Wie doet wat rond het grondwater?
Het beheer en de zorgtaken voor het grondwater zijn bij verschillende partijen ondergebracht. Een
overzicht.
Verantwoordelijkheden van Rijnland
Samen met gemeenten zorgen wij voor optimale grondwaterstanden. Dat doen we met onze
oppervlaktewaterpeilen. Hoe hoger of lager het oppervlaktewaterpeil, hoe hoger of lager de
grondwaterstand. Als de oppervlaktewaterpeilen tot te hoge of juist te lage grondwaterstanden leiden,
kunnen we ze wijzigen. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken, bijvoorbeeld aan de hand van een
watergebiedsplan.
Ook hebben we een adviserende rol, bijvoorbeeld bij het opstellen van gemeentelijke
rioleringsplannen en het uitvoeren van watertoetsen. Daarnaast is Rijnland, samen met de provincies,
verantwoordelijk voor het reguleren van grondwateronttrekkingen.
Verantwoordelijkheden van gemeenten
Gemeenten hebben een hemel- en grondwaterzorgplicht en zijn voor particulieren en bedrijven hét
aanspreekpunt bij grondwaterproblemen. Gemeenten zijn verplicht een loket in te richten waar vragen
en klachten over grondwater behandeld kunnen worden.
In openbaar gebied moeten gemeenten maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover dit niet onder de
verantwoordelijkheden van Rijnland of de provincie valt. Tenzij de gemeente hier buitensporig hoge
kosten voor moet maken. Dit zal per geval en per locatie bekeken moeten worden. In sommige
gevallen kan de gemeente bijvoorbeeld beslissen dat u moet wachten op groot onderhoud aan de weg
of de riolering, zodat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar blijven.
De zorgplicht voor grond- en hemelwater verplicht gemeenten ook om het water in te zamelen als de
eigenaar van het perceel waar water vrijkomt in redelijkheid niet zelf voor een adequate verwijdering
van het water kan zorgen.
Verantwoordelijkheden van eigenaren
Een (huis)eigenaar is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigendom en voor de staat
ervan. Als een eigenaar grondwaterproblemen heeft, komen eventuele bouwtechnische of
civieltechnische oplossingen dan ook voor zijn eigen rekening. Denk bijvoorbeeld aan het waterdicht
maken van de vloer, het opvullen van de kruipruimte, het vervangen van de fundering of de aanleg van
drainage. Als een eigenaar zijn eigendom niet van overtollig grondwater kan ontdoen (of juist niet in
staat is een voldoende hoge grondwaterstand rond zijn eigendom te behouden), is de gemeente
verplicht om dit water te ontvangen. Dit geldt niet wanneer de kosten hiervoor buitensporig hoog zijn.
Verantwoordelijkheden van provincies
De provincie is verantwoordelijk voor de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten
moeten werken en voor de kwaliteit van het grondwater. In een aantal gevallen gaat de provincie ook
over het verstrekken en handhaven van vergunningen voor grondwateronttrekking.

