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Voorstel:
1. De notitie 'Grondwaterbeleidsplan Dalfsen' vast te stellen;
2. de in hoofdstuk 8.2 van het Grondwaterbeleidsplan beschreven beslispunten vast te stellen als
toetsingskader voor het gemeentelijke grondwaterbeleid.

Inleiding:
Vanaf 2008 heeft de gemeente Dalfsen een grondwaterzorgplicht vanuit de Wet Verankering en
bekostiging gemeentelijke watertaken. Dit betekent onder meer dat de gemeente ingeval van
structureel nadelige gevolgen door grondwater, een inspanningsverplichting heeft om maatregelen te
treffen om de overlast te beperken of te voorkomen. De gemeente heeft hierop geanticipeerd door in
2009 met een plan voor een grondwatermeetnet voor stedelijk gebied te komen. Dit meetnet is sinds
2010 in bedrijf. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 zijn de hoofdlijnen
voor het grondwaterbeleid in Dalfsen opgenomen. De raad heeft in december 2011 aangegeven dat
er een verdere uitwerking gewenst is van het in het vGRP beschreven grondwaterbeleid.
Dit grondwaterbeleidsplan is het resultaat.
Argumenten:
De nadere invulling van grondwaterbeleid is als onderdeel van het vGRP een verantwoordelijkheid
van de raad. De gemeente heeft een algehele zorgplicht voor grondwateroverlast, maar de gemeente
heeft ook de beleidsvrijheid (zie paragraag 2.2.) om zelf een vergaande invulling te geven aan die
zorgplicht. Het voorstel houdt rekening met de wens van de raad om een nadere invulling te geven
aan beleid, zonder dat dit leidt tot ongewenste risico's met betrekking tot aansprakelijkheid.
Kanttekeningen
De gemeentelijke grondwaterzorg, staat beschreven in artikel 3.6 van de Waterwet. Voor 2013 moet
elke gemeente een zogenoemd 'verbreed rioleringsplan' hebben vastgesteld waarin ondermeer de
zorgplicht wordt geconcretiseerd. In het GRP 2012-2015 van Dalfsen is dit opgenomen.
De raad heeft behoefte aan een verdere uitwerking van het grondwaterbeleid. Het concretiseren van
de gemeentelijke grondwaterzorgplicht geeft de inwoners van Dalfsen een duidelijk kader van wat zij
van de gemeente mogen verwachten. Daarbij is het van belang dat deze verwachtingen reëel zijn en
er geen onuitvoerbaar beleidskader ontwikkeld wordt. Bij nieuwe wettelijke zorgplichten, zoals de
grondwaterzorgplicht blijft dit een risico. Essentieel hierbij is dat er bij de zorgplicht sprake is van een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De gemeente kan daarbij niet op voorhand
aansprakelijk voor overlast door hoge (of lage) grondwaterstanden worden gesteld, enkel op basis van
de gemeentelijke zorgplicht.
Alternatieven:
De raad heeft in een eerder stadium aangegeven dat er behoefte was aan een nadere invulling van de
grondwaterzorgplicht. Enerzijds willen we het beleid SMART formuleren, anderzijds is een te rigide
invulling van beleid een risico wat betreft eventuele aansprakelijkheid. In lijn van het beleid om
indicatoren en beleidsdoelen te formuleren is er nu voor gekozen het beleid zo concreet mogelijk op te
schrijven, zonder dat daarbij onnodige risico's verschuiven richting gemeente.
De raad kan er in een alternatieve beleidsrichting voor kiezen de grondwaterzorgplicht en de eigen
verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar, minder concreet te formuleren. Ingeval van overlast,
ontbreekt dan echter een duidelijk toetsingskader en moet van geval tot geval worden bepaald tot
waar de zorgplicht reikt.
Financiële dekking:
Het gemeentelijke grondwaterbeleid komt voort uit de gemeentelijke grondwaterzorgplicht vanuit de
Waterwet en Wet Milieubeheer. Het grondwaterbeleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen
worden gedekt uit het vGRP 2012-2015. Alle kosten die voortkomen uit de grondwaterzorgplicht, zijn
(ook nu al) gedekt vanuit de rioolheffing.
Concrete kosten zijn op dit moment de kosten voor het beheer van het grondwatermeetnet en de
verwerking en analyse van de gegevens. Vanuit (klachten over) grondwateroverlast kan er aanleiding
onstaan om specifieke inrichtingsmaatregelen te nemen. De huidige klachten geven geen aanleiding
om nu extra geld te reserveren binnen het bestaande vGRP. In de evaluatie van het vGRP in 2015
zal hier afzonderlijk aandacht voor komen.

Communicatie:
Het voorstel is afgestemd met de afdelingen Ontwikkeling en Grondzaken, Milieu en Bouwen en
Financiën. Daarnaast is het concept afgestemd met het Waterschap Groot Salland.
Het conceptplan heeft vier weken ter inzage gelegen voor inspraak voortvloeiend uit ons beleid om
voor dergelijke plannen gebruikt te maken van burgerparticipatie.
Er zijn geen reacties binnengekomen.
Vervolg:
Na vaststelling wordt het beleid via KernPUNTEN gecommuniceerd.
Bijlagen:
1. Grondwaterbeleidsplan Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nummer 122;
overwegende dat op grond van artikel 3.6 van de Waterwet en artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer
en
gelet op de wens van de raad voor een nadere uitwerking van het grondwaterbeleid;

besluit:

vast te stellen:
1. De notitie 'Grondwaterbeleidsplan Dalfsen';
2. de in hoofdstuk 8.2 van het Grondwaterbeleidsplan beschreven beslispunten als toetsingskader
voor het gemeentelijke grondwaterbeleid.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december
2013.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

