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De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is een wijziging, per 1 januari 2008, van de
Gemeentewet, de Wet Milieubeheer en de Wet op de Waterhuishouding. De laatste wet is vervolgens per 22 december
2009 opgegaan in de Waterwet. Hier vind u de parlementaire stukken met betrekking tot deze wetwijziging.
Met deze wetwijziging is de zorgplicht voor hemelwater en grondwater opgenomen in de Wet op de Waterhuishouding,
die vervolgens is opgegaan in de Waterwet en is de formulering van de afvalwaterzorgplicht in de Wet milieubeheer
verduidelijkt: de zorgplichten. Daarnaast is hiermee de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater
opgenomen in de Wet milieubeheer, de voorkeursvolgorde, alsmede de verordeningsbevoegdheid voor gemeenten ten
aanzien van hemel- en grondwater: de gemeentelijke verordening. Bovendien zijn een aantal begrippen gedefinieerd in
de Wet milieubeheer: begrippen.
Het dossiernummer van deze wetswijziging is: 30578 van vergaderjaar 2005-2006. De parlementaire stukken:









het wetvoorstel






Gewijzigd wetsvoorstel ten behoeve van de Eerste Kamer

de memorie van toelichting
het advies van de raad van state en nader rapport
verslag van de vaste Kamer-commissie dd. 14 september 2006
nota naar aanleiding van het verslag dd. 22 september 2006
Amandement Van Heugten c.s., waarmee de voorkeursvolgorde (artikel 10.29a Wm) is aangepast
Amendement Jansen, waarmee ten aanzien van gemeentelijke watertaken een verplichte benchmark kan worden
opgelegd
Voorlopig verslag van de vaste commissie Eerste Kamer dd. 27 maart 2007
memorie van antwoord 4 juni 2007
Eindverslag Eerste Kamer dd. 19 juni 2007.

Zorgplichten
De (afval)waterwetgeving deelt een aantal zorgplichten toe aan waterschappen en gemeenten. Waterschappen hebben
op grond van de Waterschapswet, in samenhang met de Waterwet, een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk
afvalwater. Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht voor de inzameling van
stedelijk afvalwater, en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en een zorgplicht voor grondwater.
De gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater zijn per 1 januari 2008 geïntroduceerd met de Wet
gemeentelijke watertaken. Met deze wetswijziging is de gemeentelijk zorgplicht voor de inzameling van afvalwater
volgens de Wm, opgesplitst in drie zorgplichten. De zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater is in de Wm
gebleven en de zorgplichten voor hemelwater en grondwater zijn aanvankelijk opgenomen in de Wet op de
waterhuishouding en vervolgens opgegaan in de Waterwet.
De wijze waarop een gemeente invulling geeft aan de zorgplichten wordt weergegeven in het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP). Met de Wet gemeentelijke watertaken hebben de gemeenten ook een extra instrument gekregen
ter realisatie van de zorgplichten met betrekking tot hemel- en grondwater in de vorm van de gemeentelijke
verordening.

Zorgplicht grondwater

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer
§ 1. Toedeling beheer en zorgplichten
Artikel 3.6
1.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied
treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van de beheerder of de provincie behoort.
2.
De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder
geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in
het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 3.6 van de Waterwet bevat een gemeentelijke zorgplicht voor het
in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om
structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken. Voorwaarde hierbij is dat de te treffen maatregelen
doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie
behoren.
Deze zorgplicht is overigens reeds van toepassing vanaf 1-1-2008, toen
deze met de Wet gemeentelijke watertaken is geïntroduceerd. Tot de
komst van de Waterwet was deze zorgplicht tijdelijk opgenomen in artikel
9b van de Wet op de Waterhuishouding.
Op grond van deze zorgplicht dienen gemeenten zich zoveel mogelijk in te
spannen om structurele problemen als gevolg van een voor de
gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied te
voorkomen of te beperken. In de bestemmingsfase worden de problemen
onderkend op basis van de ‘watertoets’ (ruimtelijke ordening) en in de
inrichtingsfase worden de maatregelen gerealiseerd door middel van
grondexploitatie en bouwvoorschriften (omgevingsvergunning voor
bouwen). Mochten zich daarna nog problemen voordoen in verband met
de grondwaterstand dan dient de gemeente, binnen de grenzen van
doelmatigheid, maatregelen te treffen om deze gevolgen zoveel mogelijk
te voorkomen of te beperken. Deze zorgplicht richt zich met name op
maatregelen van waterhuishoudkundige aard. Ze kunnen bestaan uit het
inzamelen, bergen, transporteren en het nuttig toepassen van schoon
water, het verbeteren van de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag
en hydrologische compartimentering van de bodem door aanleg van
kleidammen en kleischermen. De maatregelen kunnen ook de vorm
hebben van een openbaar ontwateringstelsel (zie begrippen), waarmee
grondwater wordt ingezameld, getransporteerd, nuttig toegepast of wordt
teruggebracht in het milieu. Het af te voeren grondwater kan afkomstig
zijn van openbaar terrein en van particuliere percelen. Voor de inzameling
op particulier terrein is de perceelseigenaar verantwoordelijk.

In een aantal gevallen zal het af te voeren grondwater niet schoon genoeg
zijn om direct te lozen op het oppervlaktewater of in de bodem waardoor
zuiveringsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld helofytenfilters, noodzakelijk
zijn. In het uiterste geval is afvoer naar de RWZI de geëigende oplossing.
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geeft de gemeente aan
hoe invulling wordt gegeven aan de grondwaterzorgplicht, bijvoorbeeld
wanneer sprake is van 'structureel', wat doelmatig is, etc..
Hier vindt u de memorie van toelichting met betrekking tot de
grondwaterzorgplicht uit de wet gemeentelijke watertaken: Memorie van
toelichting bij de grondwaterzorgplicht.
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