappen Zuid-Holland en Unie van Waterschappen wordt hieraan
nadere invulling gegeven.
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