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schematisering van de gemeentelijke ondergrond. Al naargelang de gebruikerseisen
kan het systeem naar believen worden uitgebreid. Door deskundige inter- en extrapolatie kan tot op perceelniveau worden
ingezoomd.

De gemeente Venray heeft vrijwel direct na de ingangsdatum van de inspanningsverplichting van het
‘grondwaterloket’ adviesbureau Kragten gevraagd om het nut en noodzaak van het meer uitgebreide
takenpakket te onderzoeken. Voorkomen moest worden dat de gemeente inefficiënte, gedelegeerde
taken uitvoert. De gewenste efficiëntie is hierbij geformuleerd als nuttig voor zowel de gemeente zelf,
als alle andere belanghebbenden. Daarnaast is gebleken dat deze aanvullende taak leidt tot een welkome professionalisering van het dagelijkse werk.

Toegankelijk systeem
In principe kan iedereen toegang krijgen
tot het systeem. Door het toekennen van
rechten wordt de toegankelijkheid voor de
diverse doelgroepen gereguleerd. Zowel de
beheerder als de veldwerker, maar ook de
medewerker van de backoffice beschikken
hierdoor over de meest recente en relevante gegevens. Daarbij heeft het systeem
de mogelijkheid om een selectie van de
informatie toegankelijk te maken voor de
burgers (gemeentelijk waterloket).

Van noodzaak naar nut:

Register Gemeentelijke
Ondergrond
Register Gemeentelijke Ondergrond
De lokale overheid wordt gezien als “meest
geschikt” om de grondwaterzorgplicht te
concretiseren naar de lokale situatie.
Sinds 1 januari 2012 moet de gemeente
in haar verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) rapporteren hoe zij aan dit
takenpakket invulling heeft geven. Uit een
studie van adviesbureau Kragten bleek ten
eerste dat de gemeente inderdaad geschikt
is voor de uitvoer van dit takenpakket. De
gemeente beschikt over waardevolle bodeminformatie. Voor een belangrijk deel
van de Nederlandse gemeenten geldt wel
dat deze vaak versnipperd en moeilijk toegankelijk gearchiveerd zijn. Bodemonderzoeken bijvoorbeeld worden in de regel
door de afdeling ‘bouw en woningtoezicht’
of ‘milieu’ gearchiveerd. De chemische en
milieu-hygiënische resultaten zijn vaak wel
reproduceerbaar, maar de overige geohydrologische bodemgegevens verdwijnen
onbedoeld - en achteraf ook duidelijk
ongewild - uit het zicht. De bestaande
informatie is in veel gevallen slechts
fragmentarisch beschikbaar en het bijeen
brengen ervan is buiten proportioneel
tijdrovend. Omdat zoeken in archieven
tijd kost, wordt er vaak voor gekozen om
te investeren in nieuwe onderzoeken. In

alle gevallen een ongewenste en inefficiënte situatie.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Het ontsluiten van (historische) bodemen grondwaterstandgegevens is niet enkel
een lokaal probleem. Ingenieursbureaus en
andere marktpartijen hebben om uiteenlopende redenen dergelijke informatie nodig.
Het meest gangbare en centrale archief
voor Nederland is momenteel het DINOloket, een onderdeel van TNO Geological
Survey of the Netherlands (voorheen TNONITG). Dit is momenteel de enige gecentraliseerde ingang voor geowetenschappelijke
informatie over de ondergrond.
Tot voor kort werd algemeen aangenomen
dat overal in Nederland - om welke reden
dan ook - bodemgegevens ingewonnen
worden en registraties van de grondwaterfluctuatie uitgevoerd zouden worden. Daarbij is ook verondersteld dat de registraties
toegankelijk zouden blijven en dat op die
wijze een landsdekkend net tot stand zou
komen. Achteraf bleek dat niet het geval
te zijn zodat de Rijksoverheid nu werkt aan
een wetsvoorstel om een ‘Basisregistratie
Ondergrond’ (BRO) te realiseren.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

is verantwoordelijk voor deze BRO en werkt
momenteel aan het wettelijke kader. Ook
hierin zullen gemeenten een belangrijke
sleutelpositie gaan vervullen als het gaat
om inwinnen, aanleveren en beheren van
de informatie. In onze studie is dit aspect,
en dan met name de uitvoer van de daaraan
gekoppelde taak, meegenomen.

De behoefte
Daarbij zijn duidelijke verschillen aan te
wijzen in de informatiebehoefte. Waar de
waterschappen en provincies vaak op regionale schaal werken gaat het bij gemeenten
om lokale vraagstukken zoals bijvoorbeeld:
- Wel of niet bemalen bij rioolreconstructies?
- Particulieren die vragen hebben over afkoppelen op perceelsniveau.
- Concrete gevallen van wateroverlast.
- Vaststellen van bouwpeilen en andere vragen over specifieke droogleggingseisen.

Voor de gemeente Venray is door Kragten
een systeem ontwikkeld dat enerzijds voldoet aan de gestelde wettelijke eisen en
anderzijds een duidelijke professionalisering van het dagelijkse werk is. De professionalisering bestaat uit het – via GIS-applicaties - toegankelijk maken, beheren en
combineren van de beschikbare informatie.
De op zich smalle focus op enkel het registreren van de grondwaterfluctuatie is
verbreed. In het register kunnen veel meer
geohydrologische gegevens worden bewaard en geraadpleegd:
- Dikte van de deklaag.
- Lokale bodemopbouw.
- Textuur van zowel de deklaag als de top

van het eerste watervoerende pakket.
- K-waarden.
- Maaiveldverloop.
- Statistische kengetallen van de grondwaterfluctuatie (hoogst/laagst gemeten
stand, GHG, GLG, GG, etc.)
- Drooglegging.
Het systeem is softwarematig flexibel van
opzet om optimaal aan te kunnen sluiten
op de lokale omstandigheden en kan ook
op elk moment aangepast worden aan de
informatiebehoefte. Het register bestaat
uit een database die gekoppeld is aan software voor de visualisatie van de gedigitaliseerde archiefgegevens. Met een beperkte
hoeveelheid aan bestaande gegevens kan
al een begin worden gemaakt met een

De gemeente Venray is tevreden met het
resultaat. “De praktische combi tussen nut
en noodzaak” is de conclusie van de behandelend ambtenaar. Geen extra werk, maar
wel een schat aan extra informatie bij de
uitvoer van het dagelijkse werk. ▪
*) 1 Auteur is beleidsmedewerker
riool&water bij gemeente Venray.
2
Auteur is senior adviseur watertechniek bij adviesbureau Kragten.
3
Auteur is adviseur stedelijk water bij
adviesbureau Kragten.

Ogenschijnlijk eenvoudige en alledaagse
vragen die wel een betrekkelijk gedetailleerde geohydrologische kennis vereisen.
Om voor elk antwoord op elke vraag steeds
opnieuw veldonderzoek te doen is beslist
niet efficiënt.

Er is een algemene bewustwording ontstaan dat er een tekort
is aan fundamentele geohydrologische informatie.
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