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De voortgang van het proces om tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek te komen 

Inleiding: 

De gemeente is vanuit haar grondwaterzorgplicht regisseur van het dossier fundering- en 
grondwaterproblematiek Schilderskwartier. De gemeente voert op een actieve wijze haar regisseursrol 
in dit proces. Het doei is om - in samenwerking met vijf andere partijen - een pakket maatregelen te 
bepalen om het grondwater- en funderingsprobleem in het Schilderskwartier aan te pakken. De vijf 
genoemde partijen zijn de Provincie Utrecht, drinkwaterbedrijf Oasen, Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, belangenvereniging GrondWaterWoerden als vertegenwoordiger van de 
individuele huiseigenaren en woningcorporatie Groenwest (voorheen SWW). 

Kernboodschap: 

Projectgroepoverleq 
In de afgelopen 2 a 3 maanden zijn er twee projectgroepvergaderingen geweest waarbij alle zes 
partijen aanwezig waren. Hier is besproken welke informatie op basis van de uitgevoerde technische 
onderzoeken beschikbaar is en hoe betrouwbaar deze is. Bovendien is nader bediscussieerd welke 
oplossingsrichtingen kansrijk zijn. De planning is om binnenkort een overzicht op te leveren waarin 
aan de hand van criteria is aangegeven hoe kansrijk een oplossingsrichting is. Een mogelijke 
kansrijke oplossingsrichting - een infiltratiesysteem in de wijk - wordt alvast uitgewerkt, omdat dit valt 
onder de bevoegdheid van gemeente Woerden en wordt opgestart om op korte termijn maatregelen te 
kunnen treffen. 

Gesprek Wareco 
GWW twijfelt aan de betrouwbaarheid van het laatste onderzoek dat door Wareco in zomer 2011 is 
uitgevoerd. Dit leidde tot stagnatie van het proces. Wethouder Cnossen heeft met de directeur
eigenaar van Wareco een gesprek gehad over het samenwerkingsproces en de betrouwbaarheid van 
het onderzoek. Wareco staat voor de resultaten van haar onderzoek en vraagt GWW om met 
bewijzen te komen om het tegendeel aan te tonen. 

Spreekuren 
Nadat de meetresultaten van het laatste onderzoek van Wareco bekend waren heeft de gemeente 
vier spreekuren georganiseerd, waarin bewoners in groepen van ca. 15 personen vragen konden 
stellen aan medewerkers van de gemeente. Van bezoekers van de eerste twee spreekuren kwam de 
klacht dat huiseigenaren uit de hele wijk bij elkaar waren i.p.v. nabij gelegen straten. Ook was de 
klacht dat er geen verslag werd gemaakt. De gemeente heeft gehoor gegeven aan deze klachten door 
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bij de laatste twee spreekuren huiseigenaren zoveel mogelijk van nabij gelegen bouwblokken uit te 
nodigen en een verslag te laten maken. 

Tijdens spreekuren is nogmaals duidelijk geworden welke zorgen er leven in de wijk. Zowel over de 
problematiek alsook de manier waarop zij op de hoogte worden gehouden van het proces om tot 
oplossingen te komen. Deze zorgen worden natuurlijk meegenomen in de uitwerking van het eerder 
genoemde plan van aanpak. Naast het uiten van zorgen over kans op schade werd door een groep 
ook aangeven dat ze zich zorgen maken over de manier waarop de wijk in het nieuws komt. Dit is niet 
goed voor het imago van de wijk. Ook dit aspect zal in het plan van aanpak worden meegenomen. 

Externe projectleider 
Om vaart in het project te kunnen houden heeft de gemeente voor een aantal maanden een externe 
projectleider, mevrouw Welmoed Visser, voor dit dossier aangenomen. Zij is deskundig op het gebied 
van grondwater en procesmanagement. Haar opdracht is ervoor zorgen dat er met de betrokken 
partijen een pakket van (mogelijke) maatregelen wordt samengesteld. 

Samenwerking gemeente en GWW 
Geconstateerd kan worden dat de samenwerking tussen de gemeente en GWW om verschillende 
redenen niet altijd constructief is geweest, waardoor de nodige tijd verloren is gegaan. Dit is met 
GWW besproken. De gemeente en GWW hebben de afspraak gemaakt nu vooral voortvarend met 
elkaar samen te werken aan mogelijke oplossingen. 

Vervolg: 

Wethouder Cnossen (en haar opvolger) zal op grond van het collegestandpunt de regie blijven 
voeren over het proces om met de zes betrokken partijen tot een gezamenlijke aanpak van de 
problematiek te komen. 

De gemeenteraad wordt gedurende het proces op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
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